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SAMENVATTING.

Berekend wordt het stralingsdiagram van een horizontale dipool, geplaatst

boven een plat vlak waarop homogene isotrope randvoorwaarden gelden.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van de integraaltransformatie van Fourier.

De omkeringsintegraal wordt berekend met behulp van de zadelpuntbenadering

methode.
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INLEIDING.

In 1909 publiceerde A.N. Sommerfeld een artikel, waarin hij het veld van

een dipool, geplaatst verticaal boven het grensvlak tussen twee homogene

isotrope media, berekende. Nadien zijn er vele publicaties verschenen waar

in aanverwante problemen behandeld worden.

De randvoorwaarden bij al deze problemen zijn steeds de continuiteit van

de tangentiele componenten van de vectorvelden op het grensvlak tussen twee

media.

In de groep Theoretische Elektrotechniek worden reeds geruime tijd problemen

met andere randvoorwaarden bestudeerd. De onderzoekingen hebben betrekking

op de straling van bronnen die in de nabijheid van het grensvlak van een

halfruimte geplaatst zijn. Op het grensvlak wordt de verhouding tussen de

tangentiele componenten van de vectorvelden voorgeschreven.

De straling van een lijnbron, geplaatst voor een vlak met homogene aniso

trope randvoorwaarden is door Weymans onderzocht. Claes heeft een onderzoek

gedaan naar de straling van een magnetische kringstroom, geplaatst boven een

vlak met eveneens homogene anisotrope randvoorwaarden.

In dit verslag wordt de straling van een dipool onderzocht. Deze dipool is

geplaatst evenwijdig aan het grensvlak. De randvoorwaarden op het grensvlak

zijn homogeen en isotroop.

Bij de oplossing van .,1 deze problemen wordt gebruik gemaakt van de zadel

puntbenaderingsmethode.

In zijn boek "Dipole radiation in the presence of a conducting half-space"

behandelt Banos deze oplossingsmethode uitvoerig. Dit boek bevat bovendien

een uitgebreide literatuuropgave over het ''sommerfeld probleem" en de reeds

genoemde oplossingsmethode.
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I. ALGEMENE FORMULERINGEN.

Onder een impedantievlak wordt verstaan een vlakwaarop de verhoudingen tus

sen de tangentiele componenten van het elektrische en het magnetische vector

veld voorgeschreven waarden hebben.

StelL'a. t"tb en"tc vormen een rechts orthogonaal stelsel eenheidsvectoren.

Als L~ en lb evenwijdig zijn aan het impedantievlak t dan kunnen de rand

voorwaarden op het vlak als voigt geformuleerd worden

(I)

e.o

Is het impedantievlak homogeen t dan zijn III en Zl10nafhankelijk van de

plaats.

Is het impedantievlak isotroop t dan geldt Z = Z 11 = - Z11 •

De randvoorwaarden zijn voor een homogeen isotroop impedantievlak

E.L.. == Z Ff.-cb

E.tb = -2 H:ta.
c=o

Is het impedantievlak passief t dan geldt

<Sc > ~ 0

(I. a)

e=o

<~>is het tijdsgemiddelde van de component c: van de vector van Pointing.

Als aan bovenstaande voorwaarde voldaan is stroomt er gemiddeld oVer de tijd

geen vermogen uit het vlak naar de ruimte t waar dit vlak een·begrenzing van

is.

c=o

Is het impedantievlak. homogeen en isotroop dan, voigt uie deze vermogensvoor

waarde dat

moet zijn.
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Het is gebruikelijk.er om een impedantie zo te definieren dat het reele'deel

positief is.

De defenitie volgens vergelijking (l.a) heeft bovendien tot gevolg dat als

het impedantievlak inductief is het imaginaire deel van de impedantie nega

tief is. Bij een capacitief impedantievlak is he.t imaginaire deel positief.

De positie van een punt in de, door een plat impedantievlak begrensde half

ruimte kan beschreven worden met behulp van

- cartesische coordinaten (x,y,z)

- cirkelcylindrische coordinaten (r,f,z) of

- sferische coordinaten (~",9)

De gemeenschappelijke oorsprong van deze stelsels leggen we in het impedan

tievlak. Het verband tussen de coordinaten van een punt in d~ verschillende

stelsels is

)( ... r cOoS f .. "R sine CO"

(2)

z~ Z = "R case

Het impedantievlak valt samen met het vlak z = 0 (9 =f) ;zie figuur I.

z ... ........
..............

. ·Fi.glilii' 1: Impe.dantiavlak. met cartesische coordinaten en cirkelcoordi
naten.
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De eenheidsvectoren ~~. en Ly in het carthesische ~oordinaten~telse1 zijn

evenwijdig aan' het impedantiev1ak. De vectoren '~r len t.,lin het cirke1cylin

drische ste1se1 eveneens.

De randvoorwaarden op het impedantievlak kunllen daarom zowe1 met"tx en 'ty
als met t,. en't, beschreven worden.

Is het impedantiev1ak homogeen en isotroop dan kunnen de randvoorwaarden

gegeven worden in cartesische coordinaten

z.o
of cirke1cy1indrische coordinaten

Beide uitdruk1~ingen zijn vo11edig equivalent dank zij de aard van de rand

voorwaarden.

Is het tmpedantievlak hDmogeen en anisotroop dan zal de keuze van het coor

dinatenste1se1 in eerste instantie afhangen van de vorm van de anisotropie.

Stel dat de randvoorwaarden in cartesische coordinaten zijn

Ex = Z,-yHJ

EJ = ZyxHx
%=0

Voor hetze1fde v1ak ge1dt dan in cirke1cy1indrische coordinaten

E.. C05 cp E'f' sin cp == Z"J rH.. sill q> ... H, Cos Cf' ]

E,. .sin q> + Ef CO)rp - ZYI( [HI' cO!>'P - H, sin ep] 2.~O

Nu is de formu1ering van de randvoorwaarden in cartesische coordinaten 'een

voudiger van vorm.

Wij beperken onze berekeningen tot het geva1 van een homogeen,isotroop im

pedantiev1ak.

Als de ve1dbron puntvormig is kan haar p1aats worden beschreven met een drie

dimensiona1e diracfunctie. Ls de bron een mathematische dipoo1 dan moet ook

de orientatie vastge1egd worden. Dat kan met behu1p van een eenheidsvector.

In cartesische coordinaten noteren we een dipoo1 in het punt (O,O,h), die

gericht is 1angs de z-as a1s
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(3)

We spreken dan van een verticale d~pool.

Is de orientatie van een in hetzelfde punt geplaatste dipool evenwijdig aan

de x-as, dan schrijven we

SCJI.,y,z-hJ

en spreken we van een horizontale dipool.

(3)

Gehruiken we cirkelcylindrische coordinaten dan is de notatie voor een ver

tikale dipool

(4)

De factor ,::.,. wordt hi.erbij~toegevoegdomdat de integratie van de dirac

functie over de halfruimte, z > 0 1 moet opleveren.

