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OVERZICHT

Dit verslag bestaat uit twee delen die slechts zijdelings met

elkaar te maken hebben.

Deel I bevat de berekening van het stralingsdiagram van een

planparallelle-plaat-golfgeleider met twee gro8ven, blj verschillende
D. lQ 1T I. . 80 'If'

frekwenties (van .IC.=2x 3 tot f\~3x T ) en verschillende

vormen van de groeven. Hierblj is gebruik gemaakt van een door Yee,

felsen en Keller 1/ ontwikkelde methode, die gebaseerd is op

Keller's geometrische buigingstheorie. Wanneer we onze resultaten

vergelljken met de exakte oplossing die Collin on Zucker 9/

hebben beschreven voor een planparallelle-plaat-golfgeleider zander

groeven, blijkt het e'fekt van de groeven niet bepaald spektakulai~

te zijn. Varia tie in de vorm van de groeven veroorzaakt weinig

verandering in het stralingsdiagram.

Deel II van dit verslag bestaat uit een ondarzoek naar diffraktis

aan een scherpe rand op de schaduwgrans van een golf, die zelf door

buiging aan een scherpe rand veroorzaakt is. met behulp van een door

Sommerfeld 8/ beschreven werkwijze wordt een effekt berekend, dat

optreedt bij diffraktie aan de scherpe rand van een groef van Ben

planparallelle-plaat-golfgeleider. Dit is niet mogelljk, als men

alleen gebruik maakt van de methode van Yee, felsen en Keller 1/.

Het effekt blijkt wat orde van grootte betreft, een faktor 1lt
kleiner te zijn dan hat "hoofd-effekt", dat weI met de in 1/

opgastelde methode gevonden kan worden. Overigens wordt in deel I

het secunda ire effekt verwaarloosd.
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DEEL 1

HET STRALINGSDIAGRAm VAN EEN PLANPARALLELLE-PLAAT-GOLFGELEIDfR

mET TWEE GROEVEN

In een artikel van 1968 hebben Yee, Felsen en Keller een nieuwe

methode gelntroduceerd 1/ voor het oplossen van golfvoortplantings

problemen in golfgeleiders, een methode gebaseerd op Keller's

geometrische buigingstheorie. Dit artikel is besproken en aangevuld

in het afstudeerverslag van Steures. 2/

Wij zullen dezelfde methode gebruiken om het stralingsdiagram te

berekenen van een planparallelle-plaat-golfgeleider met twee groeven,

een twee-dimensionaal probleem.

~
bO'le'lS'te

B
P

C3t"od

a. H: (~);f;)
~

a..

C
ohderste .hit ,rod

• 4-

0
lE r1

Onze golfgeleider bestaat uit de perfekt geleidende halfvlakken

~ ~~ , ~< 0 (met rand ~::tt. ,Z ~O ; punt A) en )== -4" 2< 0

(met rand ~=-t4,., ~ =0 ; punt C), en uit de begrensde vlakken

~=-Cl.l ,-4<~<O (met rand ~=a.,.. R.. , .l:::O ; punt 8)' (t4 ~ < 'l-tk

Z:-4 ;~=-c.t-A,,-.cl<.e<O (met rand~=-4.-k, .i!=O ; punt D) en .
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-a,- Jl... <~ <-a. , ~;:- tL • (zie fig. i)

We veronderstellen een van links invallende Tm-golf, die er ale

voIgt uitziet:

Er voIgt:

met 1\. =O.
n+jUJtHierbij is op te merken dat er tijdsafhankelijkheid volgens ~

verondersteld.

-Jl~
H~ (~J := t

is

(1)

(2)

(3)

Diffraktie aan de punten A en C wordt dus veroorzaakt door een onder

een hoek van 00 invallende golf, met
.

H~ (0) = 1
(4)

In de terminologie van Yee e.a. 1/: 9p:D en ..upt= 1. •

In het volgende schrijven we voor Hx , veroorzaakt door diffraktie,
A

steeds H . H betekent: H ten gevolgevan diffraktie van een door

reflektie ontstane golf.

Welke buigingstermen zijn er nu te sommeren om het totale stralings

diagram te kunnen berekenen? Beschouwen we eerst diffraktie aan punten

met ~ ') 0 ~ dan hebben we

a) primaire diffraktie aan punt A als direkt gevolg van de invallende
• A

golf H:(z); dit Ievert Hp (fl,lf).
b) secunda ire diffraktie aan punt B als gevolg van de reflektie van

H~ in de bovenste groef;dit Ievert H: (f'''').
c) secunda ire diffraktie aan punt A als gevolg van de reflektie van

A AA
H,. in de bovenste groef; dit Ievert Hs (f,CP).

) H ~d secunda ire diffraktie aan punt B als gevolg van de r die

direkt bij B invalt; dit Ievert H~ Cf,CP).
Geheel analoog krijgen we voor de punten met ~<o

cAD "c p ,\
e) Hp (f' <f) , f) Hs <" p, ep) , 9 ) Iir (p, f) , h) He s (p, ffI •

Dan hebben we

i) secunda ire diffraktie aan C als gevolg van de H: die direkt bij

C invalt; dit levert H~ (p,rp).
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als gevolg van de H~ die direkt bij A

rekening zullen brengen, ontstaan door

H~seoundaire diffraktie aan 0 als gevolg van de , die direkt bij 0

inva 1t; dit levert H~ (P,Cf).

secundaire diffraktie aan A
A

invalt; di t levert Hs (f)f).
De twee laatste termen die we in

k)

j)

) H,.C1 secundaire diffraktie aan B als gevolg van de die direkt bij B
B

invaltJ dit levert HCs(~~).

Voor de punten B en 0

HEvan respektievelijk r

worden nader besproken

geldt,

en H~

in deel

dat ze precies liggen op de schaduwgrens

• Problemen die hiermee samenhangen,

II.

De methode van Yee e.a. is asymptotisch, dwz. geldt alleen voor zeer

hoge frekwenties. Toch laten de resultaten van 1/ zien, dat zelfs voor

2~: A/3 de methode nog zeer wel bruikbaar is. Wel veronderstellen

we frekwenties die slechts zo groat zijn, dat alleen de hoofdmodus

( 1)\: 0 ) zich in de groeven kan voortplanten.

We zullen ook het stralingsdiagram berekenen vaor het geval de bov9n-

ste wand van de bovenste groef en de onderste wand van de onderste groef

niet bepaald worden door -d.< :.e<O , maar door -d.< :l<-t; waarbij de

rand B komt te liggen op 'I = A.+ /.., ,

l=-.8--; en 0 op ~::-A.-Jt. , ~=-t- .
p uSDe beide termen HAs en '--'cs val-

len dan natuurlijk weg. (zie fig.ii)

De afstand .~ zullen we varieren.

Tens lotte berekenen we het

effekt dat ontstaat door varia tie

van d, •
We beschouwen bij dit alles

frekwenties waarvoor geldt:

3" = 2;2Y.,;2.~; '9,44;2~;3.
80"

2. Primaire diffraktie aan de randen A en C

De primaire diffraktie aan de randen A en C is met de voor grot~

Jtf geldende formule 11 uit het artikel van Yee e.a. 1/ direkt te

beschrijven.

Voar de diffraktie aan Ben rand R maken we gebruik van een koordinaten

systeem als in fig. iii is aangegeven. De positie van Ben punt P wordt
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aanyeduid met de koordinatenPR en

e . (Als Pit groat genoeg is,

kunnen we stellen 9", 'forrr .) We

krljgen dan

-~f"
H~(rA.e)", %) (8,0)

e.
Y'fA' (5)

P

waarbU voor de diffraktie

coefficient ~ geldt
_/"1.,

~(9,6iJ= - :.ful (4tc 9;9;. +~ 9;9i) (6)

En analoog

(7)

De bovenstaande manier van beschrijven is slechts geldig voor grate

lp Vaor het berekenen van de secunda ire diffraktie aan B als g8

volg van de H~ die direkt bij B inval t, kunnen we er beter geen ;-j8

bruik van maken. meer exakt voIgt uit de golfvergelijking in pool

koordinaten:

H~ :::. J .H~1) ( "fA) (8)

waarbij f nag te

socrt en orde o.
berekenen is en H~ de

Vaor grate kfA wordt

-J.{'\fA - n"j~)
L

Hankel-funktie is van de tweede

dit

(9)

hetgeen oversen moet komen met (5). Dan voIgt

" fT[I' -i rrJ'iJ::: 1) (e J Orv T .t (10)

en

(11)
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Volgens de theorie van Yee e.a. 1/ kunnen we de scherpe rand be

schouwen als een magnetische lijnbron, evenwijdig aan de X-as. We

hebbEln dan

~12)

(13)

met K-= J(.t i. ala magnetische stroomdichtheid, waarbij )(0 de eenheids

vektor is in positieve X-richting. Als we ste1len

met "A" als elektrische vektorpotentiaal, voIgt

(15)

en - .. - EA" = AJt Jeo : Jt =0 ; (16)

We gaan nu verder op dezelfde wijze te werk als Harrington doet 3/
voor het geval van een elektrische lijnbron. (zie pag.223 aldaar)

*Ala oplossing voor AJt kiezen we

A: = C H~Z.) ( kp) (17)

(19)

dan ia

waarbij <p de

JC.=. If K...n. etA (IS)

We nemen nu het geval f'~ 0

X=-'E.U

want ~ <P =0
f"o

magnetiache flux is.

waarbij C een konstante is, die we als voIgt bepa1en.

