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INLEIDING

In het algemeen zijn er twae methoden ter bepaling van de transient

response in een rechthoekige golfpijp. In de eerste plaats is dit de

reeponsie die wordt verkregen ale som van de tijdresponsies per mode.

De responsie per mode wordt gevonden door invertering Van de har

monische oplossingen van de golfvergelijking met randvoorwaarden.

De tweede methode is die der beeldbronnen. Op grond van symmetriebe

schouwingen is met een of meerdere beeldbronnen aan de randvoorwaar

den te voldoen. Zo zal er indien een lijnbron zich in een golfpijp

bevindt - het door mij beschouwde geval - een oneindig aantal beeld-\

bronnen optreden die tezamen het effect der golfpijpwanden beschrijven.

In het eerste gedeelte van mijn verslagheb ik deze beide beschouwings

wijzen tegenover elkaar geplaatst en aangetoond dat de resultaten van

beide methoden equivalent zijn.

Ter bepaling van de tijdresponsie uit een harmonische transmissie

functie f(u) maken we gebruik van de Laplace teruggetransformeerde.

Felsen en de Hoop hebben echter een andere methode gesuggereerd. Deze

blijkt ook succesvol te zijn in de door mij beschouwde configuraties.

De functie f(u) verschijnt in de gedaante van een in~egraal. Middels

enkele transformaties wordt de integraal in de vorm van de Laplace

heen-getransformeerde gebruikt. De impulsresponsie is dan door in

spectie uit de integraal te lichten.

Deze methode wordt gevolgd bij de bepaling van inschakelverschijnselen

door een transversaal discontinuIteitsvlak in een rechthoekige golf~

pijp die geexciteerd werd door een lijnbron resp. mode.



INHOUDSOPGA:VE.

Page

Lijst van gebruikte symbolen

A. Responsie ten gevolge van het inschakelen van een lijnbron

in een rechthoekige golfpijp.

1

1 •

3.

4.

Responsie van een H -mode.no
Totale responsie door sommatie der modi-responsies.

Idem door toepassing van het sp~elingsprincipe, toege

past op lijnbron met betrekking tot de zijwanden.

Aantonen van de equivalentie van de resultaten sub 1 en 2.

Numerieke resultaten.

1

8

12

14

B. Transmissie van inschakelverschijnselen door een transversaal

discontinuiteitsvlak in een rechthoekige go!Eijp geexciteerd

door een lijnbron resp. mode.

19

1. Herleiding van het probleem tot een lijnstroomverdeling 19

boven een oneindig discontinuiteitsvlak.

Methode van bepaling van de tijdresponsie door herleiding

van de diffractie-integraal volgens Felsen.

2. Transmissie door een transversaal weerstandsvlak in een 23

rechthoekige golfpijp.

3. Idem door een transversaal scheidingsvlak van twee

dielectrica in rechthoekige golfpijp.

Literatuur.

Appendix: Spiegelingsmethode.

42



LIJST VAN GEBRUIKTE SYMBOLEN
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C constante

e
~o

D

d

6(t):
-"
E

e

to
Gr
G
-"
H

I

I
...0
J

JIJ< x) :

KJ-x):

NJx) :

K
o

K
e
~

flo
jAr
~a-
t

"/J
w

lichtsnelheid in vacuum
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impulsfunctie Van Dirac

electrische veldsterkte

basis der natuurlijke logaritme (e = 2,7182)

dielectrische constante in vacuum

relatieve dielectrische constante

Greense functie

magnetische veldsterkte

stroomsterkte

Gewijzigde Besselfunctie van de nulde orde

stroomdichtheid

Besselfunctie van de eerste soort, orde)J 9 argument x

Besselfunctie van de tweede soort, orde V, argument x

Neumann functie, orde Y , argument x

golfgetal in vacuum

golfgetal behorende bij de afsnijfrequentie

golflengte

magnetische permeabiliteit in vacuum

relatieve magnetisehe permeabiliteit

ladingsdichtheid

soortelijke geleiding

tijdvariabele

sealaire potentiaal

cirkelfrequentie.
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De responsie van de eenvoudigste mode in een rechthoekige

golfpijp (zie fig. 1.1).

--+ X

6 1"--------1,
/,,,,,

y

j

fig. 1.1

De golfvergelijking voor de rechthoekige golfpijp in termen van de

potentiaal "fer, t) luidt:

o'"'!fCr,t) !.-"J -J- "d'-"jI _ ~£~ -~rrfJ ==-0 (1.2)
() )(2. 4") Jt' t) 2:L r , t -

Onderstel de veldafhankelijkheid in de x-richting volgens sin ¥ '
en geen afhankelijkheid in de y-richting.