De halfruimte hoven het impedantievlak is gevuld met een homogeen, isotroop

medium. De permittiviteit van het materiaal is e , de permeahiliteit is!'.

De bronfunctie en alle daarvan afgeleide veldgrootheden hebben een harmo

nische tijdafhankelijkheid (cos(wt +~». Daarbij is w de stationaire hoek

frequentie.

In de halfruimte gelden de complexe vergelijkingen van Maxwell

-- ---
V xC t-jwB =0

~~H-jwJJ ==J
'V.D =- p

'V ..B...... 0

(5)
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met

E= de e1ektrische ve1dsterkte

1t= de magnetische fluxdichtheid

11t= de magnetische ve1dsterkte

It ... de die1ektrische verp1aatsing- de stroomdichtheid van ware 1adingsdragersJ =
}'= de dichtheidsverde1ing van ware 1adingsdragers

Het prob1eem is nu op1ossingen van de maxwe11verge1ijkingen! te vinden die
I

op het impedantiev1ak aan de randvoorwaarden van verge1ijking (I) vo1doen.

Het vinden van een op1ossing wordt vereenvoudigd door het invoeren van

vectorpotentia1en.

Voor een eerste beschouwing worden ve1den opgewekt door e1ektrische bronnen

en magnetische bronnen afzonder1ijk behande1d.

------------------------------~------- --Is de ve1dbron een eindig gebied met een primaire po1arisatie ~p dan is

de fase-exponent van een homogene vlakke golf.Daarhij is

De verge1ijk.ingen van Maxwell krijgen dan de speciale vorm

- -..a.

\J "I i-jwpH - 0_

vxH-jweE=jw~

'\l.H = 0
---'" -

v.E = - 'V.Pe
E

Aan deze verge1ijk.ingen is: vo1daan door de op1oasingen

---. --
H = j we \J x ne

~ ~---E = v v. Tr~'1" R.t.rr e

R=w[ ~}']Ji

(6)

(7)

(8)
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---...
TT9 is de elektrische vectorpotentiaal die voldoet aan de inhomogene ver-

gelijking van Helmhotz

(9)

~

Is de polarisatie lPp georienteerd evenwijdig aan de eenheidsvector ILL en

laten we het volume van het brongebied naar nul naderen terwijl het dipool

moment poe = fft"1 d V hetzelfde blijft dan kan vergelijking (9) geschre

ven worden als

(19)

De bronterm van de helmholtzvergelijking bevat nu de dipoolsterkte pe, de plaats

functie S(x,y I z -h) en de richtingsvector Li..
Door de substitutie van vergelijking (8) in vergelijking (I) kunnen de rand

voorwaarden worden uitgedrukt in de vectorpotentiaal.

['V,?TTe + ~ITe] :t~ _ j WE Zl1 [ VX W] ..\
[ Q v.TTe + ~lITe]'"tb _ j wE Z11 [ V xW]. t .. (I I)

!~~~~~=~~=~Sg~£!~~~=X~~£2~g2£~£!!~!·

Is de veldbron een eindig gebied met een primaire magnetisatieJt; dan is

(12)

De vergeli.jkingen van MB.¥:Well zijn dan

(13)
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Aan deze vergelijkingen kan vOldaan worden door

(14)

----""
Tf-is de magnetische vectorpotentiaal die voldoet aan de inhomogene helm-

holtzvergelijking

(15)

-Is de magnetisatie,u, georienteerd evenwijdig aan de eenheidsvectorL't en

laten we het bronvolume naar nul naderen, terwijl het diPoolmoment""rt"'=JfiJ(d
hetzelfde blijft, dan kan vergelijking (16) geschreven worden als v

(16)

Hierin is pM het magnetische dipoolmoment.

Door substitutie van de vergelijkingen (14) in vergelijking (1) wordt voor

de randvoorwaarden gevonden

(17)

met V -,
pt.-Z.t1

1.3.3. De. Q:eae.nerali.see.rde ve.ctornotentiaal
===.==.~.=a=g=.=••a==.=*~=.=.===.&===.=.===
In beide voorafgaande paragrafen zijn de elektrische en de magnetische vec

torpotentialen ingevoerd. Daardoor is het probleem teruggebracht tot het op

lossen van die vectorpotentialen uit de helmholtzvergelijking en de rand

voorwaarden.
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Door het invoeren van een gegeneraliseerde vectorpotentiaal en gegenerali

seerde vergelijkingen behoeft men slechts eenmaal een stelsel vergelijkingen

van dezelfde vorm als de vergelijkingen (10), (II) en (16,17) op te lossen.-De gegeneraliseerde vectorpotentiaal isTr.

De bijbehorende vergelijkingen zijn:

de helmholtzvergelijking en

[v v.n + ~~Tf]

[v'v.n + ~ IT]

de randvoorwaarden.

X,Jvxn] 1:".

X21 [ v x IT] L.. (19) .

De speciale oplossingen kunnen met behulp van de onderstaande vergelijkingen

uit de algemene oplossing bepaald worden.

I. Voor elektrische dipolen:

p == ~e

X . 7
1:1. =J WE: If.. I~

Xli = j WE Zll
--E --6 Il--"'n (20)= V 'V.TT ... ~
........... ~

H _ j wE V X n

II. Voor magnetische dipolen:

p = pili

X" == j wf z;
Xli =j WJA Z~- ---E = -j w}J ~ X IT
-- ~ t--'"H ='Vv.TT.+ ~TI

(21)



-12-

Gemakshalve zullen we bij het oplossen van de vergelijkingen (18) en (19)

spreken over

IT
p

als de vectorpotentiaal

, als het dipoolmoment

De vergelijkingen (18) en (19) noemen~e de basisvergelijkingen.

Bij het oplossen van de vectorpotentiaal uit de basisvergelijkingen maken

we gebruik van de integraaltransformaties van Fourier en Hankel.

De basisformules van de fouriertransformatie voor Trl(X,y,Z) zijn

IlO 00

B (01,(3;Z) = Idx Jdy TTL (ll,y,Z) 8XpC·jOllt-j ~y)
-CoO ...

n; (X,y,Z) = ~J:Ol. J~~ Pi. (Ql,~;z) eJlp<jOlx+jf3y)
-00 -00

m, t L. '/., y,z at i. =r, cp, z. ~f i. ="R I 9, ep

(22)

I.s TTL<r.fjl,:z.) = Tr;cl",z),ex.pejncp) dan is de hankeltransformatie toe-

pasbaar. De transforma,jeformules zijn dan

"Pi, (A;'l) == J~~(,.,%) r In eXr) dr

IT:lr,z) =.fPt IA,') A].(ArJ dA

]"is de besselfunctie van de orde n.

(23)

De basisvergelijkingen zijn simultane differentiaalvergelijkingen in deze

variabelen. De getransformeerde vergelijkingen zijn differentiaalvergelij

kingen in z. Lossen we PL hieruit op dan kan TTL bepaald worden terugtransfor

matie.
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2. DE HORIZONTALE DIPOOL BOVEN EEN HOMOGEEN ISOTROOP IMMITTANTIEVLAK.