Definieer de magnetische stroom JC

Verder is (zie fig.iv) (20)

Dit levert o

J - E'f r drp
,21t

(21)
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(2.) fl.

j)A~ C d Ho (ltf)
E., =. - ""iP = - cip (22)

(23)

waarin J1 de Bessel-funktie is van de eerste soort en orde 1, en

waarin Y1 de Bessel-funktia is van de tweede soort en orde 1.

Nu is (zie o.a. Harrington 3/, pag.462)

en

2
Y1(X)= -

TrX

Dit resulteert in
2ft

J(,= +.1 C J t.:- [- PJ1 (l~ p) + 1f Yd l p)JoI.'f
o f--'O

£It

J ~

::: - C 1"it J.cp
o

(25)

(26)

~-

Dus

c-=- (27)

en

(28)

Nu Is -H:-jweAfe-Vx

waarbij X do elektrischa scalaire potentiaal is.

(29)
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Volgens de zogenaamde Lorentz-Uk is

DUB X-= 0 . Dan voIgt

H" q). 9J = -1We A: = T J6 H~L) (ip)

(zie ook E.V.Jull 4/)

Samen met (11) levert dit

4 ) ~ I1ir' -j 0/'1
':J( le) = w, tl (6} 0 Y~.£ .:

(30)

(31)

(32)

(33)

~l-r 8

bOVt.tlite

t ~roef

E

A" ( ..
i=-d. ~~ ", ~

-E

.
zodat J((Ztt)=--L-.

WE.

Om de gereflekteerde golf in de bovenste groef te vinden, veronder

stellen we het geval dat de bovenste

groef d66rloopt voor ~ >0 • (zie

fig.v) We passen (19) nogmaals toe

voor een integratieweg die loopt als

aangegeven in fig.v. De Z-as laten

we nu door het punt A lopeno

Noem E,{~:+O);E;; E~(i::-O):::E; ;

Hl( (~:+O)= k~ ; Hl( (:e=-O)= H-; •

1.;..", rfi E. ii :; - J.C ~
~~o

j+£ ( E; - E~) ~ = JG
-f .
E;-E; = lC O(~) = - * J(~)

Voer de bovenste groef geldt dan
00

H(,,~)= LAn.cm¥~.cn[~f(.l+({)J
·",:0

~ .Q
mlt _jl(.2-

H (~,1-)~ L Bth Cc1 r~. t
,,,,,::0

waarin .&Z -= VA,1- (yr'
Nu geldt H; -= H:
Dit ] evert Am Co':) A~ d = Bt"I

voor -d.<.c< 0

voer ~ > 0

(34)

(35)

(36)
<lOa

j~( ~ ~~J BrtI Cc-3 '"k7t
~

-A~ An. CC'3 T~ . ~~i d.

(37)

(38)
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met (33) komt er

Dua

waarbij

Ala we linker- an rechterlid vermenigvuldigen met C(;fJT~

integreren vervolgens over ~ van 0 tot -Iv, dan krijgen we
,

~" Jjm -it A. Art. ( (Ai .iota. - ~ A~d) = -L
<;. Zwf

{
1 "Vlnn 1m =0

Art. -== 'Y,l IV'O'f\ ~ ~ 0

-.L -1 k d.Ao ": 2ll: .t
Gereflekteard wordt .

~ _iA(~+~) ~ il(~+~J)
H (~):.: ~J. A0 .i ' :: ~ - lr ... ~A.

Lj!« ..t

, en we

(40)

(41)

(42)

De golf, aan een rand R door diffraktie opgewekt, kan volgens YBe e.a.

1/ als voIgt beschreven worden:

(43)

behalveindebuurtvan e=ei=lT~ en e=6;=3V2.
koman in deel II ter sprake.)

H ~• is hier de bij R invallende golf.

6. Een eerste overzicht van aIle te.rmen

(Deze ge\'a11en

We kunnen nu al de in paragraaf 1 genoemde 12 termen opschrijven.

Ct.) ~ (B) 0) (44)

(45):

8~
Ir-"",,+---....

:
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(46)

__......[..::::;-:.1'
A"

(--

(48)

-JAf~

.&J
Ai> 1 -.1.i-A.~

~ (9) llC)
.t

l~ :.;rHs t'V Jilt/.. t yp; (49)
p .....

A C .-L- -ljl~
I-Jip.:

[~C<'J ~(gJO)Hs f'V Lf~( L vp; (50)

(51)

(52)

..J~
p~

HA He ( ltr) G\ (9 Jr)s I"'.J P 21t J r }J ) 'I
----'---/'

(53) A~"'"

L
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met

t) (55)

met

In de bijbehorende figuren is de inva11ende golf steeds met een

gegolfd pUltje aangegeven.

h". • .'\11.

Aan de hand van fig.vi is duide1ijk dat we voal' fit en e de vo1gende

benaderingen kunnen hanteren, mi ts p»e.t.

f~ rv ~ - a ~ <p

fao ~ f - (A "1"l' A";", 'f

pc "'J P + ~ '~f

fDll rv f'" {A-r") ~<f

(56)

(57)
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Hlerin is ~Jo do afstand van P(p/lf) tot i=(H~' Z=O, en f~o de af

stand van P(P,f) tot ~=-a.~, 2=0 •

Als nu de bovenste wand van de bovenste groef en de onderste wand

van de onderste groef bepaa1d worden door -l'k ~<-er, krijgen we na.-

I !
~t
I

B'

PI
I

H"8 u8 A O HI>
tuurlijk andere ui tdrukkingen voor .s' I 'A~ , Hl' en cJ.

H:s en H~ verdwijnen. Als we definHiren

tvl/./C""",- .tll == '"

P(p,cp)

De termen

(58)

en (59)

en aan de hand van fig.vii

Fa r-J r'0 + t C<:J Cf }PD "J PPo r I Ch$ cp

dan krijgen we

(60)

(61)

£ -l~ fB
---
if;:

~ -)~fJ>
--
~

(62)

(fi3)

C.2\(·e ¥_J)
~ J", '"

(64)
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We werken dit verder uit. Ala we definieren

krijgen we (wat de amplitude betreft geldt f{""P)

-j "I., -Jl.f+iI<A~f
l i.

(65)

(66)

(57)

.A i
-) "1'1

-1 -j~2tl-J~f rjk(fA+f..)s,.;...y>HB .£
'"'V - .- J.s 'I ~ f... . 2V2rr!<' ~~ . VP' (68)

jld- - jU Un 'I
• .1-

" A
-J "I..,

1 -i2"{ -j/{ft j~1A. ~lf
--L .e

H1 rv - .L
'iA.t.. ' 2 -"{2i{*'~ If/.z· vp. (69)

,7ft, -J '1 -LB 3 H~~)(J.1\r) e
HA~ !'-J

if ~[f(c(+f)J 2.1/.1. rrk' v-p

-j~ {p -(a.tl..)~<f".t(."':If]
• £. (70)

- j Tr/'f
- j Icp - ilto..~fc:: i 1Hr rv - - -R. (71)

.2~~% rp

-dTr/'1e

(72)
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- j "II.-HeN ..f. _

~ 1 rr( f2tl' (75)

1-dkZIA-j Ie f'" ) Ito. »;"v
'Vf .J. (76)

1-vp

,

J 1-vr
-;'A[ P- (&1..+ I!.),~'f +20. tl.. J

• f. (78)

We gaan nu de gevonden termen inderdaad sommeren, zodat we de t~ta1e

magnetische veldsterkte H(fj~) vinden. We krUgen

-Hlp,<p)rv
,..,' -)"/'1 ..~ (!<(). ~~c.p) -jAp<J R.