Dan is

Met

(1.2a)

vinden we voor de golfvergelijking

Deze D.V. lossen we op door middel van separatie der variabelen.

Stel

bovenstaande vergelijking. Delen door

en substitueer dit in

f, (r) f;. (t) levert

I cit +2. + 2d. I d +2..
f. dt'L f1 1 dt

2. 1r.'t+ C
a,1.

I d~ f,=C7. _

f, d t2.
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A. Responsie ten gevolge van het inschakelen van een lijnbron

in een rechthoekige golfpijp.

1. Responsie van een H -mode.no
Totale r~sponsie door sommatie der modi-responsies.

De vergelijkingen Van Maxwell beschrijven het E.M.-veld volledig.

In differentiele vorm luiden ze:
~

-' ae
VxE, ::.

~t
--a

---ll )XJ ~

V)C 8ft' = - + 1Qt
--a -' ~

-~'\7.,2) -==f ) Tl.ClJ = 0 [17 ~J

De vergelijkingen zijn niet onafhankelijk zoals gemakkelijk is in

te zien.

Voor vele materialen kunnen £.JA- en (f' opgevat worden als zijnde

scalair. Dit houdt in dat de elektrische veldsterkte lineair

afhankelijk is van zowel de dielektrische verplaatsing ala wel

de stroomdichtheid.



-3-

z en t zijn onafhankelijkevariabelen. Bij constante t moet voor

aIle z-waarden aan bovenstaande vergelijking voldaan worden. Idem

voor constante z.
Dus

(K = constante)

met als oplossing

Dit betekent dat de oplossing harmonisch in de z-richting is •

Eveneens moet .zk2.= - c:

of

met

De oplossing is (1.6)

De kGrakteristieke vergelijking hiervan luidt indien men stelt

. f 2. :: e -p t f2. - 2, dP+ k2c Z .f ('1 ffz1 == 0

( f - c/. f/' C[ ) ( p - d -jot! ) == V

a = (k.2. -I- !f..'l _ 0'2) f
/.. ( QZ C~

_(a'-j~)t -(dtj~) t
fz(tJ=!l{Ic)e +B(l)e

De totale oplossing is te vinden uit (1.6) en (1.8) .

~ t.~) t) ~ ~ ("t) ~Lt) = ejf? ( II e- (iI-.it) t +/3 e -ttlf"/t) r)
In het tijddomein is

f&>o -d {;r /2. t:
~ (Z:, t ):. e [lie +

-(>Q

-Jr.tj j/rz
Be e dK

met als beginvoorwaarden

"f (~,O) - ~ C~) (1.8)-

o1 L~, i:) G (1')-
{)1:
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Met behulp van de beginvoorwaarden kunnen we A(k) en B(k) bepalen.

en

Immers DO 'k
1 Co) ~ f {liCk) + 8(k) Je

J
" dk

-'0 ~ j k't:

G- Ce) = I {i't [A - flJ -r;i [A -> 5 j} e d K
-lAO

Dit zijn twee vergelijkingen met twee onbekenden: A(k) en B(k).

Los deze op en substitueer ze in (1.7).

Voor sin qt/q kunnen we schrijven
-loy'

. ( ~)

"-i 1(¥ ~-v')~/ pt :z elf'

v=ct [ Jl..
~ ~r = 0 j ~f =('~l~ - c~)" > ~ = (4)'-l~)' z.

Dus

SiYlll{.i:-) I If-&t] (li1._ n: 2 '.r ~ 2...J.2.

I

) Jkfjd(/:)
- q. =; 2( D V(.2. a.~ Vf -C-l: e I

-ct

en daarmede wordt in de eerste integraal in (1.9)'
j)Q (1Q

l = JG{<f.)drl. I S'l/ rtJ. e,i
K

(7:-
ot

) .11'
-/)4 -l>c:l

ct ~ ~ JK(2:-0(-/)
= L~ Jtit [ic Id k Jp(Olll) e dO( ]

-ct -~-t»

waarin
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Tussen de vierkante haken van (1.12) staat de Fourier getransfor

meerde van

I

ole

ct

J, - l~ JG{C1)), "I'
-&t

cf-ct

Gte -~)l (1$- ~t"fc't>- (~f)')dt
?-Cc

De bepaling van de tweede integraal in (1.11) loapt geheel analoo~

aan de voorafgaande. Door te bedenken dat de afgeleide naar de tijd

van Si~ gt gelijk is aan cos ~t vinden we dat de oplossing van d~

derde integraal ook gemakkelijk te bepalen is uit 11 conf. (1.13),

nl.

