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I Inleidina 

Golfgeleiders m~t periodiciteit staan sinds + 1945 in het 

centrum van de belangstellinf:. Het aanbrengen van een pe

riodieke struktuur, hetzij in de begrenzingen, hetzij in 

het golfvoortplantingsmedium ze~f (fig. la resp. Ib), ver

I . 
_z 

F'16.tci 

I I I j I • 
I f I I I I 

Ei I £. I E:l I to, I E. r e:-rr---7'," 'Z 
1 f f I J I 

oorzaakt dat de golfgeleiders enkele 

bijzondere eigenschappen verkrijgen, 

met als voornaamste 

& Er ontstaan doorlaat- en sper

banden in he t ireq ue ntiespe ctrum 

(filter~erking) 

b De fasesnelheden van zekere op

tredende e.m.golven zijn verkleind. 

Vooral eigenschap b opende mogelijkheden voor technische toe

passing. Het lukt namelijk fasesnelheden te cre~ren van de-

zelfde grootte-orde als de snelheid van electronen in gerichte 

bunde Is waardoor. enerei euitw:isse ling met de ze bunde Is kan plaa ts 

vinden. Thans vinden p€riodieke strukturen dan ook ruime toe

passing in 10pende golfbuizen en back\·,ard\~ave-oscillators. 

Het aantal mogelijke ~ormen van periodieke strukturen is uiter

aard legio. We beperken ons hier tot de behandeling van een ge-

sloten struktuur met dunne obstakels; 

__ -+~z een in z-richting uniforme golfpijp met 

peri odie k eeplaats te diaf'ragma' s (fig. la), 

en vervolgens t~ee open strukturen; een 

onbegrensd geleidend vlak met. groeven 

loodrecht oJ) de gol fvoort ntingsrichting 

(corrugated surface) (fig. lc) en tenslotte 

de met constante spoed gespiraliseerde ge

leidende draad, de zgn. helix (fig. Id). 

Open periodieke strukturen bezitten, zoals zal blijken, naast de 

eigenschappen die kenmerkend zijn voor periodiciteit nog een 

typis ch gedragskenmE!rk, dat het onders che id "open" en !lges 10ten It 
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zinvol maakt. 

Bij de analyse van de struktuur van het type fig. la zullen ana

loga in de vorm van vierpooleaseadesehakelingen zeer succesvol 

blijken. De open strukturen fig. Ie en ld zijn meer geschikt voor 

rechtstreekse aanpak met de veldvergelijkingen van ~1ay.v.ell. 

II Enige fundamenteJe periadieke systemen. 

Het karakteristieks gedrag van periodieke strukturen is geenszins 

uitsluitend een electromagnetisch fenomeen, maar een algemeen 

fysisch verschijnsel. 

Om dit tot uiting ts doen komen beschouwen ~e sen fundamenteel 

periodiek systeem van twee-soortige puntmassa's, onderling 

koppeld,en gelijktijdig het elektriseh analogon hiervan. 

ge-

d/L • d. 
·1 ,'" .. Mt M, Ma I M, 

CD a 11). 0 

....... ,Ya" I 
21'1-1 2.11-1 

In rust bevinden aIle massa's 

zich in stabiale toestand (po

tent. energie U minimaal). 

Onderstsld: wederzijdse be!n

vloeding van de massa's be

perkt tot naastliggende exem

plaren. 

T.g.v. storing S links ont

staan longitudinale u1twij

kingen y. 
e Potentials energie van p 

massa nu: 

U
f

::=. U(~ "'"Yl'-YP_I)+U(~ "'Y'+1-1,) 
'---v-----' ~ l t.p. p...JI!. exC?ntr'. t:.~v. p+1 ex~Mf . 

We kunnen de volgende grondver-

gelijkingen opsehrijven: 
. d~ 

l1rl- L1ntol :. 

L J t'Ul .. , = V'l.t\ _ Y.._ = <t>tn _ ~'" 
'cit .... ~I C C 

L J i,2.t\ _ V V _ ~'Z."_l C\>1l'l 
2. dt _. 'UI-I- 1.1'1 - C - C 

waarin ~ = condensatorlading. 

Differentieren van de laatate 

t~ee vergelijkingen geeft: 
L d'\ . .II+1 = ~ d~21I _ ~~ttI"l 

I dt2. C dt edt 
elt · L ~ == ..!.. d~tn_, d~tn 

t elt'- c ,H: - C clt 
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Jtel nu y« %, dan Tay10ront

wikkeling om % mogelijk: 

Ufl=2UJ;, +U:,('fp-'/p_~ +u~(yl'~-Yl')+ 
I '& :( 

I " 2 I II t 
-tiU;~i,-Yp..l) +"iUjf'/p","Y~) + ... 

De terugdrljvende kracht Fp 

naar de even~ichtstoestand 

is nu: 
;$.!:!r " v \/ ) F'J':::: -'GYp:: U./Yr.,-+,p+.-2.,p 

De bewegingsverg. 1uidt dus: 
Q2.'f" ~ 

M.,. ~ ::: tp , dtft. 
Voor de massa's M1 : 

.H ~tY2n"'l "( 
I ~tl .. Udll y~ +- itn+1- 2 Yan..) 

Voor de massa's M2 : 
M OIY'l.f1I _ fI( _ 2. \I ) 

2. HI - U". Y'I."_I+ Ytn+, .'?'tl 
We onderste lIen oplo~"singE n 

van de vorm: 

A 
i.(l4t_~tlk,) 

Y'lII::' 2.~ voor M2 
i.[t..(tA.~k.] 

Ybw.,=""A1e voor M1 

met kl ::: h\~) 
Substitutie in bewegingsv€rg. 

geeft: 
'LA u'~sk +A (M r,,)l_2.U~):.::o 

I.l;. I 2 2. 7" 

A,(M,w1_'ZU~+2.AtU;;OS k, ::0 

waaruit d60r te €is€n 

det/co~ff. van A1 ,2/ = 0 

voIgt: 

Wi:.:: u~r(~+~)± VcA+A)t-4 :~:.KI] .C I 1 ,2 I-','~It 
I , --;::----t 

De eerste twee vergelijkingen 

gesubstitueerd geeft: 
L Qt' I [.. . 1 1"';'21\.+, = - l. .. _ -+ L.,~ - Q L2.i\.t1 

Cltl. C. W\ .... +1-

L o:l'i.tl\ I r - ~ 2. i.. ] t.J1i. = C L ~t.I\ ... ;- u .. ,- 11'\ 

Onderstel oplossingen vande 
. A i.(wt -'l.nk0 ' 

vorm: l2.n"" 2 e.. 
;' i: (wt-('lnfJ)kJ 
L =A e. 

11'\+1 -I 

Er ontstaan na ::.:;ubstitutie VlJeer 

tViee vergelijkingen in Al en 

A2 -
Oplossingen l nuloplossing 'Weer 

alleen door te stellen: 

det/colff. v~n A1 ,2/ = 0 
V\aaruit: 

(_L,~'1 ... ~ )(-L"w1.+r) _ 
. I ( ~k, _l.k,\( ik, e-~k,y A - a. e -I- e.. / e + ,/ :.::v 

of: 
1+ [20 1.1 ')] 2. 4S,nt

k, _ r>. W - -\,"'"' -1-- W + - - ...... 
C L,' 1,: ctL,L2 - . 

waaruit: 

De interpretatie van de betrekking ul = f(k
1

), waarui t de analogie 

van beide strukturen duidelijk spreekt, is het eenvoudigst aan 

de hand van €en diagram, waarin w als functlE' van cie voortplan

tingsconstante kl is uitgezet (fig.3). 
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We merke~ op dat e! t~ee fre
'/2U"(!+~) -y. t~. PI. q uenti€'ee biede n zi j n, YJaarin 

hj j bepaalde w voort.plantings-

constantAn kl optreden nl~ voor 

fWt. 
O&W<{Mz 

" " -
en voor Yct~ 
,,~ } {J,....~u-·'(-t,--t--dr-') , 

MI -s:: w ~ 'Ii, '-, 

v. L ~ "' V!:.(-l- ... .L) 
C~ c l, 4 

Dit zljn de doorlaatbanden. V~~r de overiga fr~quenties is geen 

voortplanting door de strukturen mogelijk. 