De basisvergelijkingen zijn

[v 'V.IT + ~Tf] l)( = X [V XIT] lJ
['V 'V.TI +!iTT] Ly =-X ['V X IT] L~

Voor het aangeven van de dipool-orientatie en het vastleggen van de randvoor

waarden hebben we cartesische coordinaten gebruikt • De vectorpotentiaal ont

binden we nu ook in cartesische componenten.

uit de helmholtzvergelijking volgt dat TT~ ~ 0 is. Om aan de randvoor-

waarden te kunnen voldoen, kiezen we bovendien TTz¢ 0 •

De basisvergelijkingen hebben dan de scalaire vorm

..L [ l TTl'. ...... L TTz] = - X[..LTI
bj a)l ?l z. a:J Z

] '00

Met hehulp van de Fouriertranaformatie worden voor TIlt en ITx de volgende

integraaluitdrukkingen gevonden
GO ...

IT, ('.y." = ~Jd.J d~{~' Rtt~U + [ ~;. + rxhJ ezp (. ~[hhl)}. ezp (j.nJJil.1J
- ....eo

(2a)

TIz (1.,Y,1) = -p-, .!...JfOdlllft31I 11'1 i)x

_GO .,.

(2b)
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met ~ == (ae. l + "I._~a.)Ya

"Re [KJ> 0

Im[r] > 0

De vergelijking van TTz bevat aIleen een diffractieterm.

We beschouwen nu eerst twee bijzondere gevallen.

in de uitdrukking voor TIl\, geeft de direkte bij-De term ellp [:!-I% -hll
:ll

drage van de dipool aan. In dezelfde uitdrukking kan de term fir + xrX; It' jexp(-r[a+h])
gesplitst worden in een eerste diffractieterm e q )2(i (lu1iJL die afkom-

stig is van een " spiegelbeeldbron" en een tweede i diffractieterm )t exp{-/[u~1J
Xri-k'

a) Is X = 0 dan is

(3)

De z-component van de ve.ctorpotentiaal is dan nul.

b) Ala Ixl_ GO is

(4)

Ook. nu i.a de z-component van de vectorpotentiaal nul.
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" "

//

I -h I /,,,,"
• I /

" ' I ~p-le99Ibee.l.dbro'lr I /,,"_______1 .J,,,

1
I
I
I

Figuur 2. Immittantievlak met bron en spiegelbeeldbron.

Als de hoogte van de dipool boven bet immittantievlak naar nul gaat zal

Tfx ex,y ,Z) Ix..o ook nul worden.

De oplossing lTl(.cx,Y.2}11X1-.~al dan zijn

..P- ~p-1:.j AR]
:t.l1" 'R

Deze vectorpotentiaal is dan tweemaal zo groot als de vectorpotentiaal van

dezelfde dipool in een onbegrensde ruimte.

Voor willekeurige waarden van Z zijn de vergelijkingen (2a) en (2b) te

schrijven als

co oc:I

Ix=_FL Jc:lclJcA~~ ext' (- r[l.+h1t· jill. t j~'yJ.."... 1J{i;llf
-UI - ...

1z - 12... J:otr:~ j~ e~p(·¥[z.tohJ ..jl(x+j~J)
-li'ltl J A(crk·i_j;)(j~ri-k)

-ca -W'

(5)
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De grootheid ~ is de genormeerde immittantie

voor elektrische dipolen:

voor magnetische dipolen:

t; = -j Jl
k

~ =
~ =

Z Z~1

Z'1Z o

(6)

1.'

Zo= [~r de golfimpedantie voor een vlakke golf van het medium in de

, halfruimte boven het impedantievlak.

De integralen III en 1:1 kunnen niet exact worden opgelost. Met behulp van

de zadelpuntbenaderingsmethode kan men oplossingen vinden die geldig zijn

voor veldpunten die, elektrische gezien, ver van de bron afliggen.

Voor het bepalen van het stralingsdiagram is het voldoende de eerste-orde

termen van de oplossingen van TTx en TTJ te kennen.

De bijdragen van l~ en I z tot de totale vectorpotentiaal z~Jn golven die

zich in aUe richtingen kunnen uitbreiden en golven die zich langs het op

pervlak voortplanten. Deze laatste golven worden oppervlaktegolven genoemd

en aangeduid door een superscript S. De eerste golven vormen met de eerste

termen vanTIxin vergelijking (5) het stralingsveld (superscript R).
--a.

De vectorpotentiaalTT is dUB te schrijven als de som van een"stralings"

potentiaalrrll en een ")ppervlakte" potentiaalrr$:

lT~ = rr~ IT)($

~ = TT:~rr~

De herekening van de termen in de rechterleden is in de appendix van dit ver

slag te vinden.

Ret totale veld van dipolen, geplaatst in de nabijheid van het scheidingsvlak

tussen twee media, oevat ook oeide golfverschijnselen. Men heeft bij dit ty

pe van problemen bewezen [3] dat het stralingsveld en het veld van de opper

vlaktegolven orthogonaal zijn. Ret totale stralin~sdiagram is dan de som van

de afzonderlijke stralingsdiagrammen.
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~~!_~~~~~~!!!!~g~y~!~.

De bij het stralingsveld behorende oplossingen van ITx en ~ zijn

1T~

n:

h «"R, 'R-oo

De sferische componenten van de vectorpotentiaal zijn

~ . rr:tl== 11 IC cos cp 51,,: e + z c:os e

'A ! 'q
== n II co~cp COS 8 -, IT z. sin e

De dichtheid van het uitgestraalde vermogen is

S:R • ['R -a" ~ 'Ii II]< 1t> = 1:' k .. Ee H, - EepHe

H" is de complex toegevoegde functie van H.

(7)

(8)

De componenten van de vectorvelden -r: en H kunnen met de formules (1.20) of

(1. 21) uit de vectorpotentiaal bepaald worden. Verwaarlozen.we daarbij aHe

termen van de orde l<~dan geldt bij elektrische dipolen

E; = ~tTT;

E: = Iln:

en bij magnetische dipolen

H~ = ~1. IT:

H~ = btn:

E~ =·Wp: H:
E~ = ~iH~

E~ ==-[t] iH:
E: 0= rf]tH;
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Om ook voor het. stralingsdiagram een gegeneraliseerde uitdrukking te vinden

voeren we de golfimmittantie 1::;0 in:

voor elektrische dipolen

voor magnetische dipolen
(9)

Dan is de dicntheid van bet uitgestraalde vermogen

met

TTcpTT; ==-rt SinLf{1- c05(t~hc:ofle}..
8~1.