Dus

~t 'J, = if ~Lt-ct)1t0) - S(Hct<J. (0)) +

-Z",cC

+ 2.
1
, JgC~) i-ti Jo }dp

2-ct
Zo vinden we tenslotte

tV ) _oIt{.!.a(~+ct)+..!..au.-ct)+
1 Lf;) t ~ e. l J 2. V

-erd

+;, J[d~(f) + G-{~)J 10 df +

If L~,r) =0 j t';;~ I + tCeL<;(~)it{l} df J
(1.12) I

De beginvoorwaarden (1.10) brengen we nu in overeenstemming met

het door ons beschouwde geval: een rechthoekige golfpijp waarin

een lijnbron is geplaatst.



Dan zal

fig. 1.2
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x

Onderstel de galfpijp ideaal.

Collin vindt voor de Ey-component,

een maat voar '\f(z,t), ander

staande uitdrukking.

De afgeleide van de stapfunctie zullen we hieronder apart bepalen.

-ct

(1.14)
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Substitueer nu d = 0 (geen demping) en g(z) en G(z) in formule

(1.12) : 2,.r;t

:I (~,,) = - ¥:. ~:L tfttJ1{lVe.?f t
- (?I'/)«t

Gebruikmakend van de zeefeigenschap Van de deltafuncties vinden we:

}'(~.t) =-1/1ifIClfZ-l') voor t ) /; I ~1.15)

en :t {l, t) = 0 t </ : Ivoor

De totale oplOssing!J!( r, t) =y(x,y,z,t) voor een mode

luidt conform (1.2a):

'!Ct.y,z;l) =-/4f );11 '[[J (l!clfZ-l') t> III
(1.16)

]{X,y,i;f)~ 0 t </ :/
Om de oplossing te vinden die al~ modi beschrijft die in deze golf

pijp kunnen propageren moeten we (1.2a) vervangen door

en de beginvoorwaarden worden

De totale responsie vinden we door sommatie der modi-responsies

(1.18)

en

r(x.y.?:; t) =1-:/ f>__ /Jh siht:A J]tf!c2t z-l:')
if '1:./

voor t >I ~/

voor t </ ~/
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2. Responsie van een mode door toepassing van het spiegelings

principe toegepast op lijnbron met be trekking tot zijwanden.

Totale responsie door sommatie der modi-responsies.

fig. 2.1

Een stroomdrager is geplaatst in het midden van een rechthoekige

golfpijp en evenwijdig aan de y-as (fig. 2.1). Zoals in de appen

dix is aangetoond kunnen we deze configuratie vervangen door een

stelsel lijnbronnen op onderling gelijke afstand, maar met een al

ternerend teken wat stroomdoorgang betreft. (fig. 2.2).

1 ·1 1 -J I ·I I -I I

< )
It I

~ iP>X

~
I

~

fig. 2.2

De bronnen bevinden zich ter plaatse (2n 1 ) a
n=O, 1 , 2x = + 2 + + ••• • -I

en weI de posi tieve op x =(4n + 1 )~
2

n = 0, + 1 , + 2, .....
en de negatieve op x =-(4n + 1)~

2

We bepalen eerst het statische veld van een oneindig lange stroom

geleider in de y-richting (fig. 2.3).
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Toepassing van de wet van Biot-Savart levert

waarin f de straal van de cirkel met de draad als middelpunt is.

------
,,,

....

- -

fig. 2.3

Het veld van een eindige stroomgeleider bepalen we door de golf

vergelijking voor dit geval op te lossen. Bijvoorbeeld voor de

z-component van de elektrische veldsterkte geldt:

(\72._T'l)£,) =0

-pa.:: _ kat. __ ",a

G Z

in cylindercoordinaten

{~~(r~)+k'JE~ 0

met als oplossing E~ ::: AK
o
(rr)

Uit de Maxwell vergelijkingen volgt hieruit voor ~~

dus
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De constante A bepalen we door te bedenken dat deze oplossing voor

f ~ a tendeert naar de statische oplossing voor een;>() -lange

stroomgeleider conform vergelijking (2.1)

We vinden voor de veldcomponenten

f. =-~:lI1o(if) E
f

= 1:1 =0
.:J :l.l[

I

Hf -:: -.l!- .L- k (/7 ) 112 -: lip =02lr I j'J )

Zoals we reeds zagen kunnen we het veld van een lijnbron in een

golfpijp ontstaan denken uit een oneindig aantal lijnbronnen op

onderlinge afstand a. am de berekening te vergemakkelijken splitsen

we de bronnen in positieve en negatieve.