In -een doorlaatband behoort bij een bepaalde frequentie w .. 
een onbegrensde-rEeks voortplantingsconstanten voor te staJlen 

door k\(m) ... \(1"+ ~1f (YY\;:;. 0) t I ) '! 2.) ...• ) 

Gmda t \/ _ Y. -2Lk, 
Tp~- F' e . 

resp: .. _2 .. 1(. 
LI'''1.= Lp e 

zien Vie direkt dat de term mlT geen invloed heeft op de oplossing 

voor y , resp. i • Br is E:€n onbepaaldheid in de voortplantings-p p 
constante omdat de "toetsing" van de oplossing slechts plaats 

vindt op discrete punten.\,;e kunnen de golfoplossingen met m f:. 0 

opvatten als ruimtelijke harmonischen. 

De fase- en groepssnelheid van de golven kunnen in het w-kJ-
diagram op eenvoudige wijze 

(z. ie fig. 4). 

We kunnen bovenstaande beschou

wingen zeer algemeen maken door 

een periodiek systeem van veel

soortige puntmassa's te beschouwen. 
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Er ontstaan dan vele doorlaat- en sperfrequentiebanden (fig. 5). 
In het limietgeval ontstaat een continu periodlek systeem en 

is het aantal doorlaathanden ophegrensd geworden. 

d 

De periodieke electromagnetische golfgeleiders die hierna zullen 

worden hesproken zijn in wez~n dergElijke limietgevallen. 
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III De aequiva1entie y~n inwendi8 homogene gD1fpijp met in 

z-richting periodieke wand en in-r.endiz periodieke 801f

pijp met in z-richting uniforme wand. 

)( Xl 
We tonen Qan dat de configura tie 

van fig. 6a, een inwendig homo-

. I 

Y 

g~ne €ol~pijp met onder- en boven

vlak x = 0 resp. x = b en perio

diek gebogen zijv1akken f(y,z)= 0 

en f(-y,z)= 0 aequiva1ent is met 

een door platte vlakken begrensde 

golfpijp waarin echter e = E (zt ,y') • 
. 

Voor ie beschrijving van de ve1dcomponenten in de golfpijp van 

fig. 6a kunnen ~e gebruik maken van een elektrische- en een 

magnetische Herzvector, die we hier in de x-richting kiezen. 

Dus elektrische Herzv€ctor: ilt1fx(x.)y.~ 

Zodat: 

moet IT:.::-O
} zijn 

~lTx 
~x;;:o voor x := 

Voor de zijwanden is de eis Ex= ° (0$ x ~ b) 

enn.B-=oO (OSx~b) 

O,b. 
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~ 
TIl( en TTl( voldoen aan de homogene golfvergelijking: 

} (4) 

(3) gesubstitueerd geeft de betrekkingen: 

a,./. ,t ~'l.n'J 
Vy:z.'P('/,-i) -+ [K - 1:1 ¢(y,"l.) = D t 

t - I.:z. m"'rr"] { V V{y,z) + L K - "i )b-Cy'. ~ == 0 xz Go· 

(5) 

1 'd~ dl. 
V'laarin: V y.l. :::. 'at -t ~z.t. 
';Ve kunnen nu de vergelijkingen (5) transformeren van hE't 

y-z vlak naar een y'-z' vlak via €en conforme transformatie 

W::: z+iy = F(z'+~/):; 1="'(U) (6) 

voor zo'n transformatie geldt: 
dz~+Jf~= I ruI1(J~2. ... dy'j 

en: 2. I 'f)'" '0" I 2 
T7 - (-+-)--7 .z.v = lrJw11 \ (}z.'l oy,t -ldwl2 z',y' 
. ( ~u dU -

} zie appendix I 

zodat de getransformeerde diff. vergelijkingen (5) ~orden: 

f~, + ~~. + 1~I\kt_~':')j6 =0 

~ t]6- +jdWI}kZ_~I)JP-=O (7) 
oy2+ dZ•t dU \ -€t 

Is de transformatie W = F(U) zodanig dat de periodiek gebogen 

zijwanden in hat W-vlak overgaan in rechte zijwanden II z'-as 

in het U-vlak (fig. 6b) dan worden de randvoorwaarden (3): 
o~ voor yJ = a 

1>C/,z.j:o en ~ =0 en y' = -a (8) 

Omdat nu -~ in het algemeeneen functie is van y' en z' kunnen 

we de vergelijkingen (7) interpreteren als zijnde de golfverge

lijkingen voor een rechthoekige golfpijp, uniform in de z'-rich

ting en gevuld met een medium waarvan de dHHectrische constante 

plaatsafhankelijk is. Hiermee is de aequivalentie van de fig. 6a 

en 6b aangetoond. 
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Voorbeeld: Kies voor de conforme transformatie W = F(U): 

til U-vLAk. 

w = u + B sin U 

W = z. .... i.y 

U = Z· +~y' 

(9) 

o z.1 Deze transformgtie doet rechten / 

-i.1l 

tly W-vlAk 
o.+&'i~ho. 

~tA._faSin~1Il 

ztas in het U-vlak (fig. 7a) over 

gaan 1n periodieke krommen in het 

W-vlak (fig. 7b). Bovendien gaat 

de z'-as in het U-v1ak Over in de 

z-as van het W-v1ak, dus het ge-

--~~~ ~--~-- bied tus8en z'± i8 gaat over in 

het gebied tussen beide krommen 

in het W-vIak (ga di t na). 

Uit (9) vo1gt: 

I dW/ = 11 + &C.O$ U I 
c;IU 

of: 

1 
dWJ2 \ ,2 '2., 2 I , J 2. I c;\u = (1+~(O&z.'<:O'iohy) ..... ES~ln:zslnnf 

of: I ~~12 .:: 1 + 2f)(.o!tz"o,hl+et()~2Z' +'O\;nh\' (-a.~ if'+a.) 

Dus I~Wlf. is periodiek in z I. Voor a vo1doende klein mogen we stel-
clU , ,Z ' h' , B len co'}P,y=4 ... iyen ':lIn y ~ y zodat voor !::~ 

I %!2~ (1 -+ (052,)2 M(2) - " IN't:.ie''l a. «-1 

waardoor splitsing van de variabe1en in (7) mogelijk wordt. 

Ste lIen we ¢(y:z) } = Ycy)' .Z(;z" 
JIr (y';7:.') .I 

dan voIgt: ' 2 

2 '-li( '\ 0 Y () IIY" .~. - + .,,¥;.o 
'l ': -1 ~ '6y'1. I } 

Yry)o Y' , liZ (10) 
d1Z(Z,'J + MC:l!)(J.l- mr~) =+1"J. ~ d ,J. i-[M(~)(ll- ~~-'i1Z.::.0 
Z(Z'~ZI1 " ()z-

De resultaten van dit hoofdstuk samenvattend mogen we aannem~u 

dat bij golfgeleiders met periodiciteit in de langsrichting 

(z-richting), ongeacht de aard van de periodiciteit (medium of 

rand-) de golfvoortplanting in de ,z-richting wordt beheerst door 

een differentiaaIvergeIijking van de vorm: 

(11) 
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IV Het theorema van Floque~. ~uimtelijke harmonischen. 

We gaan nu de fundamentele diff. vergelijking (11) nader onder

zoeken. Zijn g(z) en h(z) ona'fhankelijke oplossingen van (11) 

dan is de al€€mene oplossin€ te schrijven: 

Fe-z.) = AC}(z) + Bh(z) A en B constant. 

Is de periode van fez) in (11) 2rr, dan ~.ijn g(z + 2rr ) en 

h(z + 2tr ) ook oplossingen, hetgeen door sub~titutie direkt 

duidelijk is. 

Echter in het a1gemeen: g(z + 21T )}#:: {g(z) 

h(z + 2lT ) h(z) 
Wel is te schrijven: g(z + 21T ) =IXlIg(Z) +.<Xl%h(z) 

h( z + 21T ) ="Ig( z) + ocuh( z} 

z 0 da t : . T (z ... 20') ::: ( AO<:I1+ ~to(21) ~'Z.) + (A 0(,1. + 1:)(;(1.2) hfz] 

Dus: F(z+'Z..,r) = k 'F(z.) met k is constant 

mi ts: Ad. + ~c( .. '.: kA 
II ",I 

AO{,t. .... 5c(u. .: k.& 
Een oplossing voor A en B t 0 is mogelijk als 

/
c<,.-k o(ZI 

-0 
"I!, rXu- k -

(12) 

(13) 

- (14) 

Nen gevonden k met bijbehorende B/A verschaft dus een oplossing 

waarvoor geld t: f(z+trr) .=: k t(z) )* (15) 

Definit!ren we nu k = .e,t"r en DQemen f;Czi:= -€7",ZF(z) 
zodat T(z) :: .{?~zf;(z.) 

dan is; .¢ CZ+Z1r) ::: e-}4- ("L+'trr?F (z.+2.rr) = & e-r~ k FCz):: ¢tz) 
'of wel: De differ~ntiaalvergelijkin£ (11) bezit een bijzondere 

oplossi~ van de vorm tjcz)ep.%. wa~rin ~("L) 'periodiek is. 