2 V2nf ~ <f/J. q 1

-rr;.
2 J. --J 'i ~ (J<.o.,~'f') -iR<p- 2J kJ.,+ - .l +41Jv 2 -Vl rr/{ '~ 'rl. fP
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~[J.(a.ti)~'f]

1If

+

+ ll b

-e- j I<. (tC\. 1" i.)

2f7~ 12C1. +J.. I

+

B.

(79)

We werken de sommatie voor H \lerder uit teneinde de vorm

.,e.-Jltp ( , . )'VfT1i'P fA. f 1 V over te houden.

t -jkp ~ 1'r (1 t 2), ~ (1<0. ~YJ)
H(f;<f} rv ip l 2f2"*- ~%

-j-

.t-

n (I-j) [~(zU to U(CclV'-O) - i ~(llol t U(~<f-f})]
cf k1 vz;;r

~[A. (a..,.t.)~fJ

~ rf4.
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1.+ 4"
~(&~f)

~Y'h·

1

'1

(A;)[~U tLt-(Clnf-1)l--~ [;Z~ to U(CCJ~-1)J

V. ~

•
~l J<..(o.+I..)~f]

~Cf4
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~ (I<.t\~<f)

~ if~

1
q.

CC"3 [2 Ut-H (CCJ'f -u]+- ~r2luu U (CfrJ <f- 1))

1< J. ,y;rr

•
~[J. (A.f~).~'11

~~k

We definieren nu (82)

Er voIgt dan tenslotte:

1) voor 1r *" 0

u= ~ (.k(:I.~<fL

2~ep~

~ [!<. {o..t/..J~f I {(;c:)[ 2U rU(C8J<p -1)J
&J.I..~%

_ ~ [ 2Jut .,. M (UJ If -1)]} +



+
~ (I<tt~~)

Y2 Tr .A. a.. .,
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v= ~ (k.lt~lf)

:2~ Cf/~

+
,~[~ (A+-I..)~fJ

cf' 4h.,[ rl<J:+fJ] ~ { (A") (U<A"3<f) [}o (4- Yo (~)]

- .~ (41hJ'f) [ }, (L.r)+ y, (k)]} (63)

~(I<.'i~q') (UrJ:z-kJ, +- ~2U)
~1Jv~%

+ ~{J..( .. d}-";"'I'l { 0YJ[:d.J.~..u{C<>'I'-1)]
&,U ~'%.

-t- /~ [ :2 M r U ( em 'f -1)] }

~(.l~ ~<p) ~ 2 ~A.
1'""2 n 01 A. .,

...:...W"·~}4';""1 ~ { Ckl(Ucmf) [)o(&) +- Y. (Lr)J
c9 ~[f (rJ.r rJJ

2) voor J-=O

~(l(J.~<f)

:z~ Cf/:J..
+
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+ ~C~o..~f)

V2rr'k v.,1

, IfI:._t .~ [{("'+~)~fJ :<p.t [ }Q (~w) - Yo (~)]

~ [It {tttl)~cf] ~ cfh.
+ ~ ~;::::::====-~ en [-It (z A. +- {)J

VIT1 (2.0.. +,l) I ~ If
(85)

v=-
~(~a~f)

2~ <f/:lw

f-r (86)
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9. Numerieke resultaten

We definieren
'F

Li.+jV=: A',£I (87)

We ntleemen Ill: A; , als 1r=O en Lf=o .
Veal' t::. 0 en <f::. 0 geldt

U0 = 1<0.. - ~ (ec:iU -~2kd.) }

Vo = 1<0.. +- ~ (CAJ 2LJ + /,Wf',2U)

u: + Vo~ = 2 J. La, t. t ; + 1to..~:I. ie{

(88)

(89)

We definieren verder

We nermeren 1/ ( met behulp van

~ = JIj.. We definieren

,if

vear J.=o , c.p:O en

(90)

11=

waarbij

We berekenen

AI

A6
A~ = 'V2 ~¢ a.2. -r ;

,...------,
~ / uz + v.z.

A= V--2-i<-~-a.-1-t-~-

F=~

(91)

(92)

(93)

(94)

voar verschillende waarden van t , J.. , c;{ en r.p •

Bij 1r =0 ; f J. ; -Iv ;}J..; en A, bepalen we de <p -afhankelijkheid

van A en F bij zas verschillende frekwenties, namelijk veor de vo1gende

D -waarden: 30t -2 ·2~ . :,i. . /(j 4LJ ,) ·21. . en 3
f(. (/0 rr - , ~'.(,.2.' b J, I ''1' •

We l.aten hierbij 'f lepen van 0 naar O,49rr met stappen van 0J01 rr rad,

an houden d konstant op 7,2 mm. nit levart zewel voor Aals voar F
5 x 6 x 50 = 1500 waarden Ope

Verder beschouewen we de <f -afhankelijkheid van A en F veer .-11'=0 en

en bij twee frekwenties, namelijk bij A. -waarden waarvoor ~~ =2 ; en 3 ,
als we ~ achterssnvalgens 5,2 en 9,2 mm maken. Dit levert neg

eens veor elk 4 x 50 = 200 waarden ep. Enige representatieva ka~ak

taristieken zijn wesrgegeven in de grafieken 1 en 2.

,) li :: 69!t1t kemt overeen met ~::: 1\/1-1
(10rr ' ,
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au deA -karakteristieken kunnen we het volgende opmerken.

Collin en Zucker 9/ hebben de exakte oplossing berekend voor hat

stralingsdiagram van een planparallelle-plaat-golfgeleider zonder

groeven. ZU gebruiken een ander assenstelsel, zoals in fig.viii is

aangageven.

~~ t Ei
Ei
.P

)(. 2
~

';t.

ons assen-
assen- stelael
stelsel in 9/ X.

~

,F~. 'tiM, h- iAc.

In het XZ-vlak hebben Collin en Zucker Ite I (genormaliseerd)

berekend en in gra fiek gebracht, waaruit we dan IEil kunnen des til-

leren. (zie fig.ix) Er gold E~ =0.

Nu is

terwijl

E:- =E)

()H~ =jwE E~
vi!

. zodat we uit IHx/ meteen de genormaliseerde IE~1 kunnen halen.

(95)

8 ~ 30°
4.'>"

Approximate,
Eq. (15.21)

60°

-------

--'---flic;;....-.........----------""-~xo 0.25 elSO C.75

Fig. Iti.3 Comparison of exact and approximate radiation patterns
from a parallel-plate waveguide for excitation by ·a 'IE.\! mode,
2a = 0.8>"0.

In fig.x gee6t de dikke ononderbroken lUn de e-afhankelijkheid van

de genermaliseerde IE,1 weer, zeals we die gevenden hebben veer
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t=J.t en .k:'J..x <9~". De dikke gestippelde lijn is de door Collin

en Zucker gevonden exakte oplossing voor J::.1.&)( f~rr. (~= 18,7 mm )

We kunnen konkluderen dat onze resultaten zeer redelUk avereenkomen

met hetgeen we ap grand van de exakte aplossing mochten verwachten.

Wa~ de F -karakteristieken betreft, kunnen we sprongen in de fase

verwachten, ale

(96)
p ~rr

!l.().~<f '= /11..."'\ =: m. T
(zie fig.il)

men dient te bedenken dat de

vanuit de rand A vertrekkende

golf 1880 in fase verschilt mat

de vanuit de rand C vertrekkenda

golf; de diffraktiecoefficient

laat ans dit zien.

Al& r niet te groat is, zal de bavenstaande benaderingsformule

redelUk met de berekende waarden avereenkomen. Voar grate

echter zullen de randen van de graeven verstarend gaan werken.

Voor -n::{ bij voarbeeld vinden we bij i =cYOrr: met behulp van (96)

<f =42. c .;:;: 0,.2.3 7C /l,tM1... Dit klopt nag redelijk in vergelijking met

de berekende resultaten. maar voor A..= ~J7f" vinden we met (96)

een veel gratere hoek: <f:: 63c~ O)3f7t"~ t en nu is de overeen

kOffist al een heel stuk slechter.

Uit de gevonden diagrammen kunnen we konkluderen dat het effekt

van de graeven relatief van weinig importantie is. We hebben

verschillende varmen van de graeven in anze beschouwing betrokken,

en we kunnen stellen, dat oak de varm van de graeven - relatief

gezien - niet biz onder veel ter zake doet.
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DEEL II

DIffRAKTIE AAN [EN SCH[RPE RAND OP DE SCHADUWGRENS

7/

'}
P

'«'2-

(j'

Q.