___99-

lf

-e
O
f--_I'--_Il__-_.---*----li8t--

pos. bronnen

neg. bronnen

De afstand;on van een velpunt tot een bronpunt is dan gelijk aan

voor een positief bronpunt

en

voor een negatief bronpunt

De stroomdraad wordt bekrachtigd met een stapfunctie U(t).

ePftl{i)} =- f; ~ 111)
Dan is de Laplace getransformeerde van (2.3)

positieve bronnen

negatieve bronnen
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(2.4)

De responsie van aIle stroombronnen vinden we door sommatie over aIle

bronnen.

~ll)'-'ff/(t;/{.(f /jiVh+ijJ-i~Z9- ~ /(,(#~'1lf(/~ Z'1
Ter verkrijging van de responsie in het tijddomein transformeren

we dit volgens ~

h(t) = j e »t1ffJ c/f

In Bremmer en van der Pol [6] vinden we een voor ons geschikte relatie

en Z1Jn beeld:

I!! (t'_I/-1 if (t-I)
• ,JV/!(v-l)

geldt)) = O. Verder maken we gebruik van een eigenschap

tussen het origineel

A;, 00) .
pV-1

In ons geval

in de Laplace-transformatie theorie die stelt dat

If?,!» ~ I( f)
Daarmee vinden we

J./ ). 111(f -I)
~J l'\ofJ? -:- (tZ_~t)%.

Aangezien de definitie-integraal van Bremmer, in tegenstelling tot

de onze .? je -jJ 14(f) tJtt- luid t. is in onze terminologie

cJ

tiff-I)
(1 2 -.A 2)1

-I)
Vc1.t <-[t'lllN) ~ -J' - r l I

f tI!vrr'.h)] ::p.'c'
-.., Yc4'-L(MN)lf1~-l'

Gebruikmakend van (2.5) vinden we uit (2.4) de veldsterkte Ey in het

tijddomein.

Ey(f) o
voor

voor

I:) iV[t;fJrt)!+yft tZ 7

t ( ~1f;'1Itr'IJj ;::/ /.1- Z 2
1

(2.6)
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3. Het aantonen van de equivalentie Van de resultaten sub 1 en 2.

Ter aantoning van de equivalentie Van (2.6) en (1.19) wordt uitge

gaan van eerstgenoemde formule. Aangezien de sterkte der bronnen in

absolute waarde aan elkaar gelijk zijn mogen we het assenstelsel

verplaatsen. Verplaats het assenstelsel voor de positieve bronnen

over -a/2; het assenstelsel voor de negatieve bronnen over a/2 in de rich

ting der x-as. Dan wordt- vanwege de symmetrie - vergelijking (2.6):

[J{t) :: -~f~ (j (V[fln-,)A
C

!;;Z.rl·1-I)
l[ L.J \I 2 J: .. 71. l I

I Vel(- -L(;",-t)4-J -t

t ti fv[{2.-'):~J',.z r t) 0.1)

I Vclf'-[fJ..-,jox/- Z2 I

Rhysik-Gradstein [7] vermeldt op pagina 3}O

indien

a. x) 0

b. O.{. t < 1

.c. (2m - 1)7[<x(1 - t) < (2m + 1)Tr

d. (2n - 1)1T.< x(1 + t)«2n + 1)rr m,n natuurlijke getallen.

Vergelijken we (3.1) met (3.2) dan blijkt

volge ns formule

Physik-Gradstein

k
X
~/O

CJ~t <. /

formule

3.1

. n
i(~2fz- ll)/2.

ct'/ ~
x/ ~ < I

VC¥l- C z"""1
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De voorwaarden (3.3a) en (3.3b) hebben - zoals uit bovenstaand

staatje blijkt-een bijna triviale betekenis nl. slechts voor

t>~(x2 + z2fiS de oplossing van nul verschillend: i.v.m. de eindige

voortplantingssnelheid Van het licht zal het signaal de afstand~ -,
tI 2 2' . 1 V2 2 Itussen bronpunt en veldpunt yx + z afgelegd hebben ~n t = c x + z •

Dit wordt gewaarborgd door de stapfunctie die in (3.1) voorkomt.

Met behulp van (3.2) kunnen we (3.1) vervangen door

~ (tJ =0

J

Iz./
t/ --

voor ~

t < /i/
voor e

p.4)
i

Hiermede is de equivalentie Van (2.6) met (1.19) aangetoond.
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4. Numerieke resultaten.

Voor de numerieke bepaling van ~(z,t) gaan we uit van formule

(1.12) die samen met debeginveorwaarden (1.13) en (1.14) levert:

"'f{l,t) = _e-
dt
1~;:lr[l/-(1/R~

t> / tJ!
~(~/t) =0 t <It/

Men vindt (4.1) voor d= 0 geschetst op grafiek 1 (pag. 16).