Dit is het theorema van Floquet. 

Een andere formu1ering, ~ebaseerd op (15) luidt: 

)
H 

Er is e~n op1ossing y~p (11)w~J~or geldt: 
Voor twee z-waarden die een periode verschillen zi;in de 

oplossingen gelijk op een constante complexe factor na. 

De lI;ortels kl e-n k2 z1Jn onafhankelijk 
en h(z). Toon dit aan door tw~e nieu~e 
te nemen VJaarbij ~z) = OII'6,(-z.) + 6\2b~-:t) 

h(z) = ~21'6I(l) + t:l.1..~J'Z) 

van de keuze van g(z) 
basisoplossirtgen ~ (z) 
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Terugkerend tot de periodiekp golfgeleider .(fi£. 8) kunnen we 

'" t • z€~;gen dat bijvoorbeeid de elek-

?'\2 I I trische veldcomponenten bij golf-

E voortplanting in de z-richtinB: van 
z I I ~ 

----~-----zL-----z~I+~l- de gedaante i"lt 
Fi l:.. S I ~ - -f"'.r- ( ) ( ) c = ~~x.1"2.) t . .t _!" = imag. 16 

moeten zijn. Uit de configuratie vermoeden we dat bix~z) periodiek 

is in z met periode 1. Ditvermoeden zal juist zijn als (16) dan 

voldoet aan het theorema van Floquet. 
Ter plaa tee zl: ~ E- ~ -.r7:, ~wt 

C '" (X,y\z.) e . e 
I fI .• .L. 

, - - _,.('2,+r.) J-WI.. 
Ter plaa tse zl + 1: C'2. := E.Cx,y:zl+l) e . e 

Echter E (X It,:!,) = ~.(x.'i:z.j+l) 
Daarom ~2.':: if e.,-r t 

en voldoet aan het theorema van :E'loquet. 

Het veldverloop als functie van z zal in het algemeen niet sinus

vormig zijn. Di t suggereert een FO\lrietontwikkeling van E(x,y.z) 
- 2. ~ -K~)Z -jJ-z 

l38sr z: F:..CXIY:Z.) Q.--r ::: L t:
11
(xiy).e l.. e . 

f .all"" . ~I'\ 
o : -.lL'Z. '\ - -<f-+~T)Z 

E(x ,,!,x) ll."r- :;:: L E~l(,y) e 
Q\\.r.", 

(17) 

Het golfverschijnsel in de periodieke struktuur 'kan dUB beschouVlld 

worden als een superpositie van "ruimtelijke" harmonischen 

CHartree harmonics), ieder met eigen fasasnelheid. 

Gaete Id )A ~ j.hf' 
h \ t.1fn ( 1 dan is: ~n).:::. nr .... T 1b 

de voortplantingsconstante van de ne ruimtelijke harmonische. 

Qm de sterkte En te Vinden van een Hartree harmonic vermemgvul
j..('l.· ..... )z ... J1.~ 

digen we (17) met .e. T I , zodat: 
- ~t~:z ~ F ~<'~-~}Z E,Cx.y.z) e f == L r::..Jx,y).e t I. 

calle. n 
Integreer van z tot z + 1: ~.l 

)

%+l j.0"m)z "\ (_ '. j.W<"m-II'I):z. 
E()(,y,z)e T d::z =L )En(x,YJ~ dz 

qlleY! z -
'Z. _ -'" 0 <. Y'(\ i r:9 

Dus: z+l- ~ E.Jx,y).l (m-:n) (19) 
( . 'enn)z 

E~)(.y) - ~ J E(x,y,'l:) e..\! -r clz . ~ ~ . . .. ' 
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V De ges10ten periodieke golfge1eider a1s kettipgschake1ing van 

vierpo1en. 

In de rechthoekige golfpijp (fig. 9) heeft de dominerende mode, 

de H10mode, de vo1gende veldcomponenten: 

~ ."11")( _1kl. 
Hx == "IT A 511'\ <l e 

. lhz 
E. J.~a.A·"1fl( - (I y = - 11 ':lIn -a:- e. 

! ' Et~ /!'; A liX -"J.h"Z. I. ...,~ Hz Hz :::::: - c.o<;:,o: e 

~Y=()I 
!::.x =0 l 

) (20) 

We definieren nu een golfimpedantie 

~ _ E)( _-~ (21) 

Indien geen ref1ekties optreden 
'e. _~ 
So - h 

- tly -: tile 
geldt dus hier 

In het algemene 

ter p1eatse z = 
z = zl zijn: 

gava1 dat weI reflekties voorkomen, bijvoorbeeld 

z2 (fig. 10) zal de golfimpedantie ~ ter plaatse 

-E ( \ { -.}.h("Z.,7,) -R ~h(z~~2 
~ _ 'l 'l..lIt e. + ~. . S 

zl - -H~(z~t e.-jh(z:\-~~ R e~h(i,-"Z.t)l 

waarin ~ = reflektieco~fficient (in het algemeen comple~). 
Het tekenverschil tussen de gereflekteerde-Eyen de gereflekteer

de Hx demonstreert het omkeren van de Poyntingvector. 

Noeman we z2.- z,:=.l , dan voIgt: ·hl ~ -~ht 
'e eJ. + R e. 

;Z, 

rl4Ao 

zodat: 

Dit is 

1 ", ~ :: ~ }S\l Q -crht 
Xl 0 e _ e 

voor 1 = 0: 

(22) 

R _ ~L-SC) 
-~L~() 

(23) 

van een lange transmissielijn, afgesloten met belasting $L 
We bekijken nu ean cel van een rechthoekige golfgeleider met 

periodiek geplaatste schermen (fig. 11). 

Tlk.11 
-< Il ;,1 
1 c.el 

- :z:. 

In het navolgende maken we met 

betrekking tot de struktuur van 

fig. 11 de vnlgende v66ronder-

stellingen: 
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a. De frequentie is zodanig gekozen dat in de homog~ne golfpijp 

aIleen de HIOmode zich zoukunnen voortplanten. 

b. De afsta~d 1 tussen de schermen is zo brcct dat ter plaatse 

van een scherm aangestoten hogere modes bij de naastliggende 

schermen praktisch zijn uitgedempt. 

Een cel van deze struktuur kunnen we nu zien ala een stuk lange 

leiding 'Waarin halverwege een dwarsadmittantie is aangebracht 

(zie vocr aequivalentie scherm .. dwarsadmittantie het college 

U.K.G. techniek van prof. Kno~). 

In het algemene geval van obstakeis met niet meer te verwaar
lO,zen dikte moet het aequivalent echter een T-netwerk zijn 

(fi:g. l2b). Het obstakel is dan gekarakteriseerd door drte para

meters (z,p"Zu.enzl2.). 

olei uivole""t,e 4e'luiva.lcntic 
dUN ob-..~ke.l clik Q~;l-OIke.l 

We ontwikkelen de theorie verder voor 

de periodieke struktuur van fig. 11, 

echter met symmetrische dikke ob

stake Is (ill" zn ) .. 
Het vervangingsscbema voor een cel 

s.p~.of·nc.,.. FI~.J2~,I2.~ wordt dan als in fig. 13. We trachten 
nu dit schema te vervangen door een symmetripch T-netwerk, geken

merkt door -e en ~ , beiden funkties van de obstakelparameters Z" 
?II 11. _ 

en 2:'% .• Vie vergelijken daartoe de ingangsimpedanties;. , bi j af-
. , 

Z,t. -

. .-
i.- ~ ~Qb.tG\k<r.l -i-- ~-...! 

"FICd!. 2. • 

slui ting rechts met ~ . Hebben 
&.. 

we de parameters ~ en C, van de 
It ~ 2. 

aequivalente symmetrische vierpool 

gevonden, dan is de transformatie 

.van de periodieke struktuur tot 
ketting van elementaire vierpolen 

compleet .• 

tot So • 

(24) 
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V~~r fig. 14 geldt: ~7. ~f ;; 
~i. .;;:: I - If! + II' L 

I 

~... £. 
z" 

1=''=1,15 

~'I-+ 

I -

.. I 

(25) 

(26) 

Uit fig. 15 zien 

we : ... J 

~ =~ 
%, I.I 

Bedenken we 
(27) 

dat ~ 
it. 

genormeerd is m.b.t. 