(10)

+ ",co!l9[~~~O"8 co,CtI,hco68) +'Re {<;')(1-CO$(S It hCO!l 9) +J",~) sin(2.1rh <:0,8)1 +
1 +i:~tldo~e -ll"Re{l.;)c=o,9

. \

_ 1. 'in'e{[-~~(1t-eor.ae) + (l;$':.1n1e(~J eo.9]005(...~ho058) +(<<~,) t06e[Re{~) t-llll(~SinUh~o:o!>e]}}
(1 +~~lto:~2El -,2 'Re {~) c1o:.8X~~ ..to ~osL8 • 2.'Re(~) 40$8)

Ligt de dipool in het immittantievlak dan is h = O. Is het immittantievlak

verliesvrij dan is c:; = j~. We spreken van een reactantievlak. Voor

dit geval berekenen wij de stralingsdiagrammen.

De diehtheid van het uitgestraalde vermogen is nu

(11 )
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De vermogensdichtheid is een even functie van O. Is het stralingsdiagram

van een elektrische dipook, geplaatst in een capacitief-vlak gegeven, dan

kan dit diagram ook gerealiseerd worden door de dipool te vervangen door,
een magnetische dipool, en of door het vlak te vervangen door een inductief-

vlak. Voorwaarde is hierbij dat de dipoolsterkten en de reactantiewaarden

juist gekozen worden.

De vermogensdichth.eid is als functie van e maximaal voor G= 0

(12)

Is de dipoolsterk..te eindig dan zal er indien ~= 0 geen vermogen worden

uitgestraald.

Voor een elek..trische dipool is het vlak dan perfekt.elektrische geleidend

~t= 0 • Voor een magnetische dipool is er dan perfekte.magnetische ge-
........

leiding II H~ =- 0 •

Als IJ31 =1 is he.t stralingsdiagram rotatiesymmetrisch, d.w.z. <S~> is on

afhankelijk.. van de azimuth-hoek f.

(13)

In figuur 3 is bet stralingsdiagram weergegeven. De relatieve vermogens

dichtheid

~ (9) =<~:(flIO,jj);R,e/l/»><,: (p, O,j~; 'R, 0/lf'»

is uitgezet als functie van e met I~I als parameter voor tp = 0, 1!. .' Is Iplp 1
- L

dan is het stralingsdiagram asynnnetrisch. Als functie van, heeft <S: >
dan extreme waarden voor

In figuur 4 is uitgezet

cp = 0 en <p = .n..
t
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Fig.4. De genormeerde vermogensdichtheid
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fig. 5. De relatieve vermogensdichtheid in dB.1= 0
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met I~ I als parameter voor ep = 0, f .
In figuur 5 en 6 is uitgez~t

10 log ~ tel

voor c.p = 0 en Cf = f.

De oplossingen van Trxen TTz behorende bij de oppervlaktegolven zijn

TT~ (1'.,.&) = 0

en

(I)

1T~ (r. 'P,I) ..

(14)

De rechterleden van de formules (I) en (14) zijn bepaald zonder bet invoe

ren van benaderingen. Ala ~ 'R -.- geven deze formules de vectorpotentiaal

van de oppervlaktegolven. Met behulp van de formules (1.20, 1.21 en 2.6)

kunnen de vectorvelden "'£'$ en W bepaald worden uit de vectorpotentialen TT:
enTT:. Daarbij kunnen we gebruik maken van de benaderingsformule voor hankel

functies.
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H~"\2) ~ Vfr~ i exp[-jZ + jC-'r + ~)] [ 1 + a('Z -Jq ]-

In de golfzone geldt dus

n~ Cr, cr,l) = 0

(16)

(17)

als

en

P -oc<--[1 U,')'IL l'I'\et S--oCtjf>

ala

De v~ctorve1den "f' en H' zijn uit de vectorpotentialen af te leiden. Termen

van een orde kleiner dan r- l kunnen hierbij verwaarloosd wprden; zij zijn

voor de vermogenauitatraling van geen belang.

~~~~!~===~~=g2g~~xll~~~~glx~e=x!e=~~e=~~!~~!e~i~xle~~=gg~~~~~~=~gg~=~~U=~g~!
zontale dil!ool.==========-===

De oppervlakte-innnittantie is nu ~ ... j ~

Vullen we in de formulea (18) in c; :s j yo
met -00<' ~< co

dan is
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(20)

Dit is een golf die zic~ in de richting van ILr voortplant met volgens r-~

afnemende amplitude.

De fase-exponent is h(, .. ~1)\.
Het equifasevlak is een cirkelcylinder.

Evenwijdig aan t~ neemt de amplitude exponentieel af. De dempingsexponent is
- ~ J3

I,
I
~

l
-1.

l
\

~
---..),

.-'

"..

Fig. 8. Amplitudeverdeling op het equifasevlak in de golfzone.
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.::::. 0

TM voor elektrische dipolen

TE voor magnetische dipolen.

i

exp [k (ufh> f> - j krCl+ ~t.}YL +j ~J
\

-23-

Uit vergelijking (J7) volgt

Substitueren we ~ _ j~ in vergelijking (17) dan blijkt dat n~enIT:
dezelfde plaatsafhankelijkheid hebben als ~in formule (19).

De fase-exponent is nu k (1 + ~·I.)t •

De dempingsexponent is. R~.t

Uit vergelijking (J8) volgt

~I]
'\l '\l,TT I' ~ 0[~tiTll +

[
t --"-I .........../]
~rr + \/ \I,lT 'I'

[~n' + 'V v,n"t

De golven hebben een trausver&aal karakter.

~.
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(21)

Ook nu hebben de golven een transversaal karakter

TE voor elektrische dipolen

TM voor magnetische dipolen.

~~~~!~~~=~~=~~~~~~~~g!~~~~!g;X~~g~l!u~=~~~=g~=~Re~~~l!~~~~~l¥~B=!~=g~
golfzone.-=======

De oppervlaktegolven breiden zich in radiale richting uit. De vermogensdicht

heid-verdeling schrijven we daarom in cirkelcylinder coordinaten.

<s~>
<S~>

< ;;~> -

'Re [E~ H~" - E~ H~·]

Re [E~ H~" - E~ H~1t ]

Re[E~ H~" - E~ H~* ]

(22)

Door aubatitutie van de vergelijkingen (20) en (21) in (1.20) en (1.21) vin

den we op dezelfde wijze als de stralingsgolven, een algemene uitdrulclting

voor de vennogenadichtheid.

De eerste-orde-termen djn ("'_00)

~.

(23)
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< s: >::: p~R'~ Sln'tp.~·~ exp[-.t ~(z+h)rr']
"I'll' to 0 .

< s: > =or 0

< S~ > = 0

(24)

Integreren we de ver.mogensdichtheid van de oppervlaktegolf over een cirkel

cylindrisch. oppervlak, dan vinden we het totale vermogen van de oppervlakte-

golf.

pS =-FtOC exp[-l~hl~ll .r.><o
8~o

pS ~ -) e )( p[- .2. kh ~I] I ~ > 0 ,
(25)- .L-rL

B <;0

Uit deze vergelijkingen volgt dat hat vermogen bij gegeven ~ waarden inaximaal

is ala h = 0 is. Is h ~~geven dan is hat vermogen maximaal als

Dan is.