We enderscheiden drie gevallen

-dtafgezien van de exponentiele term e heeft

deze demping het effect van een,schijnbare, verbreding van de

golfpijp. Zeals uit.de . bijgevoegde berekeningen blijkt is een

demping d = 105 van vrijwel geen invleed op de amplitude van

het signaal.

De oplossing (4.1) luidt dan

1// b ~ -ottr (i t) =. - /-~ e-, a-
J (i, -t) ;=. 0

In grafiek 2 islt(z.t) veor enkele van z als functie van t

getekend (pag.17)

Er geldt:

Z3 '/ Z2 :> Z1

veer zeer grete waarden van het argument van I geldt:
o
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Dan is

en

om kleine waarden van het argument te onderzoeken bepalen we

de afgeleide van (4.3) 1

J YCd) = -A~ <2 -dt!j/p) c2tY'f:-}: _d'J;(p) 7
()t I a. i oJ I VC zt-2_ r 2,' 'l

verder geldt dat

.L~ -== -!. Y
Z(y) e2

De afgeleide wordt dan II Z Z d 7
- ~: e -dt-.lfp} clr!I!~ - 1-) -.2"J

We zien dat de afgeleide van teken verandert voor
,£&1 _

t = cl(dZ _ l[Z)
of ~z. ~3-

- d Z "z. I 7-// ~I = ,lr;{!c ( ~ - ~~ )J
Dit extreem blijkt een maximum te zijn.

In grafiek 3 is 3t(z,t) als functie van t uitgezet over een af

stand tot de bran die grater is dan de hierbaven bepaalde kri

tische afstand (pag 17).
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B. Transmissie van inschakelverschijnselen door een transversaal dis

continuiteitsvlak in een rechthoekige golfpijp geexciteerd door

een lijnbron resp. mode.

1. Herleiding van het probleem tot een lijnstroomverdeling boven

een oneindig discontinuiteitsvlak.

Methode van bepaling van de tijdresponsie door herleiding vande

diffractie-integraal volgens Felseg.

y

x

Een lijnbron It evenwijdig aan de y-as, bevindt zich op afstand

van een discontinuiteitsvlak in een rechthoekige golfpijpo Ret dis

continuiteitsvlak wordt gevormd door de doorsnede van het vlak

z = 0 met de golfpijp. De invloed Van de zijwanden x = 0 en x = a

kunnen met behulp van het spiegelingsprincipe - zoals we reeds zagen

vervangen door een serie lijnbronnen boven een, thans uiteraard ,

oneindig uitgestrekt discontinuiteitsvlako

Een mode kunnen we ons opgewekt denken door een verzameling lijn

bronnen in de golfpijp aan te brengen die elk met een bepaalde

sterkte stralen.

Het probleem is aldus gereduceerd tot zijn meest elementaire

vorm: het vinden van de transmissie van het inschakelverschijnsel

van een lijnbron door een discontinuiteitsvlak.
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Bij de afleiding hiervan komen we een signaal tegen van het volgende

type

G(t,r ;w)= afl) I eXjJjiYCr.J(w-"Jjtlfw)r/W
p

<p is een reele hoek in het interval Ilfl < II
a(k) is een polynoom in k; k =~
De integratieweg P ziet er als voIgt uit (fig. 1.1)

Jm.w

I

P I
I
I

-1l:
(f:t

p,t
I
I

p

fig. 1.1

tI I / I. . .... .6. - c; r.{)" /C" -= 0lat 'Our

Deze integraal wordt bepaald door (1.1) te herleiden

getransformeerde van een functie Gl(r,y,r).
Immers atel gegeven een functie g

till I tt ~-I I

~ -=. b." dI" c;. + 4-1 df If-I (j I-

tot de Laplace

De Laplace getransformeerde van het rechterlid luidt-GIf' y; is)~ /,(~) Je -Si:C;Ij//J)dr
o

Hierbij is gebruik gemaakt van
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Het is duidelijk dat indien we (1.1) kunnen herleiden tot (1.2)

de integraal als opgelost is te beschouwen. In formule (1.2) kun

nen we ons een factor 1 opgenomen denken: de Laplace getransfor

meerde van de bron J (t). Dus als de oplossing G(r", W) in de vorm

Van integraal (1.2) gegeven wordt is de impuls respensie gelijk

aan b(:t) GI(O,r,t). Voor ee~ willekeurige bronverdeling }'(t) met

3{j) ~ 1-eX? (- • t), (t)a::r
~

vinden we met behulp van de convolutie-integraal als responsie

r') Ci((t1;';S)- [?Y')6($JtTfl'/,Jzjdr
l)

Thans zullen we overgaan tot het herleiden van (1.1)

Stel W=Wr-fJW~'