~ de n kunne n lITe ne 
o 

vergelijking van (27) met (22) formeel schrijven: 

VI == c, + b. 
I, :: c, - b, 

waarin: c1= golf met voortplanting 

in pos.z-ricbting 

0
1

= golf met voortplenting 

in neg. z-richting 

De golfve.:rschi jns€' Ie n als gehE'e 1 door de struktuur moe t,err voldoen 

aan het theorems van Floquet, dus ar moeten oplossingen verschij

nen van de vorm ¢(z) e-)hr met rj(z.-t l) ;: ~(z) 
Dit houdt in dat met be~rekking tot.fi€ •. (5 moet ge~den: 

V - c+l = rI..Cz+e.)e.-trhrCZ.-tQ.)=. .),(zJ~.thl"z~ e-<I f~ (C -rt) e-;;t~ } 
2,.- ':t._'a. 'j-' I 'f ;L.t I , 

z,o ook: 12.'::: C'l..-t2.:= (c,-t.).e,..-d"r 
(28) 

V~~r fig. 15 gelden nog de vierpoolvergelijkingen: 

V =-~ t -~IJ~ I "I ... ... 

V _e t _~ i 
'l. -712. 1 II-t, 

(29 ) 

(28) in (29) gesubstitueerd geeft: 

. (c, +tl) ::: (CIt;')~11 ,- .e~"'fcc\-tt.I)lS,2...} _ 
.ei~f~c+t);:::;(c-1;Je _idhfrc_i;.)'i: (l;,,, .. genormeerd m.b.t.So ) 

\.. I t I ~12 \' \ '::::>'1 . 

o = (~h-I-S,fhe)c, +~I'2.ed~~lI-l)tl 
o =(~ _~ .e.~hr~£J'rtIJc +~ e}lrt.~ _ e-~'np)ij; 

of: 

Er zijn aIleen 

a1s : 

'-?12.. '?., I. ~tl 12. J 

oplossingen I- nuloplof,sing voor c1,bl , mogelijk 

det/co~ff. van.c1,bl/=O 
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Waarui t voIgt: e-ih/ :::: ~II ..: r 
, ~12. 

'~e -
e+

jp =~ +F 
~t2.. + i? 

of : i ("09 hre = Z ~1!~lt _ )0 (OS Anl- = \.;7r~,2. ( 30 ) 
De Iaatste stap·i s nu irl (30) ~h en ;\t. ui t te drukken in de para
meters Z" en z,~ van het obstakel en de voortplantingsconstante h 

van de uniforme golfge leider. 

Met behulp van (26) vinden we: 
'- - 'L - 11 ) • -LJi! - ( +",2. loll) ~II _ (ZIl-Z,t+ I J=~ 2. +2,; I, i" 
~ - '2. (I-t·b,t.h!) 
~12.. I~ '0 z. 

zodat we tenslotte vinden: 
- -2.. - a. 

Cos t Q.. = ~ Cos hi + i( '2:9 -!,,t-t , )Sin hi. (31) r ZI'l. (] 2..Zrt 

Deze vergelijking is van groot belang voor de bestudering van 

het gedrag van de struktuur want omdat. voor dfl H10-mode geldt: 

k~h'L <: ~ met k;w/if. 
legt (31) verband tussen de struktuurvoortplantingsconstante hp 

. en d.e frequentie, met ZI, en Zl2 van de cibstakels als parameter. 

Kiezen we biJvoorbeeld een dun capacitief diafragma als perio

diek obstakel (fig. 16) dan mogen WE: stellen Z'I"''Z.'t 

fl6.1G 

en ZI'l=-J~ (&>()) 

zodat (31) reduceert tot: 
(05 h ~ - Cos hl _.:b !;In ht 

f - 2. (32) 

Dit kan oak geschreven worden als: 

c(;)S ~l = Ii -+~B~ (05 (ht +tp) 

met <f = 
B arctg 2 

(33) 

De admittantie B is evenredig met h. 

Het rechterlid van (33) uitgezet als functie van hI geeft fig.I? 
Golfvoortplanting 'is aIleen mogelijk voor ree~le h , due voor 

./ - P 
t 

H 

0 

-I 

:.....---

t:"'~·~1· 

/' ..,i ~ "l.r~ Ef (osth~ ... tf) ~ +i 

Uit fig. 17 zien ~e dat ar 
doorlaat~ en spergebieden 

zijn. 

(32), resp. (33) tesamen 

met de betrekking 
k~-h" ~ :: (k:w~) 
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maakt het mogelijk een kl-hpl-diagram te tekenen overeenkomstig 

_ ,_ 1_ _ tkl __ I fig .. 5. 

o 

1=lb.IS 

- -1- - We zien hierin weer periodici-

" 

teit optreden (ruimtelijke har

monischen). Aan de grenzen van 

de doorlaatgebieden geJdt name

lijk: 
+ I -')0. h fl. .: QmlT 

Cos hI( -= /' r 
p ~- t ---iroo hl:::. n + 2n"'Tf 

Uit fig. 17 zien ~e 4at bij een grote waarde van B de doorlaat

banden smal Viiorden. We mer.kenook op dat vooral de hogera ruim

telijke harmonischen van de laagste doorlaathandeen lage fase

sne Iheid > bezl tten (tgc< , fig. 18). 

De streepkromme in fig. 18 geeft het k-h-verband weer voor de 

H d · d . f hth If' . 1 L I"", IrU2.+~%Il2. 10-mo e 1n e un1 orme re9 • go P1JP vo gens K~ v~~ ~L 

De doorlaatbanden in fig. 18 die boven d~ erensfrequentie van de 

H
20

-mode liggen zijn op grond van dElaan deze theorie gekoppel

de v66ronderstelJ.ingen niet zinvol meer. 

tl< 

o 

De wijze, waarop her k-hp 
diaeram wordt doorlopen bij 

toenemende k is afhanke Ii jk 

van de richting van de energie

stroom in de struktuur. 

Onderstellen we de bron ter 

pleatse z = -00, dan zal de energi€stroom in posi tieve z-richting 

zlJn en daarmee ook de groepssnelheid :~ post tier ZlJn (zie 

appendix II). Daar de groepssnslheid evJnredig is met de helling 

van de kromrne 

een getrokken 

doorlopen. De 

in het k-h dia,gram zullen bi 4 toenemen4e k de met p _ L 

lijn aangegeven gedeelten in pijlrichting ~orden 

gestippelde gedeelten ~orden doorlopen bij onder-

stelling van een bran> tar plaatse z = + ()Q 
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VI Open periodie~ strukturen. 

In het hiernavolgende zullen suecessievelijk de open strukturen 

van fig. Ie en Id worden bestudeerd door middel van veidanalyse. 

Het is de bedoelillk~ weer te komen tot een k-hpdi"agram voor deze 

strukturen, zodat beoordeling van hetgedrag als golfgeleider 

en vergelijking met gesloten strukturen mogelijk vlOrdt • 

!. Het onbegrensde seleidend~ vlak met Bleuven. 

y fL:.1. ':fie Vliensen oplossingen van de· ver

gelijkingen van Maxwell zodanig 

dat: 

I .-- -
Z. "-" i 

I. voldaan wordt aan de randvoor

waarden t.p.v. het ideaal ge

leidende, gegleufde vlak. 

II.alle veldkompon~nten uitdempen -
bij toenemende y>O. 

!!I.voor y>O aIleen in de z-richting 

reetHe energievoortpla'ntlng kan 

plaats vinden.(flg.19) 

De punten I, II en III sarnenvattend kunnen we het probleem ook als 

voIgt formuleren: v-;€ onderzoeken dE mogelijkheid van het optreden 

van oppervlaktegolven met veldkomponenten, die ter plaatse y;O, 

""t<z<.rnl.-t6 aanslui ten op mogelijke ve'ldconfiguraties in de gleuven. 

We onderzoeken eerst veldoplossingen voor de gleuven. 

In fig. 20 is een·gleuf in horizontale stand en met aangepast as

senkruis getekend, zodat de overeenkomst van een gleuf met een 

ter plaatse z = -d kortgesloten parallele plaat-golfgeleider zicht

baar wordt. We onderzoeken nu de mogelijkheid van epn veldconfigu

ratia met E = H = 0 in de gleuf, (dominerend~ mode, zal blijken). z z . 
Verg. van 11axwell: \7xE.=-~wfH } 

- - (34) 
"Y x H;:: ~wt:.. E. 

h · - - dEl. ' ;; 
Nu te sc ri jven: Vtx E.l + 0z" dZ;;' ~- ~I.\J)"-nl:. 