R
M,JtJl

In een tweetal artikelen, een van Lewis en Boersma 5/, en a~n

van Ahluwalia, Lewis en Boersma 6/, ward een methode geIntrodu

ceerd voor de afleiding van een uniform asymptotische oplossing

van het probleem van diffraktie van een ekalaire golf aan een

vlak scherm. Uniform betekent hier dat de oploesing geldig blUft

lange de schaduwgrenzen van de invallende en gareflekteerde golf.

Deze buigingstheorie werd samengevat en in een aantal gevallen toe

gep9st door Van de Scheur.

We beschouwen een

planparallelle-plaat

golfgeleider met

groef, zoals in fig.i

is aangegeven.

Hi&rin zUn P, Q en R

randen, M.1 is de

primaire, van rechts

invallende golf, ~1

de door diffraktie

van ~1 ontstane golf

vanui t P, M..3 de door

diffraktie van -«2

ontstane golf vanuit

Q, en M4 de door dif

fraktie van .u.~ ont

stane golf vanuit R.
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We zullen laten zien dat het voor het berekenen van u~ in het

schaduwgebied (in fig.i gearceerd). niet voldoende is rekening

te houden met de (komplexe) wBarde van U3 ter plaatse R, en met

de invalshoek aldaBr, maar dat ook de afgeleiden naar evan

,((.3 ter plaatse R een rol spelen. Di t komt omdat R precies op

de schaduwgrens van -«3 , namelijk .e:: 0 , ligt. \'"31 zal er op

de schaduwgrens in de buurt van R ongeveer uitzien, zoals is

aangegeven in fig.ii.

~3 berekenen we met de theorie uit 5/ en 6/. Verder zullen

we gebruik maken van Ben door Sommerfeld ontwikkelde metode. S/

In dit desl van het verslBg veronderstellen we tijdsafhanke

lijkheid volgens vx.pl-jwt).
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primaire diffraktie

plaats heeft.

De afstand tussen

Veronderstel een perfekt geleidend halfvlak ~:: 0 , Z >0 (met

rand & op d=0 ,.e =0 ) eneen in X-r ichting oneindig uit

gebreide lUnbron in

!r'::!Lo , e=e~ .
(zie fig. iii)

Deze lijnbron kan de

scherpe rand zijn

van een perfekt ge

leidend halfvlak,

waaraan bijvoorbeeld

de bron en een willekeurig punt p(~,a) noemen we .-;1.

Als we de door de bran opgewekte golf "0 noemen met

J' *. ,-{
(]O

L (cil)-~ ~m. ((J, 6)if,{ 0 N -e (1)
?r\:C

dan stelt de theorie van 5/ en 6/ ons in staat in een willekeu-

rig punt P de golf ~ te berekenen, die ontstaat door diffrak

tie van ,"0 aan de rand in f.Y. We krijgen

(2)

(3)

(mits J.~ 00 ), met

(4)

x.

flx)= -jc L-j"~ f t. jt· M;
-DlQ

(5)
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op het halfv1ak.

(61

(7)

9L is de hoek van inva1 tussen de van de bron afkomstige golf

en het scherm.

Op deze1fde manier a1s Van de Scheur 71 (zie pag.9 e.v. a1

daar) berekenen we ~. A1s we e~-~=V noemen, krijgen we

S4 = 12.0 +o'-~ (8)

en (9)

Volgens de formu1es (1.19) en (2.2.12) van Van de Scheur komt er

dan c
(10)

We veronderste11en als bron (zie ook II}

(11)

Du!'l

(12)

Vo1gens de formu1es (1.17) en (1.18) van Van de Scheur is

A A", C
~o (0,0)·tlf0 (a") = -=-

~ .2.ffi"' ~~
en

A

C ( t'I.I"'v - f S-1 ~o)'1fo ::::

(13)

(14)

Dan voIgt

En

(15)

(16)

Verder dan ~~O zu11en we in onze .reeksontwikke1ing niet gaan.
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We beschouwen een planparallelle-plaat-golfgeleider met

grmef, bestaande uit de perfekt geleidende halfvlakken

'2 > 0 (met rand d~JZ... , ~ =0 ); ~ -= 0 ~ '> 0

rand & op d-= 0 ,:c. = 0 ) ; en ~ =-.fr, 2 '> 0

rand A op ~r=-k , .e =0 ). (zie fig.iv)

Dns probleem is dus weer tweedimensionaal.

We veronderstellen op de halfvlakken

met M. = Hx (17)

Hk is de X-komponent van de magnetische veldsterkte.

In fig.iv kunnen we zien dat

(18)

(19)
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fung8srt alB bron, die opwekt deDe rand op d=/lo ,

golf

- C (lA)

We zien dat
1\. _ J!..
Ch - 2.

De afstand van een willekeurig punt P (~Il) tot de rand d~ Il. o ,

A!:O (punt a) noemen we.4 tot de rand d:o ' . .c=o

(punt (9') /L. en tot de rand ~~-k, ::e:::0 (punt A' 'it
De hoek die AP maakt met de positieve Z-as noemen we <p , en

met AO" t.
Evenals Sommerfeld 8/ noemen we de invalshoek van de golf uit

cY b ij A: C(,.

Er heeft sekundaire diffraktie plaats van .Alo aan &". We

benaderen de gol f die vanui t l1' bij A aankomt door een

v 1 a k k e golf, met een amplitudo-funktie zoals de werkelUke

gol f zou hebben vonr It -= t .
Vanwege het gevondene in de vorige paragraaf kunnen we noteren

(20)

(zie ook 2/, pag.16 aldaar)

AIs we kUken in de buurt van (o ,-lr), dUB voor Grv :I: ' dan is

(22)

(23)

V1Tn ~>O ~ d=-k

VVn .i! < 0 '1" 1=- ),.
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Noem

We definieren

(24)

(25)

vr 4{c[f(B:-eJ]
,== f~- ~

(26)

Dan geldt

(27)

e 1rt
lUe zullen nu eerst laten zien dat ~ bestaat veer =J; en

1

met
e-~::f3

(28)

(~ - ~) + -0 <(~ - JI) 2>
_ t (It-~) [ 1 --t- -{) <(rr_~)4> ]

" { ( 2-, ero{1 1 ,c{ Co).
Cc'3 ~ = CQ iT: 1- ({1- n) ( .l +- i: ((1- n)l. PJ +

eLf) )(3= 7t et.f?1. 7fl'lr ..•
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=- -1 + i (fl-n:)1. [1 + O«p-1Cj2.)J

c= ( Il. +~.)V1 - (Il. Il.. , ({1- nY + -0<(/1-1t)">
'l.+fI,,)

-0 <(fl- rt J">

1
~ = (1t-(3) YitA.. to ..() <((J - np)'

DUB '~<1 _ 0
(} t l.r! ,

2.
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maken we de vanuit cr komende golf vlak, dan geldt voor wat

de fase-funktie betreft

It ~ - d (~ < 0)
} (29)

Noemen we U1 de vlakke golf die U(Il.,e) in de buurt van A bena

dert,dan wordt MI van de vorm

M
1

N LJI<.(!I.Q-~) ( ..... )

In de amplitudo-funktie kunnen we invullen ~=~

ven voor .4 ,~ ,X en i respektievelijk 4 0 ,

en ~o als ,,--=.1J- • Dus (zie fig.v)

We schrij

~o , Xo

(30)

Als ~ de hoek is tus

sen O'P en de negatiev8

Y~as (waarbU ~ posi

tief is voor ~ ') 0 en

nega tief voor ~ < 0 ),

krijgen we

en

(31)

(32)

ilie leggen als het ware de Z-as op de cirael met straal ~ am cr
als middelpunt.

(33)

(34)
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Voor Uf kunnen we derhalve schrijven
.
~)
J'rrft

"

110)
JrrIt

(311)

waarin
(36)

We beschouwen nu U(It)-B). We hadden 4-:4(9). Ala we nu

definHiren

dan komt er

(37)

(38)

Wat de fase betreft kunnen we dan schrijven (we konstrueren

immers een vlakke golf)

(d < 0) (39)

Als f:,~(9), dan wordt

~ I = S(-e) :: VIt + It" ~-1 f i ~ [ ~ i (ei t- e) )

In de buurt van A is ~' dan altijd negatief. Op de%elfde wijze

(40)

krijgen we
(41)

en
4-(( [ r (e i f (J) )

VILl) IL i

(42)
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Neemen we U1 de viakke golf die M(It,-e) in de buurt van A bena

dert, dan is

~ ' xJ , en 4rf betekenen respektievel ijk g I , Xl en ,-ji

It = Jr. We definieren

Dsfinieer de hoek

(44)

Vervolgens definieren we

x = l[-t
(zie fig.vi)

Dan is ~t=~X

en em 'f :- GcJX

(45)

p

~=-~-·---t~A~----+
2.