Dan is

De exponent van de e-macht in (1.1) neemt af in de intervallen

en W· >0
~

o < (liVr - 'f) < n:
o > {w,.-fJ >-1[

Onderstel dat /ufWJ)'begrensd is voor ~~!~ en weI zodanig dat

exp [ jkr cos ( ].v' - if)] overal in bove ngenoemde gebieden de conver

gentie van de integraal verzekert. Indien u(W) geen singulariteiten

heeft in het gebied /W,..[c( 1 dan mag men weg P deformeren

tot P' (fig. 1.1) een weg die W = {r-o) +J CO<) verbind t met

W-:. ('fro) -JC><;)
Verplaats het assenstelsel naar W = f en zet de functie analytisch

voort voer positief imaginaire waarden Van ~

'Y.,OO

(do1'/ ;Js) =a(1-)Jext!sit)/4>1tl(Wt-yNItJ
JPO

waarin S = - Jo->

Indien er singulariteiten z~Jn gelegen in het gebied Ivvr )<t
dan moeten de eventuele bijdragen ervan opgeteld worden bij (1.3)
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Stel nu

Dan vinden we 1>0

r;0f ;is) ~viaf.L})f[c~- ffJj-id(,) 01(-Jr) dr
t-e

Mt )7
dfl)= tllr7l°.vr(~h!fJJ r tt!rjarccq)(;-'1j

=~ ~e U[r-y°tVrCCdJJ;(;Jl
indien ti{f) reeel is.

Vergelijken we (1.4) met (1.2) dan blijkt dat

en
~ (S) = -ifa(o/f)

CiftYJ)= ILiz- (f/11
tl{z")

Dus de impulsresponsie wordt gegeven door

()

-~a(ftj[f~-ffJr1t «(r-j tlfft.4lo1/1f)

I :> .t:-(!!

1) ! cosh f is een toenemende functie voor toenemende f en kan dus

gemakkelijk geassocieerd worden met een tijdvariabele.
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2. Transmissie door een transversaal weerstandsvlak in een recht-

hoekige golfpijp.

Een lijnbron bevindt zich op afstand h van een oneindig uitgestrekt

gedacht vlak dat een geleidbaarheid ~ bezit. (Zie fig. 2.1)

'If

X'

----+) ~

1- f

fig. 2.1

De grootte en richting van de bron ter plaatse (x',O,-h) wordt ge

geven door

-->.Jis onafhankelijk van de y-coordinaat dus het uitgestraalde

veld zal eveneens geen y-afhankelijkheid vertonen. De vectorpo~

tentiaal A zal aIleen een y-component hebben.

Dan vinden we de magnetische inductie uit- .... ~

al( ay III

~ ~ ) ~

:B =)ff?fI 0 -= Q}( dz

() fi.y ()
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Hieruit voIgt voor de componenten van de elektrische en magnetische

veldgrootheden E en H

:::: 0

1 : 0

.! ;;jl
£c ::: 0 I/; =~ ;)X

De golfvergelijking uitgedrukt in de vectorpotentiaal is op een-

voudige wijze af te leiden uit de wetten van Maxwell zoals deze

ook op pag. A.1 geformuleerd zijn. We onderstellen een tijdsaf

hankelijkheid volgens exp(-jwt). Bij de afleiding is verder onder

stelt dat de vectorpotentiaal en de scalaire potentiaal zodanig ge-

kozen zijn dat ze voldoen aan de voorwaarde van Lorentz:

De Helmholtz golfvergelijking voor ons geval luidt dan als voIgt:

~;r is gedefinieerd door vergelijking (2.1)

Vergelijking (2.3) zullen we oplossen door haar wat betreft de

variabele x door middel van de tweezijdige Laplace transformatie

te transformeren. Daarbij zal gelden

'J{(/~) = {LJI<;l-) eXj>~-IY")4/
met Xl/c::x'-X

Uit praktische overwegingen zal in de nu volgende afleiding steeds

x gebruikt worden i.p.v. x".

() -jx
Vermenigvuldig 2.3 met e en integreer Van -N tot +N. Be eerste

term van het linkerlid wordt dan
N N

J~y -rX j, - J -rX/(t:I/I)dyl. e aX - e 1,,( dx

-II -/\/
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tweemaal partieel integreren levert

-/)( dll.JAI r e _Ix/lIN
e tty r .J:

-AI -AI
Laat nu AI~ 0<} en onderstel dat

~ I:: ~et/1je -f~ = 0

/x/->~

Dit is de zogenaamde uitstralingsvoorwaarde.

Zo vinden we tenslotte voor (2.3)

Bij de bepaling van het rechterlid is gebruik gemaakt van de

zeefeigenschap van de delta-functies.