Vt,x Ht + ~x. ~~t. =. ~Wf.. E-\:. 
waarbij ~t} veld 1n dwarsvlak. 

HI:: 

(35) 
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Uit (35) zien ~e: 

zodat: 

Uit (36) volgt: 

17 

'7t x E.t: ::: a 

Vt x. \-it:: o 

()E. . -
a x _t = -~)A...t-\-I: 
~ Uz. I 

_ dl-lt . -
a z. x '0 'Z. = cl-':-> (... Et 

Et =.'Vt, M(x.y,oz) 

Ht .=: \7 i: N (X.\y~ 
We proberen oplossingEn van de vorm 

Et = ~("Z.) Vt ¢ ('1.,1) 

Ht = 9r.(:z.)Vt.1Jr(~·1J -
.. t_ ~ \-it. 

d2t. x ~~t .. = -~r- 0'- ~8t: k?'-
'zodat; lLl::X(~x ~~)~ _~r-(a.?)( uz. J = E-t 

:2,-

dJit +I/E-l: = 0 } 
O'l..t. d1.~ . 

Evenzo ui t (37): o-zit +kzj:Jt= 0 

Uit (37) zien we 

dus: 

(36) 

(37) 

(38) 

(39 ) 

- Met betrekking tot (38) kunn~'n \':e dus als algemene oplossing 

schrijven: (ACOSK7. -+r£Sihkz)Vlf 
.. Hr::(Alcoskz+r5'SiI')KZ)VtV 

we weten ook nog: 

vi .: ~t·E:-!:::::- 0 } 

V,H ::;Vtqt -:: o dus met (38): 
(40a) 

(40b) 

we onderstellen op grand van de configurstie dat het veld niet 

x-afhanke Ii jk is, dus 1; :"ey) en y-.: r-<y) 
Dan luidt dus (40a): ?t.:E.f::t)::. 0 ~ tf = C'I + c I 

by" ".,< 
Bijgevolg: . E.x ::. ~t%)~ .: 0 "dA.. - - - - - . (41) 

en: Ey ;:.(A\coskz:.4-~c::,·lOkr.)~ = C(A'co-:.k1:. -tT5-sinkz.) 
Randvoorwaarde te plaatse z = -d: (E1)~._~:::::o 

Dus: C A coc::.kd -ce:;siYJ kJ "'" 0 b- A/B: -:::: ~kd 
Zodat: Ey .:: Ce:,'C%;eoc::.kZ-f.s·,nK-z) :; ~~kd'Sink(z+d) (42) 

Ter plaatse z = 0 stellen we E = Es (index m duidt op gleuf y hi 

'met rangnummer m) zodat: 
CA'::: E~ 

I ~\ _ r \ Es,.., of - Co.' Kd - t:,,,,, --c.. Cfb =- -
.• ''::> - .... M ~kd 

Ingevuld ontstaat dan tenslotte: 

E = 1=_ Si~k(z.-td) y ~ <;:.i...,kd 
(43) 
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Ult (37) volgt nu: 

of: (44) 

De €evonden veldconfiguratie in de gleuven, nuweer betrokken 

op het assenstelsel van fig. 19: 
E. _ E -sj., k(/,+d) . 

}(_d{!{O) 
z - Sm ">in kd 
~x =-~ ~ co~ k(y+J2 (45) r- SIV)kd 

is in faite het 
E J( = H 2 ~ E! ~ 1-\ Y := 0 

staancie gol patroon op basis van de fundamentele 

TEM-mode voor de parallels plaatgolfge1eider. 

We eaan nu aandacht besteden aan veldoplossingen in de halfruimte 

y:> O. Om aanslui ting moge lijk te maken met het veld in de gleuven 

stallen we: 

a. Dat E f 0 en H = 0, dus optreden van TM-modes. z z 
b. Voortplanting in de z-richting. 

c. Geen x-afhankelijkheid in de veldkomponenten. 

Indien oplossingen onder de voorwaarden !, ~ en £ mogelijk zijn, 

zullen ze dus van de vorm: 'h 
V ... V (1:2.) -e - 1- f7. z).jn. 

,.." 

De argumentatie van hoofdstuk IV volgend zal VC'I.7..) weer periodi-

citeit vertonen in de z-richting met peri ode 1. Fourierontwikke-
"-

ling van v0t.z) naar z (zie hoofdstu~ IV-(17» geeft: 
A ~v }'ll'It'l z 
V CY,-ij = L .... (Y) e- T 

en: ol\~" , (I, "l.1T,?z' -} htr-.)"Z. 
. V ,=~v..(y) e-} r-ta = £rc:... V",ly) e 

Hierdoor zijn de veldkomponenten ontbonden in "ruimtelijke har

monis che n", onder sanct-ie van het the orema van fl oque t. ·'1,7e be-

palen ons even aIleen tot de kouponent E , volgens bovenstaande 
.A... '1,:Z z 

van de gedaante Ez -= Ez(Y,~ e.-~ t> . 

V~~r y = 0 moet voor E gelden (zie (45»: z 
t:z.:D 'loaf<. mt+o <.-z < Cm+l)L 

Ez..: Es "", VooR Y't\Q.. < :z. <. mL+ 6 

we nemen nu aan dat Bsm over de gleu:f'openinr konstant 

gedacht, ,h€tgeen een goede· oenadering is zolang b «.2. 

(46) 

kan v' orden 
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We schrijven 

(EO = constant) (47) 
Dan wordt de Fourieront~ikkelin€ 

naar z van de E -verde ling voor z ,-
y = 0 (fig. 22): . ~ l 

Mt' -;:14.'22 k) _~ _}h~.: r: e-~ f"' 
Ez -=. Eaz: - En e - c.o 

waarin hpCI'I).:hj>+Y oc .... "Cft 0 (mQ.<z.<",Q+~) 
De eo~fficient van de ne ruimtelijke harmonische ~ordt dan 

I J""t-tb _j.'h mR. ~hf")Z 
El"lo = J. E.o e r. -e.. ckz . l . ~ . t 

of" • . A. ," \I lMt[ ~h(l'I)6 I J E ihf"~ I ~ r l"f")i (St ~~-~ 
J.. r- I r }I.. "rliJ - f' e" - _ 0 "L = - c e . 

t:.no = T t:..o e: }h ('I) - T ~ 'nyL"II) l 0 f"')i 
r. (48) 

e 
zodat voor y = 0 de n ruimtelijke harmonische van E geschreven z 
kan worden: 

(49) 

De continu!tei t van E voo'r y = 0 a Idus verzorgd he b bend, res t 
z 

ons de continu!teit van H te Eisen (fit. 23) v~~r y = o. 
x 

Deze eia levert ons de informatie betref

fende de struktuurvoortplant~ngscon

stante h in afhankelijkheid van de 
p 

freq uentie • 

De ruimtelijke harmonischen in de half

rui mte y:> 0 moeten voldoen aan de ver

gelijkingen van Maxwell. Hoe zien deze 

vergelijkingen eruit onder de voorvaarden ~, b en £, gesteld aan 

het begin van deze beschouvJj ng? Nu ge Idt: - ~~ . - . 
vtxEh +a~x ~" .::: -tt .. Hn~ } . 

- "dH..L· ~ (index t = transversaal) \7. x H + a x --.::c = J-w€. t:. 
l. "'t ~ C> z: . "1 

(50 ) 

(51 ) 
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Ui t V.~,ovolgt _ 
VI::H"'t=o -+- (52) 

Ui t v.E,,::o tenslotte: 

(53) 

(50) en (52) geven noodzakelijk: 

Enx = Hny :::: 0 (54 ) 
Door middel van (51) en (53) zijn H en E uitgedrukt in E , me ny nz 
voor y). o. 
Nnz' evenals de ander~ komponenten, voldoet 

1 i j k ing ~ l::n~ 4- (k 1l_ h~l'>~ t.ffl. = 0 

aan de golfverge

k\wT..r.t: 
ht)" hl'f" T Die nu de gedaante krijgt: 

.. (geen x-a fh. he id) ~'lEn2 (kt hI. ,)r -0 
- -I- - ("II I:.m.-'at{ f 

of:'" ~ J &2 _ (hl,,>_k t:n-z.:::O 
O\Al. r "h 

Met als een oplossing: (f -..Jht"l-k"l..Y _~ y.,)2 } 
. ~'Z. = ~o ~ . .e. ~ 

Ui t (51) voIgt dan: ~ _f'n7.,)=_~~-~ ~"yr. y > 0) 
" (5) H .... >c =\JfC"i;iE .et . .e 

en u~ t 3: ."'~t no _.Jh~"'l .. k\i _~h,\...)~ 
E.ny=- ~~nOe . e 

Uit deze veldkomponenten zien we: 