Dan is

(46)

In de buurt van A geldt

Ws splitsen U in een gede8Ite dat vanf Bfhangt en een ge

deeite dat van)( afhangt:

.; ~ ..t-j"2"':F(-«~'f')+ ~-il2c.nJ(~(_R~}

:::::M I .,. .{.L ..zr

(47)

(48)
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F(-R~'f):=: F1 (-R ~'f) + Flo (- R ~'P)

M.:z:::::: £-jlc.R.cm..p F (-R~iJ)

(49)

(50)

(51)
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We gaan verder helemaal te werk volgens de door Sommerfeld in

8/ beschreven methode. Stel we hebben bU A een invallende

golf ALo , waarvoor geldt

- ..J - ; *- R. C-c"> t .J1 - ; It R ce-~ ( C; .- 01.)
~ = Vt' .2... == V'f" i!.. (52)

waarin f en ~ weer dezelfde hoeken zUn sis in fig.iv.

Het door buiging aan A ontstane veld ~1 moet dan aan de vol

gende voorwaarden voldoen:

a. (53)

b. (54)

c. '"1 is overal eindig en kontinu buiten de rand van het

scherm,

d. ~f moet voldoen aan de stralingsvoorwaarde,

e • A:..... R \1« j ::: 0
~~O

liS
We zoe ken vervolgens Ben funktie ~ met periode 4ir in

(tp- oi.) , die voldoet aan voorwaarden a. en c. voor -2 Ti!: Cf-o(, ~ 2 iT ,

en oak aan d. en e. (lie voor een uitvoerige behandeling 8/ )

De oplossing van ons pro

bleem is

(56)

;Tl~~J1tr'la,

vlJ kltt
jedp

/ \.'r Sen er,."
/.

+/
~/.</'-', jl,."ViA.

(55)

(zie fig.vii en App.D)

Als c....~:i , kunnen we

.~ schrijven als

, p1

Mo -=
2rr

waarin de integratieweg de pool f3:oc. omslui t.



-38-

L (f3= 'f- iC ), m ( ~=
f ) en N (f1=<.f't TL ).

Stel P= r j -+- 1'V (57)

Er voIgt dan

Als we een integra

tieweg willen naar het

oneindige in het kom

plexe ~ -vlak (zie

fig.viii), dan moet

de integrand daar ver

dwijnen.

L, men N liggen op

de reele as met

(58)<f- r' == P

cC")(ep- (\) =

LC'l (<f ,- r/-1lJt)=

~ Cp- jcy) ==

en

Als

un r .c4q, + 1'h:'-'P~ ')I

r=~-r'=Arr;

Rd~J =<ft!~ geldt Irn[Cc"3(lf'-~)J;:O

~ ev=O

Hieraan is voldaan op de grenzBn tussen de gearceerde en de

niet-gearcBerde gebieden in fig.viii.

kl'\. [Cm(lf- (1)] ;: ~p. ~~'}

~r-=~('f-"f>') als funk tie van pi en ~(}I als funktie

van ~ zUn geschetst in fig. ix.
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p'

geldt

Ala t:t->O geldt 1m [em (~-{3)J < 0

als (>' ligt tussen tf+2 mTL en f'f'+-(?.m+1)rr ( IJ'T\.. geheel).

Als q,<o geldt I rn [C<n(CP-P)J< 0

als t" ligt tussen f+-(lm'-1)tr en 'f ~ lrn'1C ('1'1\.' geheel).

We vinden derhalve dat in de gearceerde gebieden van fig.viii

-jAR Cn(Cf-rU
n, £

.Lwn. - 0
~~.±oo

De integratieweg in fig.viii bestaat uit de stukken C en

de verbindingswegen iJ t en D" ' welke laatste bij een ver-

schuiving over 21t in elkaar overgaan. De lntegratie over j)1

doet de integratie over Dl precies teniet, zodat aIleen de

(59)

integratie over de stuukken C overblijft.
ilSVinden we een funktie L1. , die periode 'IiC in If -(i. hae ft,

aan de golfvergelUking voldoet, en aan de genoemde voorwaarden,

dan is M1 bekend door (55). We nemen

J
c

Stel nu

(60)

en

dan wordt

f
c

(61)

(62)

Deze tl S is niets anders dan ~ [ - JA Rc<o{If-:Jl)]' en dus een
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oplossing van de golfvergelUking. In fig.x staat de al genoemde

inteqratieweg C afDebeeil.d

als 1'1'1 >n: , d.w.z. in

r -vlak.

(zie fig.

in hat komplexe

De pool J3 =0<

viii) is nu

- Tt < Re "1 <. rr

Voor R"t oo verdwijnt de

integrand overal in het

gearceerde gebied. De

integratieweg C kunnen

we nu opblazen tot de

vroegere integratiewegen

1>1 en D2. , maar nu

in omgekeer6e richting

doorlopen, en het stuk

op de reele as, twee

keer en in tegenoverge-

stelde richtingen doorlopen. De integraties over D1 en Dz
heffen elkaar nu niet op, want de integrand heeft periode 4rr

in )J •
J). US
~ ==0

het schaduwgebied. (zie fig.vii)

~ ~("" ,l-jARce;r

p"~OQ

als 1'1-'1 < IT , d.w.z. in

het lichtgebied. (zie fig.xi)

Als IfI > n: , blijft aIleen

de integratie over D, en l>, -Tt

over. De integratie over ])1

verschilt alluen van de in

tegratie over ]), wat rich

ting betreft en in de waarde
'I/.;

. 0 J'/I-t . IJ' ~van t.. (J : l.n plaa ts van A komt er

komI' Ie c: ¥ - vIa k

-;dh.f •
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Zodoende kunnen we noteren

(63)

waarin

j (I.;.

ep it) = R.i~< _ Ii 'i'~
2 e,((-IfIJ/t

-f j ¥- .e-J If
(64)

(men kan bewijzen dat LJ. S vo1doet aan de stralingsvoorwaarde;

zie 8/, pag.234.)
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In plaats van een bij A invallende golf ).. -jA Po.. ~ (If-<t)

beschouwen we nu het geval, dat ax de invallende golf is.

We hadden

Door di ffraktie ontstaat dan M{ , die we berekenenmet behulp
11 s1van de funk tie I/l..

(65)

waarin weer ,<. .e ; (1-'#)/1.

l ;1_ 1. --it maar nu met r=tp-l .

Noem

dan is

R~r:: ~

F('f) r¥ F{oj +- F '(0) }

(66)

(67)

Voor de bovenste helft van de integratieweg D2 , die we Dx
noemen, stellen we (68)

en voor de onderste helft DE
.~ =Tr- 'I (69)

(zie fig. xii)

We beschouwen verder alleen de term

vert wat afwijkt van Sommerfeld's

geval. Het bij die term horende

deel van Uf noemen we u,,,.

lco"'l'lo.e
>'J -vla.k

F'(o) 7 , omdat die iets ople-

We hebben

R~l = R ~(1t-Tt):: -R ~~ op Dr }
R~i= R.~(ir-~)-::: R.~~ err Ihr

(70)
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YJ '- joo

+ J' .£. - JAR C4n(7t -1'))R ~(Tt'-l·)). ep (rr- ~) c{(-l'))
o

o
-1')' +400

- J t Jk~~, R~1'j ep (1t-Yj) et'1
o

1d! (1')):: 4> (rr; -t YJ ).- <p (T[ - YJ )

~'1~ ~ +'h.=- -4j-----
Cc>~ + unt

(71)

(72)

Dit leidt tot de volgende uitdrukking:
-'l'J'1'"joO 'tl/

J ~ /1. ~'1
Tr lilt ~ -A F'ro) R~ '% .t jARCC'>1') --~---' cb)

'(J 0 (-€:I t' t- (,.(J)1 (73)

(74)

waarin

We hebben

(75)

(76)
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stel

(78)

Dan is

(79)

(80)

(zie App.A)

Nbem

/\- . R V7f

(81)

(82)

We bepalen onze aandacht verder tot het schaduwgebied, waar

geldt <.m 'fill < 0 . (zie App. B)

Stel

(83)

waarin

tt- (84)

Dus
.~ a.
"JR - 2 R"Iif

1 2.R VR 1
zodat we voor - mogen schrijven - .

i>f a... 'aR

(85)
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Nu is

A= 1 (86)

of

(87)

t -1
Ste1 L = .

1\ ==

Dan komt er

(88)

met

We noteren verkort

A - (89)

met

-; - (90)

en

(91)

We gaan nu weer terug naar (81) en vu11en in

zodat

Vo1gens (74) kunnen we schrijven

?L
JR

(92)

(93)

U,li = (94)
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Voldoet U!If nu oak Ban voorwaarde a. van pag. 37 ?