De oplossing Van deze lineaire diff. vergelijking Van de tweede

orde is "by inspectionll te vinden.

(2.4)

1/ c; exp[ _Ji Crt-h)] Z~-~
=

(2 ex" [Jj (rd·D ~ f <; ex,,[-J_NhI,J]
~1

-:: (2.5)

-t, _< Z! ~o

C3 expLJ) (h-h)]~) =- ~~o

De constanten C1 , C
2

, C
3

en ;0 zijn te"bepalen uit de randvoor

waarden. Zo moet het electrische veld continu zijn zowel ter plaatse

van de bron als wel ter plaatse van het weerstandsvlak. De vector

potentaal is evenredig met E dus ook continu. Dit betekent weer

continu1teit voor

en

y, (- h)

d:1. to)
Het magnetische veld en met name Hx zal discontinu moe ten zijn zo

wel ter plaatse van de bron als wel ter plaatse van hat weerstands

vlak. Hx is evenredig met ~ zodat we vinden
aX



- Ter plaatse

of
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Van de bran z = -h

~ Ii"".e ~ jjj;:«'19

cf, / ,,~{)
C!f- =/

dc h-cJ

o : klein pasitief getal

- Ter plaatse Van het weerstandsvlak z = O.

Het magnetische veld zal in het veld een stroom induceren over

eenkomstig de wet van Maxwell

f !I'# ·jjJ~ eM

(~ -!-!xl) L :: I J L

~ ~

met J= v-E vinden we

I

!-Ix. -~ ':R ~I )(2

We vinden uit deze vier vergelijkingen de vier onbekenden:

/

(2.6)
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We vinden dus voor de harmonische oplossing van de vectorpotentiaal

achter het weerstandsvlak

!1(.x i) = -A
I 'II{

~ ~ __ ~.. 2 .J1 2
waarin ~ I\~ r

/+ (2.8)

O-v~k

De contour C moet zo gekozen worden dat A(x,z) het jUiste gedrag

vertoont in het oneindige. Het teken van 1 moet zo gekozen worden

dat we gedempte golven vinden.

Dit vereist dan

Re l~O

1m 1;V 0

1

I
1

1

==±::::::::===~=~"'\=6====-:>~e(
I ~r\e_e 1

I -j ~o 1

f 1

I I
I 1

1E=---------H---<O-h-ve-t;J-e-'h-t.-~..~1
5tn'p
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1 = Vk~ + r2
" de vertakkingspunten treden dus op voor r= .:t jko •

Door snedes aan te brengen zoals in fig. 2.2 is aangegeven kan in

het gehele r -vlak voldaan worden aan de eis dat He 1 ~ 0 en 1m l~ 0

De integratieweg valt Samen met de imaginaire as met dien verstande

dat de vertakkingspunten + jk vermeden worden.
- 0

De conventionele weg ter bepaling van de tijdresponsie van (2.8)

is die der Laplace terugtransformatie. Door Felsen en de Hoop

is een andere methode gesuggereerd. Deze werd reeds behandeld

in de vorige paragraaf. Deze nu zal ik volgen.

Om deze integraal op te lossen gaan we hem in een andere vorm

schrijven.

Substitueer

dus

met

en

r-== JirQ SiVl <p

.l =- ko ecS e:p

1> =\i'+J"'l
2'1-h rco~ e

X =r ~/j., t9

We vinden dan

De contour langs welke de integratie plaats heeft moe ten we nog

vaststellen.

Er is vereist dat zowel He 1 ~

Dus 1) cosq-~h~ ? 0

2) sin<r~I'nh1 <: 0

dus

o als 1m ;:, 0

- ~~ ~~ f

twee mogelijkheden

-l[ ,<V- ~ 0

O~v-~rr



De contour zal dus"moeten zijn

gelegen in het dubbel gearceerde

gebied.

fig. 2.2

~

0< <J< ~

De plaats van het contour in het vastgestelde gebied:

7r: r.-- Z < v < 0

Er moet gelden

1 < 0

kan vastgesteld worden na een onderzoek naar het gedrag Van er-
r =Jk", siY/ (V+j 7) = kops;" (}ta:J h7- si,,1, 71<>1 v-J

5 ,~;,~ U"3 v- = 0

Twee mogelijkheden

7-= 0 ) U willekeurig

en/of 0-... ±f ) 7 willekeurig

Blijft nog de vraag in welke richting de contour doorlopen dient

te worden. Aan de hand Van enkele "eenvoudige" punten kan dit

vastgesteld worden.