(55) 

Ie. Dat ze verdv.ijnen voar y .... ao, mi ts \hfn)\> k 
2e. Dat de poynttngvector in de y-richtLng imaginair is, dus 

geen-energieverlies in de y-richting, mi ts lhtl'l)!>k 
(55) bezi t dus d.e kenmerken van f;en oppervJ aktegoJf mi ts j1.'~n)l.>k. 
In het k-h diagram is dus a1 een verboden gebied aan te wijzen 

p . 
(fig. 24). De continu!teit van Heist nu: 

x 
k 1 ~x .,'''-1 = \-\1( hQ\fr"\i,m+.. v 0 or y = I 

\ \(erh:~~ Ingevuld uit (45) en (55) do~t ont-

~I',. staan: \k. Es Lk, == L~~E."oe it)"z. 
Q d"Ito1JA ft\.,. v. .. II .. n l\.~"l-)( 

. h Q \,..(47), en . (48) gesubst.t1tueerd geeft: 
i~ E -~ t I - L ~ .~ E ~1,,("lf (Si",I.f')f) -.}"~"')z. 

dw,. 0 e . ~d - ... '1h1"'...l<" 1... 0 e:.. f J. l")! C 
Het is onmoge Ii jkvoor a lIe z 'binnen fOt<-:z <Ml t,1. bove1'1staande 

vergeli~king in een gelijkheid te doen overgaan. Gedachtig ~«£ 
eisen we slechts geIijkheid voor 2.:Mt+ ~ ,waardoor ontstaat 1'1a 

vereenvoudiging: . 6 
'1 _ 1. I (Sin~I»)~ -'fr>-'nt):2. ~ .£ ~ l/SIt\ hf;) 'i) 

k'd~kd - L t dV~t)-((a ~( .. )r) e L-Ik id i~'1)-k h~n)i 
""Ie. n \> t. <t 1\ . T 
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De vorm 1 _ i) I ( ~ih ht)~) 
k~kJ - t ~ V'n)"l-k1. hr)~ 

(56) 

is nu de gezochte betrekking tussen de frequentie en de struktuur-

voortplantingsconstante h • We moeten evenviel bedenken, dat (56) 
p 

is gevonden onder twee vereenvouai€ende aannamen nl.: 

leo In de gleuven is aIleen het optreden van de fundamentele 

TEM-mode ondersteld. 

2e. Het is voldoende geacht de aanpassing van de veldkomponen-
" t 

ten te beperken tot de punten y = 0, Z .: m~ .... :i" (m:: o\! 1;1::2 , """) 

Zolang echter '«l is en de gleuven voldoend~ diep zijn is dit 

een goede benaderjng en is (56) representatief voor hat gedrag 

van de struktuur. 

Het rechterlid van (56) ia een periodieke functie van h met p 
periode "l.Z' Schrijven \~e n1. (56) a1s: . 

k~kd -:;: f ~RI'l:::: t [ .. + Rh _l+ f?~;. ~-tl-+ Rn+:t ... J 
en maken in (56) de substitutie hf(n)-?~VnTj)~h~n)+T 

dan zien we dat 'RI'I_"-? Rl-) 
1< l-) -:J.. R h.,. I 

'K' "+1 --7'- R "+2. 
enz. 

en deze:t-fde reeksL.Rt\ ontstaat .... Ieer rechts. De consequentie hier-,. 
van is dat ·in het k-h diagram ook periodiciteit met periode ~v 

p "£ 

optreedt zodat het verbodengebied van fig. 24, nu volledig, er~ 

uit ziet als in fig. 25 getekend. Voor een meer exacte bepaling 

tk van het verboden gebied van fig. 25, 
gebaseerd op de eis dat voer alle n 

lhp{I\» K moet zijn, ~ie appendix III. 

I 0 I 2JI it! ?legens deze periodi"ci te it is het vol-
I~ l .e 
- 'o~h.aNr\ofl. doende het verband k-h te bepalen in p 

het gebied van de Oe ruimtelijke harmonische. 

Stellen we h ~ k dan mog~n we in (56) de reeks vervangen door de p . 
term voor n = 0 omdat we€ens {h~~_kt in de noemer deze Oe term 

r 
sterk domineert. 6 

ZO ontstaat: I t. I (~i>'\h ~\ 6 I (S~hk-) 
k ~kC\::: I Yhl.-kl." \~r) Z T ~ht._kl. K! l-

of: r d f 7. 

"In; -k~ = 1 k.t~ kJ C;~1 k"i) 
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sir'\k! 
De factor -k;-r2. ::::::. 1, immers (zie fig. 25): r 

- k & . \\"~ 0 
2 ~ > "::>i& L > Sin U z 1 'I'ant [«I 

Dus:..jI-h~---k-t-~ik~k<:{ ~~- - --*- ---- ---- -- ---·(57) 

Wegens de eis Ih~>k zal er geen oplo8sing .van (57) zijn voor 

tgkd < 0, dus voor : """11 - ~ < kd < fh"!1 (k '" wVif) 
Dit zijn dan de ?~e!?anden. 

De door1aa tbanden beginnen d·us voor kd ::. mlT 

Verge (57) verder uitgewerkt geeft: 
It _kt. _ &'Zktt~~kC\ 
V'lf . - 1.1 ~ 

of: (58) h
f
= -±. k ~r-\ -+-::-f'-t ~---='2~kd-

Verge (58), tesamen met de gevonden gegevens over de plaats yan 

doorlaat- en sperbanden stelt ons in staat het k-h verband te 
- p 

tekenen en dit periodiek voort te zetten. Zie fig. 26. 

Ret ortreden van verboden 

gebiBden is kenmerkend 
1'"i4"£ A ~ Ik A -- -A -- --
___ L _ ~ __ - __ - :\ - - L - ~ - ---
-s:-=-~~..;;:~- -~--/-. voor open strukturen. Uit 
- - - j. - -- .l~O( -, - - -;;. - - -: _~_____ - - fig. 26 zien vve dat lage 

1..... 0 ~If --- ( -1 -1 hr fasesne 1heden tg o() voor 
e 

de 0 ruimtelijke har(;)onische bereikt worden door de gleufdiepte d 

voldoende groot en/of de gleufafstand 1 klein te kiezen. 

B. De Helix. 

Bij de bespreking Vhn het gedrag van de helix zullen in de eerste 
, 

plaats de methode van aanpak en de interpretatie van de resultaten 

aandacht kri jgen. 

Na een algemene veldentheoretische beschoU\~iing zal, zonder de aJ

gebratsche details in extenso ~eer te g~yen, de ~eg naar de ge

dragsbepalende k-hpbetrekkint v,orden aangeduid. 

Om tot een oplossing te komen van het helixprobleem zijn modellen 

bedacht, waarvan de voornaamste 

a. de cirkelvormige cylinder. met een slechts in €€n richting 

ge.leidende viand (dezbn. sheath-helix) fig. 27. 

b. de helix, gevormd uit een ideaal ge idende strip zonder 

radi~le dikte (de tape helix) fig. 28. 



r" 

23 

Als het aantal windingen per golflengte groot is, is mode-I!!. repre

sentatief, ofschoon een bezwaar is 

dat dit model geen periodieke struk

tuur is ~aardoor bepaalde eigenschap

pen van de helix in dit model niet 

tot uiting komen. 

rllodel b is een zeer goede benadering 

van de ~erkelijkbeid. Sensiper heeft 

hiervan in 1951 een grondige analyse 

gegeven in zijn dissertatie. Beide modellen bekijken we nader. 

1. Het sheath-helix-model . . 
wegens de bijzondere randvoorwaarden aan het cylinderoppervlak, 

namelijk perfecte eeleiding in f ricbtj ng (fif' 27) en geen ge

leiding in aIle and.ere richtingen, zal het veld, in- en uitwendig 

een lineaire combinatie zijn van TE~ en TM-modes (E , resp. H = 0), z z 
uitdrukbaar in resp. electrische- en magnetische Herzvectoren iT 

-If 
enlf 

Vie schrijven dan: 
- -. -~ 

E:::. VxVx n - ~V~1T 
-' - 1 -* H :::. ~£vx. n -+,. V ~v X 11 

(zie colI. dictaat lIl b & 
IV, bIz. B6,prof.v.T~ier. 