Daze voorwaarde luidda

We habben

L R \lUll = 0
/?...,o

= (~ _1 ~)VU; dR ' R vf

Noam

(95)

met

(96)

Er galdt

Dua

of, met

Dua

(f< 0)

nietgevaar bestaat dat hU
£ t j trr4.
f2.fR

We bedankan dat

~u..
De term in TR ' waarbij het meeste

naar nul gaat vaal' R~O , is 1fT{
- C-n~ Vn
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-114
Deze term is van de orda R . maar in de limiet wordt zelfs

deze term naar nul gedreven, omdat rekening houdend met de R
uit de vorm F< 'VL-tll en met de R uit formule (95), we konstateren

. '11da t de uitBinde 1ijke orde van R wordt: R .

In formule (94) hadden we

.
w% -J~~(-nt'

Lt~ =
1 +- a F'(o) R. ~ 't ..t JIT

Als P«-1 , kunnen we schrijven

1 "

(1 i-
5.3

;- ...)]==
1.1411'~ 3_.-t

( jrrp2.r"j it p3 j rtp2.

(zie App. c)

(97)

(98)

Er resulteert dan

:A.R

Ult rv
1·-a F'{o)~% .e' (99)

&ACcJ2. ttL 1{ir.k R '

Di t resultaat is natuurlijk slechts geldig VODr grote ft en ver-

wijderd van de schaduwgrens '/J =: rr .

We hadden
;r <. ,I, / ?It

met - 1: -.; ..,!:::: 2.

De oplossing voor ~~ in het schaduwgebied is

1-j
£Pi<

'/...R
F'(o) .._f_J _

Vrdc R~

(100)

(101)
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Uiteinde1Uk komen we dan op

1- i
cfA

F'(O) (102)

(103)

Voor aHe duide1ijkheid zij hierbij nog opgemerkt dat ,U~ dat

gedeelte van M.~ (zie pag .42) is, dat hoort bij de term F '(0) r
uit de reeksontwikkeling van F( t) om ':) -= 0 •
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Hat is nu tijd om F~o) te berekenen.

tua hadden

waarin

Dus

F'(o) = (.. «F('}))
d. '1 }=o

F('}) = F1 C;,) +- F;t (~)

i=R~~

waarin

(104)

(zie pag.33 en 35 voor de betekenis van -1" , ~v, ~" en ~~

Voor ~==o kunnen we opschllijven

9= In: 10 =.t+ fl.,; ~o=OT , (IUS)

(106)

of (107)

Voor ~ <.. 0 geldt

(IDS)

(109)
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( llO)

zodat

Verder is

(112)

De faktor die schijnbaar-singuliere punten opl13vert is (loki -Ao)_IIJ..

maar als '1 t Okunnen we schrijven

erv -t- + 1:
zodat

ille krijgen dan voor 1 0 , aangezien

r------.-"- I

V~l +1l1 + 2. ~ UiJ-t

(J. TlW) [1 - .-t1W (....1.)1 J
:2 (t- ofII.vl lr .

_ ~+/lo- tf!.o (~)Z.
:J. ( t r !l.o) I.r ( 113)
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~o == 1/h + flo - 4(. I r'V (+)~

(114)

Bedenkend dat .~~rv ~ vinden we verder

1

zodat (~)

~ t=-<l -v (115)

Vervolgens beschoullen we ~~~ voor ;tto .
We bedenken dat

1

[' Jr)] , lem t (~-e A.J -~ 21r
Nu is

en

Als 1 to mogen we hiervoor schrUven

( cW"')
~ f1'O r-.J

~ ~ ;-2 (tffl<»-'

~ .. Y in.,

Ik>!

( 116)

(117)
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1

Dit resulteert in

"flk'
__ l.Vk (118)

&r+ fk )2.

Nu is ;; voor 1" == 0 aan de beurt.

, i ol ~ ~-1 _1_ + 1
~ (~!-R) = at 'V4T §;

~~-I = - ce-+IL<> '-/,j~r'h

,./ '0' -liz.. -11
lIl4 __ r ~: '11..

De' beida laatste vormen worden allebei nul voor~~ 0, zoals we

in formula (109) kunnen zian.
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Oak deze term van .~
sie is dan ook

levert nul op voor ~-;:..O •

=0

Onze konklu-

(119 )

We keren weer terug tot formule (112). Voor ~-:..O krljgen we

Dit voert tot het resultaat

Als ~('I", tt»>i mogen we de tweede term in de laatste faktor

verwaarlozen, en schrljven

(120)

(121)

F'(O)N -
1..) I< (Ito t".fr)

1.( Tt (.10 f -tr)
( 122)

Verder telde de bij A invallende golf de term alL, waarvoor

volgens (51) geldt

I
Door diffraktie ontstaat er een cilindergolf ~~ vanuit A,

die we op de bekende wljze berekenen met behulp van een funktie

U~ . We ste11en weer

en beschouwen aIleen het effekt van de tweede term.

(123)
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In (46) hebben we gedefinieerd

-1: (~) :. y,t 1.+ ~ - 2 irk, Cc-J i- I

(l _ jlt(fk,-lr) f *(JU)
F - L .( f 2 .d<~J '

Nu heeven we geen schijnbaar-singuliere punten te verwachten.

c4 .(~) -= ~rr ,( j!~~1.

d ~~ Yr;

f: := - 11' .!rt-fk. -~:."

~ ~ II. 4.:... -l {.t' fII-: - 2. h. C<n-fr 'I.

,c1vf ,.(1k,) -: - cl.1 (JG,~ ti r: ~
et1 of. ~! dA~ ~

II !I' .i ~ I L - 'I. / 1 ·1)-~= y~ ,t J So 1(t1"Ilo-~~) Lilo ~i: l~ f~4.-2-ko (qJT (124)

Voer ,:: 0 voIgt

1~ (0) -=11.;,-k

fu'(o) := -~

Dus

(126)

(126)

(126)

en

(127)
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Dit voert tot de konklusie dat

~/(O) = 0 (128)

en .-t(~ = 0 (129)

De oorspronkelUk bU A invallende vlakke golf ~ (zie (48))

veroorzaakt darhalve, althans wat haar afgeleide naar r,e be

treft, door buiging slechts Ben golf,"",..

We gaan nu weer over op het YZ-assenstelsal (denk om hat teken,

zie App. Of en schrUven

Daze uitdrukking is geldig onder de volgende kondities:

R~ 00 , zoda took P= :2 Co:> ( 1- - ~) y~ i «-i

3iT « tf < 2 7L

-k (1Lo tt) » 1 .

(zie (91))
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8. ~~ES~!~~!~S_~~~_~~~_~!!~~~_~~~_~~_~~E~~~_~~_~~_~~~~~!

~~E~_~~~_~~_E~~~!~~~~!~~~~!~~_~~~_~_~~_~_::_~

Volgens 2/ , formules (3.5) en (3.12) aldaar, vinden we op de

schaduwgrens 9= 1t bij een vanuit 'iJ=::lto, ~=.J bij & inva11ende

golf.«o, waarvoor .(zie (11»

een door diffraktie aan ~ ontstane golf NL op de schaduwgrens,

waarvoor
M, (It, J:) r'V i C [4<,( '1.+tU.)] + C(~~) C('k./l.)

BIJ rand A (fl~t-) wordt dit

(131)

(132)

(zie App. E)

De theorie uit 1/ verschaft de uitdrukking voor de dan door
.....

buiging aan A ontstane golf «.:

(133)

(134)

met .
1"1"a ~

2 (CP· ~)= - !t~ (4tC

mits ~#3~.
Oit is overigens ook het resultaat, als we Sommerfeld's

formule gebruiken. (zie 8/, pag.238) We moe ten dan weI zorgen

voor de aanpassing van het teken aan het assenstelsel. (zie

App. D)
A

We verwaarlozen in );l. de buigingsterm, en krijgen

(135)
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Dan wordt

.2 t'il:"' ~~ (2 w ot ~ + 1)

V'TI<Jr (/k;i-~) I • ~~c;[~(t-~)+4«(!+ ~)J

Wat de faktor ~j~ betreft kan gewezen worden op de opmerkingen

op pag.239 van B/. Het belangrUkste is echter het verschil in
A

orde van grootte tussen .4. en M. • Het effekt dat we in deel

II van dit verslag beschreven hebben, blUkt ruwwe9 een faktor

VA kleiner te zijn dan het "hoofdeffekt", dat met behulp van

de theorie uit 11 gevonden kan worden.