~
II

= ~opt - ~_3_
U~h

~
'P .a.Ah.- r>ort. =

.)

(26)

0,0 11 _p.:l..
It <; 0

(26)

In figuur 9 is uitgezet alB functie van 4. .... -Ii- .
Port.
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Fig. 9. Ret relatieve vermogen van de oppervlaktegolf?' als functie van de genormeerde

reaktantie a.
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Samenvatting van de resultaten.

- Bij de formulering van het probleem zLJn de velden uitgedrukt in vector

potentialen. Door het invoeren van een gegeneraliseerde vectorpotentiaal

en van gegeneraliseerde vergelijkingen is het verschil tussen elektrische

en magnetische dipolen vervallen.

- Alle formuleringen zijn zo algemeen mogelijk gehouden.

- Het speciale geval van een horizontale dipool is verder uitgewerkt. Het

totale elektromagnetische veld is opgebouwd uit de superpositie van stra

lingsgolven en van oppervlaktegolven.

De vermogensdichtheid-verdeling van de stralingsgolven is bepaald voor

dipolen die "in" een reaktantievlak liggen.

- Als de oppervlakte-reaktantie gelijk is aan de golfimpedantie van de vrLJe

ruimte voor een vlakke golf, is het stralingsdiagram rotatie-symmetrisch.

- De vermogensdichtheid-verdeling van de oppervlaktegolven is b~paald voor

dipolen die boven een reaktantievlak eeplaatst zijn. Voor positieve en

negatieve reaktanties zijn verschillende verdelingsfuncties gevonden.

- Het totale vermogen van de oppervlaktegolven is voor een gegeven afstand

tussen dipool en vlak een functie van de oppervlaktereaktantie.

Slotopmerking.

Bij de behandeling van het probleem is in de eerste plaats gestreefd naar het

verwerven van inzicnt in de stralingseigenschappen van de comb inatie dipool

en impedantievlak. Enkele wiskundige aspecten, zoals het bepalen van de fout

die gemaakt wordt door het weglaten van hogere-orde-termen moeten nog nader

onderzocht worden.
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A.I

A.a (paragraaf 2.1). BET OPLOSSEN VAN TIJI,EN ITz UIT DE BASISVERGELIJKINGEN.,

Door toepassing van de eerste transformatieformule van Fourier gaan de

helmholtzvergelijkingen

over in gewone differentiaalvergelijkingen in Z

o

01l? _ - p 0( z -h)

rl"Pz

De eerste differentiaalvergelijking is homogeen voor z ~ h.

De oplossingen van de homogene vergelijkingen (a.J) zijn

(a.1)

o<z<h

z > h

z>o

"PJ( =P,,- = C1 exp l-~Z) + Ct exp(rz)

"Plt = P,,+ = C) exp (-rz) + C4 e~p( ~z) (a.2)

Voor z > ~~~~ende oplossingen golven voorstellen die zich in positieve z

richting voortplanten met niet-toenemende amplitude.

Als

l?e[rJ ;> 0

lm[r] ;> 0

volgt uit deze voorwaarde dat

(a.3)

(a.4)



A.2

Uit de vergelijking voor ~( van het stelsel (a.l) volgt

d2. "R e.-? b (z-h) + (, U(z-h) ri,contiIlItC' fUII~t:ie~ op z .. h
dzL

Dan is

..!L B ~ U(z-h) + c:ontinlle fUllhies Of' J.:h
Jz

De x-component van de getransformeerde vectorpotentiaal is dus continu voor

z = hj

Vullen we dit in de vergelijking (a.2) in, dan volgt daaruit dat

(a.5)

Integratie van de diffe~entiaalvergelijkingvoor ~ over een interval 2~

rond z = h. geeft indien A- 0 een verband tussen de eerste afgeleide naar z

van P; en 1'; ter plaatse z = h

= -p

Suhstitueren we dit resultaat in (a.2) dan vinden we

De getransformeerde randvoorwaarden zijn

(a.6)

~ Px+ jlX [ +jot. Px + iz "PI]

.. j ~ l+jlX "Px + h l'~J

= -X[-SLPx r:. /J... 'Pz]
cl'l L .

z.o

(a.7)
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Door substitutie van de homogene oplossingen (a.2)'in vergelijking (a.7)

vinden we

(a.8)

Uit de vergelijking (a.5), (a.6) en (a.8) kunnen de nog onbekende konstanten

van (a.2) berekend worden

(a.9)

Dan is dus

(a.lO)

Toepassing van de terugtransformatie geeft dan
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A. b. (paragraaf 2.1) BEPALING VAN 111 EN I& MET BEHULP VAN DE ZADELPUNTSBENADE

RINGSMETHODE.

De zadelpuntsbenaderingsmethode die bier wordt gebruikt voor'het bepalen van

I~ en I z is de methode, door Banos aangegevenN-) , voor het bepalen van

oplossingen die geldig zijn in de golfzone van de gehele halfruimte z > 0 •

Van Ix en I. zullen aIleen de termen van de eerste en van de tweede orde

bepaald worden.

Door toepassing van de coordinatentransformaties

x=. r eo~ <f

'j = r SI n tp

Ol. _ Xco~ «p'

(a. II)

en integratie naar <p' kunnen Ix en I z als enkelvoudige integralen geschreven

worden.

(a.12)

met r= ( X' - If )i •

Er geldt nog steeds dat "Re[l] ~o en Im[!] ~o moeten z~Jn. De integratieweg

is de positief reele A-as. Om de zadelpuntbenaderingsmethode te kunnen toe

passen moet de integratieweg in het oneindige beginnen en eindigen.

Daar

J rH(1
) Hell ]

oeAr) = t L 0 CAr) + ° OH)

en

H(I.) H(1)
o CAr) = - 0 (~r)

kunnen I~ en I~ ook geschreven worden als

*) Om verwarring te voorkomen wordt opgemerkt
kelijkheid door ,Banos, gedefinieerd is als
de definitie ex.p (jwt) gekozen hebben.

dat de harmonische tijdafhan-
exp(-jwt> , terwijl vij bier
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-
III (r.<f/,Z) --p-J_l~- exp[-tCz....h>] H~t.) {)..r>,AdA

~". j~ r+ R......
(a.13)

Nu is de integratieweg de gehele reele ~ as.

De integranden bevatten de functie r=0 (~-Itfa ; deze functie heeft >'1 _ ~

en >"1= -b al8 vertakkingspunten.

Voor convergentie is nodig dat overal geldt "Re [~] > 0

Als "R e [If] >- 0 is. zijn de integralen convergent.

Om de juiste vertakkingsneden te kunnen bepalen veronderstellen we dat het

medium boven het immittantievlak kleine verliezen heeft. welke verliezen we

naderhand weer laten verdwijnen. Dan is I:z = ~'_ j Iqu • De vertakkings-
• • \ l' . L~ \ L' .1."punten z1.Jn nu 1\1= R -JR CIf'I I\I.="R;' JR.