(59) 

Vergelijking (60) geeft na separatie exponentiele z - ena- afhanke

lijkheid: 
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waarbij\(r) een oplossing is van: 

r~~~)_LC~~-kt)Y\hl]f =0 (61) 

We zijn weer gSlnteresseerd in oppervlaktegolven, ~aarbij dus 

')t. .:. hI'. _ kl. > 0 moet zi jn (zie hoofdst. VI-A, 
i verg. ( ) a.v.) 

De lineair onafhanke1ijke op1ossingen van (61) zijn de zgn. ge

modificeerde Besselfuncties 

K.,,(r) Dlijft ni8t elndig voor r ;: 0, maar 

IJry blijft eindig voor r = 0, maa~ 

.lJe enige fysisch mogel1jke oplossing van 

TJ~rJ Vo<:>r 0" r< Q" 

I<..(;r) VOOy a. < y < 00 

1-<,,(r) ~o 
II'\(r)~co ,. 

(61) is dus 

voor r,.oo 

voor r 7' co 

De basisoplossingen zijn dus van 

de gedaante: 

If \, .:. Ai. 1. ($1') e.~\7.e-~ne 
~ h t'l \00' 

IT'; ~ A: KO\(l)ry e~ ~~e-r9 
ff-zl =-:fJ~ ~C:;r) e~~f.e~~& 
~e ::: B~ KhCf)ry e-j \2:i"Y'9 

In fig. 29 is een ultslag van de anisotrope wand geschetst. 

(62) 

~ is de eenheidsvector in de rich~ing van perfecte geleiding. 

Men kan Zlcn de uitslag voorstellen als een vlak, schuin aaneen-

gesloten belegd met zeer dunne, onderllng geYsoleerde, velmaakt 

geleldende draden. De spoed is p. ,We zien uit deze figuur: 

:z. 

~" 
-=--~'--'~)--'--~--- tlls. 2.~ 

V~~r gelden nu'de volgerde 
L e. 

E.n :::'~Il=o 
. t Ei ::: E.J.. 

H~ ;:: H: 

iiI' X aJl -= <i .J.. 
all = <iz -:'·Ih t + ,a.t) co? t 
~ = a.2<Q~t - Q.Q 'Sj.., f 

randvoorwaarden: 

(0..) 

Ct.) 

(c..) 

(a) 

(~J 

(r::) 
(63) 

(64 ) 

en (63 C
) met (64) tesamen geven als r~ndvoorwaarde veor de 

veldkomponenten: 
E.~ = E.: 
E~ = G.~ 

t=.~~ = - E.~.e <:0+ ~ 
-H~ -+ H~ cot t =: Hi + H: ~++ 

(0..) 

(a.) 

(() 
Cd) 

(65) 
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(65) met (59b ,c,e,f) en (62) geeft: 

ui t (65a ): A~ I" - A: I<n == 0 . 

ui t (65 b) : -¥' A~I" '"l-¥ A: k~ + ~w7~,:r~ -~..J'<7fl~t< :: 0 

ui t (65 c) : ('E}2.+ ~ cott )A~rtl - &-w.'t)ct>tt.B~ I.~ = 0 

uit (65d ): _~w€.~ccttA~r~+rt7cat+A~K~-:- h· 
r t'el+~"'cohL)&~T +l(t;1+..!!c:.<l1JJ)B~ :=: 0 

]A.. \.7 0.. 11" t\ r \. 0.. 1 t) " 

Een oplossing voor de A~~1l. enTb~~uit ·deze vier vergeJijkingen 

is aIleen mogelijk a18 de coeff. determinant = 0 gesteld wordt. 

Dit geeft de betrekkin& tussen h en k. . P 
Na een aanzienlijke hoeveelbeid algebra vinden we de volgende 

gedaante voor f(k,h ) = 0: 
, ,p u I.I~ 

It\(~o.)KnCt;o..) (l1o..1-tlhI"ClCOT't'1 ==- Q 

II'S~~ K'nCt;4i + k'l.O:7~~ eot\y 
We willen betrekking (66) in het k-h diagram ultzetten met n 

(66 ) 

p 
als parameter. Tengevolge van de eis h;_kl>~ is er weer een ver-

baden k-h diaeram (fig. 30). 
P . 

Voar n = 0 ~ardt (66): 
r • '\ 

l}'t7o.) 1<0 (~~ 
- ~~CL? IoCff9K'o(t;o:) = kl.a..~cofr 

_hp We onderstellen c..ohr »1 _en \hrl»k , 
of -e;' ~-1,~ , dUB niet in de buurt van de ver baden Z onegrens. 

Dan kunnen we 

amdat voar t?a.. 

{ 

b == + k p -

hpa = (.:t ka + n)cat t 
(67) 

Yoor alle n 
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Fig. 31 geeft het exacte k-h diagram. In de buurt van de verboden . p . 
zane treden af'l,ijkingen op van 

de benaderde uitdrukkingen (67) 

zoals te ver~achten was. Ne zien 

dat fase- en groepssnelheid 

voor de n = o-mode nagenoeg 

constant is. Bij de behandeling 

van de tape helix zal dit ook 

naar voren komen. De frequen-
___ ~~_' tie-onafhankelijkheid van 

II .. 
~t~ vf en Vg voar n = 0 is een 

zeer be1angrijke eigenschap van de helix. 

£. Het tape helix-mo~. 

Dit model, waarvan de uitslag in fig. 32 is getekend, geeft een 

zeer goed beeld van het gedrag van de werkelijke helix. 

Door de me~ dit model gelntro-

duceerde periodiciteit zullen 

de veldkomponenten weer ont

bonden kunnen worden in ruimte

lijke harmonischen met voort~ 

Deze uitdrukkingen kunnen nag vereenvoudigd worden dank zij een 

symmetrie-eis l~iaaraan moet worden voldaan. Een axiale verschuiving 

plus een passepde rotatie moet namelijk de helix in zichzelf doen 

overgaan, dus stel een translatie Z :.7.' ... 7." 

d _ Q '+ ~l? (66) vervolgens een rotatie 0- p 

dan moet op grond van het theoremavan lnoquet de oplossing als 

fu~ctie van rfi' en z' van dezelfde vorm zijn als die ui tgedrukt in 

.1 enz, voor alle zy 

Substitutie van (68) geeft: . 

1T 
~,e. _j.hp'Z' _~\'2~ ~ A 1.. .. ' 

:z. == e . e Lin,,, 
In." 

(r> 0.) 
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*~e 
en overeenkomstig voor 1T~ \ 
we zien hieruit dat bovengenoemde eis aIleen vervuld is voor m = n. 

Zodat we kunnen schrijven: 
. • "ZIT'n 

~e _~h~ ~ A~'" I h(l:;,.r3 e~e e-~ r.;-Z 
111 == e L- h 1< (~.~ 

h 1\ .\). • '2..ltt'\ 

,.(~.tr_ e}ht7:~ i.e It\C~ .. r) e..Jn.& e--J-r"Z 
z - L-" K. rro .... ' 

tI til '?n:l 

(69) 

Omdat geen ree~le energieui tstr.aling in radHHe richting mag op

treden (oppervlaktegolven, zie hfdst. VI-A (55» geldt hier, als 

bij het geleidende vlak met gleuven, de eis: 

\ h,.(r" '> k v oor a lIe n. 
Hieruit voIgt weer het verboden gebied in het k-hpdiagram (zia 

appendix III). De vorm van dlt gebied (fig. 33) komt oversen met 

dat vlak met periodieke gleuven. 

De nodige randvoorwaarden voor 

r = a zijn: 

E.' =E; } z 
E~ ~E~ & 

(70-) 

H~-H~ = J~ -" 'J'I,ost l 
. J (71) 

H; -H~ = Jz :: J\\ sil"tf 

V~~r (71) tar plaatse van de 

tape. 

V~~r de verdere analyse voeren 

a. De stroomdi chtheidsvector 'J-t,a1'" is overa I in de tape evenwi jdig 

met de tape-begrenzing, dus ~4~" = 5". In de tape. onderstellen 

we \5 1" constant. Het stroomdichtheidsverloop ter plaatse r = a 

is dan als in fi~:. 3,4. V~~r smalle tape (~« p) is deze bena

dering goed te noemen. De fase van de in de tape-breedte con-

I.:::; I e-~h;;x. ( ) stante ~"~ordt uitgedrukt door de factor \ fig. 34,35 • 
9:c. 
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b. We eisen het verdwijnen van het tangentii?le electrische veld 

ter plaatse van de tape slechta voor het midden van de 

tape. Ook dit is vveer een goede benadering mits 6« p. 