(136)
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Appendix A

BEREKENING VAN

(integraal van Poisson)

1m..

leom plex/!
u vJo1k

-----.,;;;..:..:;.----......~~o.------- Re

ao 00f ~ c!,e",2.-== 1 J ..«L [",I. oW.
o 0

i fP • 1-

I = J 0- 1 £~(f d.CJ'"
o

10" 1. == M,.2.

(zia fig .1)

We integreren voorearst van

'" naar P, via P' (hat punt

-Ao op de reele as).

Stal M -= A .t j If

W e g 1: Cf =It en A Ioopt van 0 naar Ao•

.~ -=-A
W e g 2 A-::,.\o, (k,:, ~ACl tj<.fdc:p

t4,4:).; -f.1.jlf _ A: (VC':J 2'P+ j~l'i")

'\0 j10/" 2. • l'}I J -1. . 3 _>'~CcJl'f jP~ -,1.0 ~ 'f
--,rr- = - IV .e,\ a.A + 3AD fl ..t J..'f

• - J '1'1 .-Ji. 0 It'

Op weg 2 blijft C(rJ2'f steeds posHief, zodat, ais Ao~ 00 :

ArJ:'
Stel .-1;::·r Jf cr-

dan is ; ~z = (1'2.

Er resultf:ert

j 1QO - f dIt",jL

.R. /,\ ~ cL. i =-
o

jC1JJ[J (J"'" 0-1. cLcr -
o
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Appendix 8

OVER HET LICHTGEBIED

We hadden 0 ~ <f~ :2 It' , en

Dan geldt _.!L ~ ili ~ l.!J:..
4 - T...... 2.

AIleen in het schaduwgebied

(gearceerd in fig.2) is

CC") """/2. < 0
We zUn niet in staat volgens

de Sommerfeld-methode een

oplossing te konstrueren

voer Cc:>fh>o. In het

definieerden

aIleen van nul verschillende op-

lichtgebied moet namelUk

gelden

~ lA... ::: _.l..-j&RCC)f F'(o) R. ~t
R... oo

Dit is het gedeelte van de bU A invallende vlakke golf, waartoe

we ons beperkt hebben. Als R~oo , krUgen we voor

IJf ;L "1rtLJ ..,(,~J t- l cit
-Q<;)

lossingen, als p'> 0 •

maar de genoemde integraal heeft geen eindige oplossingen,als

het punt t=O op de integratieweg gepasseerd wordt.

Anders dan in Sommerfeld's geval 8/, waar sprake is van

Jf' !'J'Itl:2.. L L cl-r , kunnen we hier geen korrekte
-00

oplossing formuleren voor het lichtgebied.
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Appendix C ,.
J ~. t2.

REEKSONTWIKKELING VAN ",= .t.IJ~ t -1. J.t
d -(Jo

,e,jrr Ph.. 1 J . t~1
+ - 3 .t J rr 2. t-l.j d.;t- 'rri If t 1 d

,,dLIL
3 ~~: d.(.{ in-t7'j,{ d J- + ~

Jrr t 3 jlT q

- e J'ttY1.. 3.e. i rrt t/l.

-- - +Jrrt 1 i rrt 1 j tr t z.

enzovoort. Zo vinden we

VOOR f«-1

+ . - ..)
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Appendix 0

AANPASSING AAN HET ASSENSTELSEL

Sommerfeld werkt met het assenstelsel dat in fig.vii is

geschetst. '"'1 is in 8/ Hz.
Wij werken met het assenstelssl dat

in fig.iv is geschetst.

We zien dat voor onze H:( geldt

(zie fig.3)

We gebruiken voor zover we Sommer

feld's methode volgen, het XY-assen-

U.. =- HxEr geldt danstelse!.

aij het uiteindelijke resultaat

(zie formule 130) passen we het taken aan aan het YZ-assen

stelsel, zodat weer geldt .,u I :: + Hx. •
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Appendix E

BEREKENING VAN ,M: (t , .If)

We zullen laten zien dat voor 1/.:-". en (J= ~rr geldt

We hebben <f = r en R tV 0 .

Volgens (47) is

We kunnen stellen dat

want voor er'J 'J;.T gedraagt de eerste term ban ~o zich als

2. (~rr _6)-1 , en de tweede als-2(¥-er
1

•

e )rr
Voor N r wordt

Nu is

met

zodat

vr 1}! = +
~~ v'/j~j ~

1- f(r}.)": -e i x), 1..; (Jc.) t ;"/'4 _ .f. :Zjt .t ;'''/.. 1(1t.)

voor X ~ -00 ; zie 2/ ,
formule (3.10) aldaar.

Oaarmee is
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• 6t~!~ ,g~~E~T ~pnGRAMMA 0606~6na VAN I ,'.O~GeR9 T,s.v. ArS'UDEERWE_K VAN ~. VAN .A~l(eN,

2 eERr~ENiNG VAN DE GR~OTHEOEN 4 EN f A~S rUNCTIES VAN e,1( EN DHI,
1 gE:8L "I, .\. ~. 0, fl, W, ALFA,I~,K,Pt!1 ;G.s.S2.sS.SSH.T1. FACT,T2.T3,U.V .... ,fl
4 HJ~E:'EQ I,.J:

~ ~l~r~py P.LOTT~~,P.~OT~ICTVijE.SC'~E.~*ij~eOCU~V~.~~OT.¥I$.'~OT'¥I$2/
n REAL ARR8 v ~~lr1:50]l

+ T.• e-3,99999 98121 + T • e3.99999 73021 • T • (-1.77779 60599
e.4443~ 8426~ • 1 • (-.07092 '3492 • , • (.00767 71853

(-.00050 14415»);»)
(~D

F~sr B~Gl~ B~6~ ~O. 00. p 4; T := (4/~) • 2: PI4 :~ .7853~ 81633 974481
CQ~~~~! THE MAXIMUM ABSOLuTe ERROR IN T~~ POLV~OMIA~ APPROXIMATIONS

FOR eo ~~D ~o ARE 12w-1n A~O 29~-10, RE9PECTIVE~VI

~n .- If X > O.~~6 !~E~ .79788 45608 02865
ELSE 2 • (.3Q894 22703 • T • (~.00175 30620 • T • (,OOoi1 34300 • T • (".00004 8;613

~ T • (.oonoi 73~65 • ,. (-,00000 3104311»»1
on .- l~ X > O.5~6 !~t~ -.79788 45608 02865/(8 • xl

E~5t 8/X • (-.01246 69441 • T • (.00045 64324 • T • (~.ooooa 69791
• T • (.000n3 42468 • T • (~.00001 42078 • T • (,00000 32312»»»1

~n .- (~O • cosex - P!4) - 00 • SIN(X - PI4»/SQRT(X)

9

7 eEA~ eR0(E~UQE JnlXl; ~A~UE x; BtAL X;
8 ftE~l~ CQ~"E~T ,.j.~, ~ITCHCOCK, P.OLVNOHIAL APpqOXIMATIONS '0 ,eSSEL 'UNCTION9

OF oqDEn ZERO AN~ ONE AND TO REL4TEO FUNCTIONS,
'FrC.C 11 11'l57),'16-8n.:

~~!lL T: x := A[lslxl;
lE x ~ 4 :HE~ at~lM T := IX/4) + 2:

'Q~~E~! THE l'AXI4U~ AaSO~UTE ERROR IN THE POLVNOMIA~ APPROXIMATION IS 10w-l01
~O ;= lE X < 2~-6 I~E~ 1

ELSE 1
+ T •

+ T •

1
2
:1

14

10
17
16
:9
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 Et:lO .,j~(X);

31 ~EA~ ~gQ<:rQ!JPr:: vnlll. FI\IL); ~A~U~ Xl BEAL .~; 1.6al:1. FAI~:

3' 6C~1~ CO~~~~T ~ J.~. 8 ITc HC nCK. ~nLVNoMIAL APP~OXIMATIONS TO 'ESSE~ 'UNC'IONS
33 or o~~EP' ZERO ANn O~E A~O TO PELIITED FUNCTIONS.
34 r"~I)C 11 (1 'J57), "6-811.:
35 Bf:"~ T' If. x ~ '" !UEtJ GOIQ rAI!.:
36 if': y ~ d !llC"l ~E~HI BEll~ liD: T := (x/4) oj. ?;
37 CQ]~f:ti! THE MAXI~U~ ABSOLUTE ERROR IN T~E PO~VNOMIA~ APPROXII~ATION !S 6~.101