Voor punten op de reele ~.as geldt dan

Ti > a rg t A-R) > 0 1
-11 -< d-r,g (At-tn ~ 0 J ofwel

. ~

In deze punten is dan voldaan aan de voorwaarde Re [r ], >', 0

Nu gaan we bepalen voor welke punten in het A-vlak het reele deel van r nul

is. Kiezen we de kromme door deze punten ala vertakkingsnede. dan is in het

ene riemannblad "ReCK] > 0 en in het andere "Re[~] < 0 •

Stel

dan is

a. .. j b ,\ = A... j'\~ .

& - b" + 2 j a.b = A1
- It

= X1 .XL
_ ~\k2. ... Lj (XX' ... ~K').
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Is "Re [K'] = 0 dan moet gelden

. AX: = - ~ Ii'
IXI <. ~

I~I > Ii'

Worden als vertakkingssneden de getrokken gedeelten van de krommen

figuur (a.I) genomen dan geldt voor het gehele A-vlak 'Rel~»o

Ret riemannblad waarvoor geldt. 'R e [ K] > 0 noemen we RI.

Voor het riemannblad R II is l<e [0] < 0

f~

en I' in

Figuur a.J. De vertakkingssneden in hat A-vlak voor een medium met ver

liezen (J en 1') en een verliesvrij medium (2 en 2').

Indien de verliezen van hat medium naar nul gaan zullen de vertakkingspun

ten weer op de reele).. -as komen te liggen. De vertakkingssneden vallen dan

samen met 2 en 2' in figuur (a.l).

De hankelfunctie H~l (Ar) heeft vertakkingspunten in de oorsprong van het

),-vlak en in bet· punt oneindig; De bijbehorende vertakkingssnede kan langs

de positieve of negatieve imaginaire as getrokken worden· en valt dan samen

met een van de vertakkingssneden van de functie r.
Door toepassing van de variabele-transformatie van Debye kan K vervangen wor

den door een functie die geen vertakkingspunten heeft

~ = ~ sin If'

~ =jk eo~\~
(a.14)
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Door deze transformatie wordt het ).. vlak afgebeeld in het ~ vlak in de strook

(2.n-1)"" ~'Re[",], (2.n+1)Tr j n.. o.t1,~.t ..... We beschouwen de afbeelding in strook

- n- ~ "Re [1jI] " 1Y • Is t;; c:I of' j 't , dan is

). = b [ &in 0" cosh ~ i- j cos tY ~jnh~]

~ = b [j eO!let co,h ~... sinO' sinh q]
De ree-Ie " as wordt in het l}'-vlak afgebeeld zoals in figuur a.2 is aangegeven.

Het logarithmische vertakkingspunt van H(:(A~) wordt afgebeeld in de oor

sprong van het ~ vlak. Ais vertakkingssnede kiezen we de positieve imaginaire

as.

Substitutie van de vergelijkingen (a.14) in de vergelijkingen (a~13) geeft

Ix (r.«p,Z) =_JL r.j kt CO!lt-..W1.t... .exp [-jR(Z ton) ~ost]·H~)(IIr ~int ld t·
.lttr <1 - t; eo~"')c.

t'r.f.zJ=-e....J <; cO~T Sin.y ellp[-jk(z+\I)~O!l 'f] H~\~nsin+). do/ .
.ltTr ( 1 -~ eo)t)( co~ '\' -~)

~i'

(a.15)

De integratieweg C'" is de afbeelding van de rae-Ie A as in het 0/ vlak. De hier

onder volgende berekenings-methode is aIleen geldig voor punten die ver van

de bron afliggen. Daarom leggen we de positie van het veldpunt vast met be-

h.ulp van bolcoordinaten. Stel daartoe eZi- h) = Q c:osCJ.. (a.16)

r = Q sin CJ.

met 0 < q.. < a.. ... c.ta.n ~

Dan. is

t'Q.,\-,<P) =-p-..I j!-C; 1:06'1' sjll~t.H(~'(bQSi"+sin 1-). exp[jRQsini'Sil'lq.l.
~1T' (, .t,eo~+)

~.,

eltp[ - j ~ Q (06(1jI - ~)]. dt .

t< Q. <t I <p} =_P-..I seO!lf 5 in.t_· H(~(k Q sin t sinq.). ey,p[ j kG. sill 'I' si nqJ.
~11' (1-~eo~t}(c:o!>f -~)

c'" exp[-j~QcO&(t-CJ.)].do/.

(a .17)
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Rll

tx- .-

l?TI

"RII lUI

Figuur a.2. Het ~ vlak.

Rr = afbeelding van het eerste riemanblad ait het A-vlak

Rn = afbeelding van het tweede riemanblad uit het" -vlak

De dik getrokken lijnen vormen de afbeelding van de reele
,\ . as

De dubbel ge-arceerde gebieden zijn de afbeeldingen van

net eerste en het derde kwadrant van het complexe A-vlak

SH ~ vertakkingssnede van de H(~) functie
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De integranden bevatten de functie e~p[ -j ~ QcoHt -ct>]. Deze functie heeft

een zadelpunt voor 4' = 't. In het zadelpunt geldt

...sL cos, (o/-ct)=o
d'!'

In het 0/ vlak kiezen we een nieuwe integratieweg Cs ' die door het zadelpunt

gaat. Geldt voor Cs

Im[j~~coS("'-CJ-)] _ kQ

"Re[j ~Q eo~<.",-C\-)] ~ 0
(a.18)

dan kan er een factor e.xp [-j RQ] voor het integratieteken gebracht worden.

De overblijvende integrand bevat de factor

exp[-RQ ,in (O'-cp sinh q]

die op de gekozen integratieweg waarden tussen nul en een aanneemt.In het zadel

punt f=1- heeft de factor de waarde 1. Als \:I.Q. »1 zal de factor buiten

het zadelpunt snel klein worden. Bij integratie over de kromme Cs zal de voor

naamste bijdrage dus komen uit een klein gebied rond het zadelpunt.