Met inachtneming van ~ en ~ verloopt de weg naar de gezochte 

k-h betrekking als voIgt, in drie stappen verdeeld: 
p 

i. We ontwikkelen de stroomverdeling voor r = a (fig_ 34) in 

een Yourierreeks naar ,z: 9 

. -j hr(iir"B (~+h"2.> ~) 
\. -jhf'l)2 }ne -J.hf\, -j"l~z-9) {J e 'l/f w: 

J1\=LLun
e .e =eJ~~,,,e (72) 

\'\ :. 0 voor de andere z-

waarden hinnen de 

periode p 

VIe vinden op deze Ifde Vvi j ze als in hoofdstuk VI-A: 

. _ ~ 'J e -+jht")~ (<;'" hJn)~) 
~'tI- f \ ht .. )~ (73) 

ii. Door substitutie van (69) in (59) vinden we ~Z8 
I 

en ~ z,e 
ontwikkeld in ruimtelijke harmonischen: 

i.e L l.~ "L,e. ~H i.,e 
E' =: E 'e Mz,e =L z8 2,e oz. n ' '" 

~ ~ 

Gebruik makend van (72) en (71) kunnen we nu de veldkompo-

nentharmonischen EZ6 en Hze ui tdrukken in de stroomharmonische 
, nih 

Lun - Na een zeer omvangrijke hoeveelheid algebra vinden we 

met ge bruikmaking van £" = E-z s·lr\'\t .... E. Q cost 
t -= ~ e}hf")~inl~ .e .. ~ne{rr:~~2nb("~cott+n~~~co~lJl,\~,,o)K~t} .. 091' 

""('-=0;} WE. 0.. L "r ~na.:: 

+ kb.7.cot~t l'~~~\,«e,a)} Lnh (74) 
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(75) 

is de gezochte betrekking tU8sen k en h voor de tape-helix. 

Beperken we de reeks in (75) tot 81eeht~ de oe term dan verschijnt 

weer de k-h betrekking voor het sheath-helix-model voor n = o. 
p 

De betrekking tussen k en h voor n = 0 uit de volledige betrekking p 
(75) is niet eenvoudigte bepalen. Daartoe moeten we alle h (0) 

,. h 2.1fn p 
sohri jven a1s n~n):. l'+""=f 
en de voorkomende Besselfuncties gesehikt bepaderen (zie sheath

helix-model), zodat sommering over aIle n mogelijk wordt. V~~r 

het bepalen van de betrekking tussen k en h (m), dus voor p 
n = m ~ 0 ge1dt hetzelfde met dien verstande dat dan in (75) aIle 

hp(n) geschreven worden als: h~(n);:::. \(m) + 'l1t~:::!.'Y 
In fig. 36 is k=f(h ) p 
voor n = 0 getekend, 

terwijl fig. 37 het 

k-hpdiagram volledig 

laat zien. Afgezien van 

de periodiciteit van'het 
---brorc t.", z.__ b db· ed -----b,..,"/*:."'.'II:._ ;:"IG.3' ver 0 en ge ~ , ver-

toont het diagram in eerste oogopslag veel overeenkomst met dat van 

het sheath-helix-model. Er zijn sehter enige merkv.aardige versehi1-

.len. Uit fig. 36 zien we dat bij 1age frequentie de Oe ruimtelijke 

"~I -, 
r!. -l n:-I 

--- broft-l.t z. •• 00 

harmonisehe is samengesteld 

uit 3 modes (8, b en c), 

waarvan a eehter dominerend 

is. V~~r hogere frequenties 

verdwijnen de modes a en e en 

is de oe harmonische alleen 

-- - -- b .. o"t.p.'Z=oo "'F\t:..?J.'I vertegenwoordigd door mode b, 

totdat ook deze verdv'iijnt. De Oe harmonische keert bij toenemende 

frequentie nog eenmaa1 terug in een zeer smal1e frequentieband 
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(mode ~, fig. 36). D~t gedrag geldt voor aIle ruimtelijke harmonischE 

De dominerende mode a bij lage frequenties ii technisch het belang

rijkst. In fig. 38 is de fasesnelheid van deze dominerende mode 
e e e e .~ 

voor de 0 , 1 , -1 en - 2 ruimtelijke harmonische als functie 

van de frequentie uitgezet. 

---""""1.00 

l\: I . 

-oL I 

Voor n = 0 blijkt de dominant een na

genoeg constante fasesnelheid te be

.zitten, ook uit fig. 36 te zien (tgo<). 

Nugeldt: (zie ook betrekking (67), 

sheath-he lix) 
. . Vr- k 1" . t: :: i<)« '=- i;. ~ t'} t "'"if.'Q. 

terwi j 1 v f ~ v g 
We zien hierui t dat naast de belang-

. rijke eigenschap van de frequentie

onafhankelijkheid van v
f 

van de dominan1 

-~t voor n = O,.een tweede technisch be-

1angrijk feit optreedt namelijk dat verlaging vat; de fasesnelheid 

van de dominant voor n = 0 direkt ken worden bereikt door,verkleininE 

van de spoed p van de helix. 

Uit fig. 38 zien we nog, dat de dominanten vobr n = - 1 en n = - 2 

een negatieve fasesne1heid bezitten, terwijl de groepssnelheid Vg 

positief is (bron op z = ~Oo). Dit zijn dan zgn. backwardwaves, 

van belang in de backwardwaveoscillators. 



(A) 

Nu is: 

~J =- Z ... j.y ; F(,z'+}1J 
af: , 

dW.::: F{u)~~ .. }cli) 

J'l:+J.d1'::: l=tU)C d~I""JJ'J) = (~l7(u)d~-:k~tu)d\)') 4-~Jmftu)di + Rc1=tU)d1~ 

Zadat: dz. ~ J?e F(u)dz.
l 
-:1m "F~U)~i } ( 

d~ =:Jnt 'F(u)dz.1 
-f. QeltU)J'j1 2.:» 

d-z.l +<1')': URc.F(U)):(J~ftu))J(dll.+di) 
d t d 't I dWlz, \ ,t I t 
. 'Z... 'J =: ;JU (CI~ + CI;p :) 

Uit (B) voIgt oak: 
!.= '.:; Rc Ru\ 
~'Z.. ~ 

~r -.:; J,." f"(U\ 
I:l% 'J 

<i-e .d. 
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APpendix II. 

We be schouwen een eel van de perj.odieke struktuur. Het volume V 

van de cel wordt begrensd door 
I 

ka.u. na 

• 
:5 __ . 5 = ~>. + 52. + 5" 
; 2. Z V is bronvrij, dus JEx-lfdS =0 

"fL J _* s_ 
S 2 ( H :::: toegev. complexe van H). 

fr;,- S .,. VHi ~ )«v)(' E*)ds .:=. J v.[Ex(vxej]dv ~() 
differentiatie ~aar w en gebr~ikmaking van 

• 
S· V 
" , 
1-

(A) in de vorm 
'l-Re ( S~! x(v~E.'40)d5}-1Wi.fSe:.~*JY =0 • 

t s v _ _ -li'h Q 
worden gebracht. Volgens Floquet geldt: E~~E.,e. t. 

-* -* }rt resp.: E2 =c,e.. 
Dit ingevoerd in (B) geeft met gebruikmaking van \1J(,E.*:::·~r\4* 
tenslotte 

I 0 (5;:' u~ d5 1. - ~ .!.. dW c~ E E~Y 
1.1'\e" 1. s t: x" . 1. j - 2. 1. d hI" ~ ~ . 

(A) 

(B) 

waaruit we zien da\ de richting van de energiestroom is gekoppeld 

aan het taken van de groepssnelheid ~ )* 
ohp 

Appendix III 

De eis is Ihp(n)a!> ka (voor al1e n geheel) 

of: 1\« + ~" 41> k4 . 
Onderste1 hp posi tief en n negatief, dan moet I ~<l._~lntQ..l>kQ.,. 
a) h 0.. > ;m/l'll 0. dan is de ei s: h Q.) 1<0.. -+ 211 Infa. 

r i.. . r .f. 
b) h Q.<2.l1!"ltt dan moet: -hQ.) K(l- 2~1~ 

P t r t 
of: nCl<~IQ.-ko. r -€ 

(1) 

(2) 

(1) en (2) tesamen bepalen het 

verboden gebied (zie fig.). 

V~~r de tape helix geldt: 

1 = P (spoed) 
en: 

)* Zie verder D.A. Watkins. Topics in E.M.-thoory bIz. 10 e.v. 
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