38 90 := !E X < 2~-6 !~E~ -.57721 56649 01533
~9 ELSE ·.577~1 56649 • T • (-1.69113 74142 • T • (3.6911~ 88793 • T • 1-2,23311 02234
~o • T • (,66943 21484 • 1 • (~.12141 a15'1 • T • (.Ot489 99271
~1 • T * (-.00135 08487 • T • (.00008 91322111»11)1
42 YO := ,6~661 977?3 67981 • (Joex) • LHIX/2) • '0)
43 E~C

44 ~LSt fit~i~ Bt6~ P.O~ QO. p I4l T I~ (4/X) • 21 PI4 ;~ .785~9 81633 9744&1
<5 'Q~Mt~! THE MAXIMUM ABSO~UTE ERROR IN 1~E POLVNaMIA~ APPROXIMATION!
46 FoR ~n AND ~O AA~ 12~-10 ~N~ 2'w~io. ~E8PEC1'VE~V/
~7 ~~ := lE X > 0.5~6 !~E~ .79788 .45608 O~865

48 '~SE 2 • e.39894 221;3 • T • 1•• 00115 30620 • T • (,nOoi' 34300 • , • t-.00004 ';613
4Q • T • (,00001 1~565 • T • (-.00000 37043'»»)1
50 ;0 := ~E ~ > O,9~6 !~~~ -,79788 4'608 028,'/(8 • X)
51 ~LSE 8/X • (-.01246 69441 • T • (,00045 64324 • T.* Ip.00008 697'1
52 • T * (tOOOO~ 43468 • T • (-.00001 420'8 • , • f~Oooon 32312»»)11
53 YO := e~o • SINex - P14) • QO • CO$(X • PI4»/SQRT(X)
54 e~m
55 E~a YO(X, PAIL);
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57 l~rEGEe L,AA~T;

58 eEA~ AaBA~ ~4,rfrt : ~,O I 5"1:

v .- T1

H * Srllitllll:ll

l<4-tii
tll~~C;i'.)J ,,~~e I

w) - yOCI( * W,fAI~»

WI • yOCI( * W,fAI~)I)

*(COSCK * B * COs (PHI» * CJOCI( •
-SIN(I( * B * C09(PHI» * CJO(I( *
IC8 * SINC(A~FA .. PI/2)/21)1

11
• T4 *(eOS(2 * K * 01 .. SIN(2 * K * 0)1
~ T5 *(e05(2 ~ K * 0 • K * B *(eOSCPHI I .. 111 ~ 51N(2 * K * D • ~ * B *eCOS(PHI I .. 11)1
• T3
+ 5SH * <;

.. T4 *Ce05e2 * K * 0) .. 51NC2 * K * 0)1

.. T5 *(eOSC2 * K * 0 • K * B *eCOSCPHll • 1» • SINC2 * I( * 0 • ~ * B *(COS(PH11 • Ill)
~ T2
~ SSH * <; *CeoscI( * B * COS(PMI» * CJOCI( * W) + yO(1( * \II,FAI~»

.SIN(K * e * COS(PM"1 * CJOCK * WI - yO(1( * w,FAI~»1

IC8 * S,~(eA~PA • PI12)/21)1

E~~I

~ := ~~rL,J"11 1= SQRTC(y * U • V * Vl/C2 *(69,44 • PI * AI+2 • 1/1111
t := ~F,[~,J"lJ := ARCT4NeV/U)1
SP'~Ct(7):t~OTC5,3,.II$,.~ce21'f~QT(5.3.fll

tSOI"OR oJl
flIliW Ihvt:

EL.SE
U!:GltJ 1,1 :" T1

.. (e05(2 * K * 0) ~ SINC2 * I( * 0)l*CT4 • T51

.. T3
~ S5~ * 82 *CJOCI( * ~) .. YOCI( * ~.rAI~11/2/CoSCPHII

.. S5H * S2 * eosCI( *C2 * A • HII/COS(PHI 1/2/BoRT(PI * K *(2 * A • Hll'
1/ : = 11

- :COSC2 * I( * 0) • SINC2 * I( * 0)I*CT4 • '5)
.. T2
+ SSH * 52 *C~OCI( • H) .. YO(I( * H,FAI~I)/2/'OsCP~1 I
- 5SH * 82 * BINCK *(2 • A • H»/'OSC'HI)12/9QRTC~1 • K *C2 • A • HIli

AANT := r?~t.b; Pi := 3,141<;9260;3'39: A :: 13,7.. -3: H a 3,l••31
EIlB '., : = ? ~ 00 EQa 1 : = " sne 1 U~II~ AANT CQ

B~Gl~ ~ :e ; ~ H 1 ~:

"1 := s("RT(B * B" II * H):
I\l.fA := JlRCTA'j(,,/H); i.. :: 0:
E03 n :e i(~Q ~~lL~ 0'-1 00

B~~l~ K := M * 60 * PI 13: ~~'9: ~QI~TTt¥TC. Aatllfl¥TC2.1,A * .31:'QI~TTt.tC.~p3(Ml
F,t~T(1,1;H* ..3);p'~j~TT~¥T( ... -3(M) 0:.)'~I¥T(1,1,~*.311'ii~TTt.T(•••3CMl

~~I~TT~¥T(. B~l):~I¥T(l,O;1 );'QI~TT~¥Te./~H -.)lfl¥T(1,2,B*.Ji;,el~TTE¥T( •••3tMl
P,~I~T:E¥T(. ~=l);F,I¥r(1.3,M)I,el~Tr~¥T(t*80*~I/J.';~~'il
eJJPliTTE¥TC. PHI/PI(~AO) ~ II' .'1
L := L • 1;
loa J := 0 SIEe 1 U~II~ 49 gO

!3EGI~J PHI := J * .. -2 * PI; 'lI~C;W; ~1¥Tl1.2",1 * .... 211
Ii'I,II [J"11 := Jl

G := 1/(COS«PHI - PI/2 + A~FA)/2» .. t/(COS(CPHI .. Pl/2 .. A~FA)/2i)1

S := SI'J(P~I); 52:= SIN(PHI/2)l SS :: 51"1(1( * A * Sl; SS'iI= SiN(1( *eA. HI * sll
It J=O !j&~ ~~Gl~ T1 :a K * Al T4 1= A/C4 * H)I T5 :.CA • ~1/(4 * Hl't~Q

~~St ~EG1~ ~1 :~ SS/(2 * 8211 T4 I~ S5~(8 * K * H * s211 T5 ,- S5~/(8 * I( *
PACT := 55 *521 COS(PHI) I SQR1C2 * PI * I( * All
T2 := PACT * SINC2 * K * All
T3 := FACT * e05(2 * K * All
IE 8 * :) !:j~~

a~~.L::l 1,1 : =
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72
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'39
60
61
62
63
64

60
67
68
69

75
7.,
77
7d
79
80
81
aLl
83
34
8';i
86
B7
89
ag
?U
91
12
93
94
9:;
?6
97
98
99

1:)1)
101
102
103
104
105
106
107
108
lC9
113
111
112
113



..~
113

, ,_.,..... '-'", WI

WIW UGiI

, -
114 EtiO FOR D:=

1
83

E~JOIH.OCOC4

~ng L := t alee 1 UN!l~ 2 QQ
~LQT~lCTu~t(~~1 [JI.~~[L.JI,J.50.1..1;·1,1~ L-1 !~~~ 6033 t~iE
< ~~I·r.O"/L&~CL(RAnl a~~l~= 5.2 MM t~c= 9.2 MM t,

-2.+,.1cn,20no.~ r, = ARCTAN(V~~l r)I~~O~~OOOCI
EUt' ""OR ! I

~t?

111>
117
11l'
119
120
P1
In
123
1?~

1?5 FAIL:
121, Esa
11 7 eBIlGE'Hl

REGELNLMM!R 114 nELIMITER:a RA~GNUMM!R

POS I 1 I E I r)E~;T I I' I 'OR: yn RELAT I EF' REGELNUMI~ER

I.IIATSTF I (l[':'r' "", ER I tJF.'~1l0<;E

89. IE GE~OE~n~ nFLI~I~F.q crMT VOOR I~ COMMENTAAR AC~TeR t~Q, (DEZE 8000SCHAP IS GEEN ~OUTMELDING. M4AR EEN WAARSCHUWIN"
9~~O:

EOS L := 1 ~IE~ 1 U~I1L 2 DO
PLOt~I~T~9~(P'~1 [Jl.~~[L.JI.J,50i~.1;.1,lE Lal !~t~ 6033 t~S£ 2077,O,50,30D,30DO,
~ P~I·0.01/LA6tL(RADl a~Gl~= 5.2MM E~Da 9,2MM~i

D.3.1"O~1500,~ ~ = SQRT«(~+2.V+?l/(2.~4+2.A+2.1/81) tIl
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