Uit de voorwaarden (a.I8) volgt dat voor C geldts

co~l..o'.q) co~h ~ =1

In ~iguur (a.3) zijn de kronimen Ct en C~ in het ~-vlak weergegeven.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

-11'1

I'"
I
1
I
I
I
I
I
I
t
I

Figuur a.3. De integratiecontouren Ct en Cs in bet ~ vlak. q is het

zadelpunt.
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Voor de vergelijkingen (a.17) voeren we een verkorte notatie in

met

(a.19)

De integratie van Fi. ('!') over C ia te schrijven alaa

"

Verbinden we de uiteinden van Ct en C met elkaar door middel van de lijns
stukken

, • -11 < 0' < ':.1' • 1-11, T 2

dan ontstaat er een contour die zichzelf in twee punten snijdt. In figuur a.3

zijn de omsloten gebieden genummerd. Later zal blijken dat F1 ('Ii) polen

heeft, die of aan gebied Q) liggen, 6f niet door de contour omsloten worden,

afhankelijk van de waarde van q en~. Bovendien zal blijken dat er slechts

een pool in gebied (j) kan liggen. Is ~ de waarde van q waarvoor de pool op

de kromme Cs ligt dan is volgens bet theorema van Cauchy

Met

L = I~ --if 1J CCJ. -'\- ... 1, 'He.) {11 }

U(CY-C}IWl) = 0 '}<q..Wl

~(~-~IWl)= t ~=~Wl

U(~-~~)= 1 ~>~1Wl

i.. == X,Z (a.21)
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Door substitutie van vergelijking (a.21) in vergelijking (1.5) kan gevonden

worden

TIx =IT: + n:
TIz :. TT~lt + n~

(a.22.a)

Als kQ _00 geldt

(a.22.b)

De integralen l~ en I~ dragen dan aIleen maar bij tot het stralingsveld. De

residuen geven dan net veld van de oppervlaktegolven. De amplitude van de

oppervlaktegolven neemt exponentieel af in de z-richting. De functie

U(q-<tm) kan daarom weggelaten worden als kQ - 00 •

De formules (a.22) geven voldoende informatie voor het bepalen van het stra

lingsdiagram.

Om de integralen 1~ e~. T~ te kunnen oplossen schrijven we de hankelfunctie als

eo

H~)(RQ Sin~:Sino,.>_~ ellP(-jRQSin~Sint)J e.w.p(-~) • dy
,,11" , o(-~jRQsi"'!JSin"-J.)i'''

en stellen ~-q..w.

Dan is ..
I~=-tL eXP(-jkQ)IdW'JjA~(!OS(W+')$'lI(W+') . exe[j~g(1-eosw)-~] dJ

rr t [1·S Co& (,w+~)l [-4jh QaiIlCw+CJ) aincy -y"J""
c:'w 0

t= -P:,: eXP(-jRQ>ldw C6 (!O!l(w+~) :.;n(wtg.L eJ<.p(j~QCH~OSW)- ~It] , cl::J
1l' J11-~ C!U(w..~)J(eos(Wt~ -~1. [- Lljk q :.111 (w t-CJ> sill,. •t l't

c:'w 0 .

(a.23)

In net ljJ-vlak is de integratie:w:eg synunetrisch t.o.v. de oorsprong (zie figuur

a.4}.
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tIrn[w]

I
I
I

"
I
I
171

'"Re[w] -.

Figuur a.4. De integratieweg Cw in het w -v1ak.

De funktie j ~Q (1-co'W) is in elk punt van de integratieweg ~w _een negatief

reeel geta1.

Ste1

(a.24)

dw _= C I

dx h _~~2)'i

Door suhstitutie van de.: formu1es ~ (a. 24) in de

krijgen I~ en I~beide de vorm

00 10

r; =.~ exp(.j hQ)J(ill JdJ PL (X,y,> exp~ .;tY~J
.c.o 0

formu1e,s __ (a. 23)

(a.25)

De functie ~i(X,y) kan geachreven worden ala het product van een functie van x

en van een func tie van x en y.



Dan is

A.12

~ .... x.y (a.26)

We gaan nu ~lC (lC,y) en ~r.(lC.'y) ontwikkelen in dubbele machtreeksen Van x en y.

De integraal kan dan door termsgewijze integratie van de reeks benaderd worden.

Reeksontwikkeling . volgens Taylor geeft:

met flo =- i. j h~ s"n 11' ;
R1 2. cot :q.

_.1.i..
c9

daze reeks. is convergent voor jc.\ ~ 2.

met Bo

B1

,B
1

)] .
)

deze reeks voor I!I~ 1
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met

C,=

deze reeks is convergent voor I~I <~

4)
=

met B: == t e05e~ ey

Voor deze dubbele reekBontwik.keling is de convergentie voorwaarde niet in een

eenvoudige vorm te geven.

Uit beschouwingen zoals Ln [1. paragraaf 4.15] kan opgemaakt worden dat de

convergentie slec~ter wordt als ,.,. 0; 1: is.

Door combinatie vdn de bovenstaande reeksontwikkelingen vinden we

(- .
f (X) = 0 DLo [1 + cD t ,:)( + c1 Du 10..1. + J

j

met de coefficienten

Dxo
/. A"Bo::::it

D X1 ::It::. A1 +B,
D llt -= A~+ :B 1 + A,B1

D Z1 - ~oBoCo

D z.t - r:l, ... B, ... C1

.D u - A2. +.B 1 + C, + A~,+ A,e, ... :B1C1

L= ,,%. (a.27)



Substitueren we deze uitdrukking in vergelijkingen (a.25) en integreren we de

reeks term voor term dan vinden we

Omdat de integratieweg s.ymmetrisch is iu x leveren de termen met oneven mach

ten van x geen oijdrage.

Door de reeksontwikkelingen crx en ~zin formule (a.29) in te vullen wordt

gevonden

(a.29)

(a.28)

is dan

A.14

( i.. ll,I),cPLtx,y)

fx=..9- exp(-jRQ)_?; c!Ob~{ 1--J-[1 _~(1Ci»ir)l.~ -eOf,'~ t-~(eO&q...:S(1Hi":q» ......J}
l1tQ t,eo&ct-1 IilQ .2.~OS~(1-~eO&CJ.): lI.(1-~co.l.})

r~= ~ exp("'jRqJ,..j t c!o:'~ {1-...L[a ,1co~~"':"S(H~inl!lil +
.mQ \:l ~c:o"CJ.-,)(l; -c!o~,,) kQ 2.( 1-~ ~o",q.)l

-to 1~ co:.~ - (1+- si tg,») + 1~ to:.~ [?>~061ll- • .5inlq,1 t (?;J+1)( 2 - S c:01q.) ..... " . J}
J.(eO$Il--~) .2 COflCJ. (l-l;c:o"'q.)(eo~,.-~)

De functie

I~ = -;- eltp (-j ~Q) [ <f' -to <f>~1) 1" ..... ]

met ,~O\ = e1 Dio B:

+~1l == c."D lb B: [1>: ... B~ of- Du +DuB:]

1l 'R
Door suos.titutie van deze vergelijk.ingen in (a.22) worden TTl( en 11; gevonden

als.- functie van R11 R 2. = Q en q. Is h.« R dan is

R, ~ "'R - h co~ e

R,. .Q::. 'R i- h eo~ e

<t=9

(a.30)
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Voor het bepa1en van het stra1ingsdiagram is het vo1doende de eerste-orde-ter

men van TT:en n: te kennen.

De potentia1en zijn dan zoa1s in verge1ijking(2.6) is aangegeven.

Voor het bepa1en van de opperv1aktego1ven moeten we de·residuen kennen van

de polen die in het gebied<J) van figuur a.3 1iggen.

Ret gebied Q) wordt begrensd door de 1ijnen

e",: (J' =.1f- ; 0 < ~ <. 00

Cs : cos la-'ll cosh 'l = 1

L : -¥-<O'<f+<y ; q-l>Ov

De p1aats van de kromme C is afhanke1ijk van de waarde van q. In figuur a.5s
is aangegeven waar C 1igt a1s q zijn maxima1e waarde aanneemt. Dat de 1engte

5

van 1, ook afhanke1ijk.. is van q is niet be1angrijk.

Uit de verge1ijking (a.1S) vo1gt-dat F een pool 8 1 heeft voor ~. a.rc:c:o~ ~.1 •
X

Fz heeft beha1ve 81 ook nog een pool 8 1 voor ~ =. o.rc.co~ ~.

De p1aatsen van de polen zijn afhanke1ijk van C;.
8te1

IX >0
(a.31)

dan is
>-.1 . .
l...., = - 01.

1
- J~

Ret re.e1e dee1 van de immittantie is negatief omdat het immittantiev1ak pasi

sief is.
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~.I :COd ~oth 't .1.,aO

-11' • -']I.I l

I

I,
I
I

I
I r-,
I l!.r·,
II I

I
I I

I I,
I

-------~

; $, : 0'" $1

j '$,,: Ill) 1 .

$1:g,.~1

d.. :' '" C(' 1

r-.,
1 IL __ '

6. : ot • 0 i f!l >0

',,: DC:: 0 ; p" 0

r-"
• .2.''-_..J

Figuur a.5. Ret '4'-vlak met:
- de contouren Cs- de plaatsen van

Stl 01. ... 0 i ~<o

~I: v(.o; f3>O.

voor de uiterste waarden van q
de polen voor l;. -0t; ~s-H~.
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We beschouwen enkele bijzondere waarden van ~ en geven de daarbij behorende

coordinaten van de polen 81 en 81 ,

<; = -IX

$1 : a=±1T q - cosh-loe- I

- --~- .,\
Sl: d =, GO~ !oC ~= 0

$1 : d =~O.s-IQ(-I q= 0

S,,: a=:t'1T ~=
C:o~h-I at

Alle polen vallen dUB buiten het gebied@voor elke waarde van<X en q.

~1 : d-+J!.
-I

I~II
- - .1 ~=±_inh

:S1 : 11' ~ ill h-
1 I~ Id=±."i" ~= "+

~1 : cs' _ "" 'ir q= "+ ~illh·' I~"I- - 1

$.1: d- ~ 2!... ~ = ±. ~illh-III?> I
- - 2.

Ala ~ )0 ia ] igt 8 1 in het gebied (i) indien • -I [B J'~ > Sin (1+ ~:I.).\ u.
,"---'-

Ala ~<o is: ligt S '- in het gebied ®indien ~ > :;i1i,[LL Jis.
( 14-~1~

In vergelijk~g a.21 is: dUB voor ~>o <}'" = ~. -1 [--L. J
III (1"'~)Yt. (a.31)

en voor ~ 40 '\-Ill ;: ~ in-
1
[(1:~llJ
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"

..st.-
--!-_-:1t------r-_-::¥~---T~-----,l'~-t---+1r~

Figuur a.6. De bepaling van de plaats van S voor complexewaarden van

immittantie

CD De integratiecontour Cs voor q = If sin ~ cosh, =

® cosa' cosh~ = - ex' DC <1

~ cos d cosh. fl. = - ot: DC > 1

G) sin d sinh. ~ = ~' 13' > 0

@ sind sinh.rz, = P ~<.o

De krommen ® tot en met ® zijn aHeen in h.et rechter

h.alfvlak getekend.

Nu gaan we onderzoeken waar de polen S1 en S~ liggen als de immittantie com

plex is

S 1 is hit snijpunt van de krommen

= -(I.'cogd cosh~

sind ginh.. ~ =
(a.32)
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Deze krommen zijn in figuur (a.6) getekend. Hun snijpunt ligt steeds in de

strook ¥" 0' ~ 1r

Is f!>' < 0 ,dan ligt het snijpunt onder de a' as, is ~' > 0 dan ligt

het snijpunt boven de ~ as.

Al1een in het laatste geval kan S 1 in gebied(j)liggen.

De oppervlakte van hat gebied (i) is maximaal ala q = 1"
De contour C voldoet dan aan de vergelijking sinO" cosh tt = I.s
Op deze contour CD geldt dan

_ (1 - Sint.d1)~'"
~'Ino',

co!>h~, = 1

(a.33)

Voor de krOIIDne ® van vergelijking (a.32) geldt

Snij den Q) en 0 elkaar in ~ 11 = o'u.... j ~12.

. do 1-
Sin 12. = ----=:-,..,2"""")I~..

( 1 ... oe' ' ..

dan is

(a.34)

(a.35)

Is c:I = 4rc sin[1 J dan geld t voor de kroIIDne Q)(1 +11.1),&

(a.36)

Hieruit voigt dat S, links van de kroIIDne CI) ligt ala voldaan is aan de voor

waarde

(a.37)



(a.38)

A.20

S 2. is het snijpunt van de krommen

'::O!J d cosh t _ -D<

sin <1 5ihh 't - -13

Deze pool zal in figuur a.6 links van de kroimne <D liggen al8 voldaan is

aan de voorwaarde

(a.39)

Ala ~ = 0 zijn de voorwaarden (a.33) en (a.35) dezelfde als die we gevonden

hebben voor imaginaire immittanties.

De minimale waarde van q waarvoor, bij een gegeven immittantie de polen S1

en SI. in het gebied <d) liggen worden hier niet bepaald. De bepaling is ge

compliceerd en niet noodzakelijk, indien men het veld beschouwt in een punt

dat op voldoende grote afatand van de bron ligt.

De oplossingen van n: en n: zijn voor willekeurige ~ -waarden gegeven. De

potentialen TIllsen ~·zijn niet voor willekeurige t,-waarden te geven. Hun

vorm is afhankelijk van het positief of negatief zijn van het imaginaire deel

van de immittantie.

1m [~] <0

D4S

"Re:. ["Fz] =..k~ H~~[h(1-~2)].ex~[-jldHh)(:J.
(1.Z;' )
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Met behulp van deze uitdrukkingen volgt uit de vergelijkingen (a.22)

de vectorpotentiaal van de oppervlaktegolf

met n: = 0

rr f
0y -

(a.40)

dan habben P en P polen in gebied (j) van figuur 5 voorx z

1m [tJ )0

Is Im [~] >0

'!'= o..tc;c;ofl~-I

De reaiduen kunnen bepaald worden op dezelfde manier als hierboven.

----TTtJ ~.... n S- n~'"= 1 1_ LIC. + J l,y + & Lz.

rr~ = 0

(a.41)

In de vergelij~ngen (a.40} en (a.4J) is de factor U(q-~) weggelaten. Dit

is toegestaan zolang voor q = ~ de amplitude van de potentialen klein is

ten opzichte van de amplitude voor q = If ;
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