0 -J l><) correspondeert met ~=- Jb. 1~~- ~ )

a uo \)-=- .ir. ~ ~-oo::::- +-J • ~ )

a 0 • ~~ 0 rr 1-=D-

Op deze pagina , in fig. 2.2, vindt men de contour gesche~§~~



-30-

De integraal (2.9) is een bijzonder geval van het type waarvan

onder B1 de oplossingsmethode gegeven is. (vergelijking B 1.1).

Onder verwijzing naar de eerste paragraaf Van dit hoof~uk kunnen

we dus de oplossing meteen geven.

Substitueer in B(1.5)

Hiermede wordt A(x,z)

waarin

Verdere herleiding van (2.10) levert

Het thans afgeleide geval zullen we gebruiken als basis voor de

meer gecompliceerde beschouwing van resp, een stelsel lijnbronnen

die op onderling gelijke afstand en evenwijdig aan elkaar stralen

en een oneindig aantal lijnbronnen waarvan sterkte en richting

z6gekozen wordt dat een sinusvormige configuratie optreedt (mode !).
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Beschouw nu onderstaande configuratie.

f
o

p
~

--~) ~

o

o

fig. 2.3

Veor het weerstandsvlak bevindt zich een stelsel van lijnbronnen

allen gelegen in vlak evenwijdig aan het R-vlak. De positieve

brennen bevinden zich ter plaatse x = <*n+f) ~ ) n = 0, 1,2, ••••• +

en de nega tieve bronnen ter plaa tse - (If ..... ,) 1:
Physisch betekent dit dat we de spiegelingsmethode hebben toegepast

veer een lijnbren ter plaatse x = a/2 die geplaatst is tussen twee

evenwijdige vlakken x = ° en x= a.

We vinden dan veer de vectorpotentiaal

of gesplitst naar de bijdragen der positieve en negatieve bronnen

:f_i: eft·,·;· tal - tfr'lhol ;1/'
{~_ ~l-i"'-I)}-,l-/M)'P.iJ't1~f'Ir,,}ff'f//Jj



-32-

Dit tenslotte kunnen we omwerken tot

()O

L
/)0

-;==:::;::=:=I=:::;:;:==.. - L I +
c~e- [rvnOI)t-Xl 1.- (i:+ht -"0 V(l.e·- g~" -,)1 +iJ"-lifo,/1

DU6 totaal vinden we voor de vectorpotentiaal:
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Tenslotte bekijken we het geval van een sinusvormige stroombe

legging. Dit houdt in dat de lijnbronnen - allen evenwijdig aan

elkaar - bekrachtigd worden met een dusdanige stroomsterkte dat

er, mede gelet op de richting van stroomdoorgang een sinusvormig ~~

veldverdelingspatroon ontstaat met periode 2a.

r
a.
:1.

---~>r

R-vLAI<

fig. 2.5

We vinden dan voor de vectorpotentiaal

(2.14)

Stel

t-
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Substitueer dit in bovenstaande integraal

De integrand is nu een even functie va!!.l!._.__We kunnen dus volstaan

d~or te integreren van 0 tot PO. Verder blijkt dat door bovenstaande

substitutie alleen de integraal van ·0 tot 1 een bijdrage kan leveren.

Immers

of

Dus

De integraal wordt thans gesplitst in twee gedeelten. Het eerste

gedeelte blijkt van de vorm
I

J~Ja.x aX

O VI -X2 1 . hte zijn. De op oss~ng iervan

is bekend n1. f~(a)

Zo vinden we voor de vectorpotentiaal

of

-:P
o

{

(O~(!J!'/c2t2- (ff~) 2

7

) r;!/

VI-/,' 7[fZ-f 'l)
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met

})=
en

Enkele bijzondere gevallen verdienen een aparte behandeling. Aller~

eerst het geval R~oo. Indien de weerstand van het vlak 00 -hoog

gekozen is, dan is er geen stroom mogelijk in het vlak. Dan moet de

uitdrukking voor A zich reduceren tot de vectorpotentiaal die we

vinden alB oplossing van het probleem zonder weerstandsvlak.

De limiet van de eerste term blijkt

Voor de tweede term vinden we

Dus de oploBsing is dan

te zijn.

(2.18

Vervolgens bezien we het geval R = O. Dit houdt in dat er geen

veld kan doordringen tot achter het "weerstandsvlak".

Ook mathematisch blijkt te gelden:

~ Il (}, p, C, t) := U

R~o .fE.
AlB derde en laatst geval bekijken we K= ~~

Daartoe voeren we enkele afkortingen in.

!
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De uitdrukking q2 als functie van ~ enj3 is dan

2.__(/;'~)~_

1- - (/(J ~(;z.t)

2~f 0/ ! -?>/

de limiet van q voor

bestaat niet

(gaat naar oneindig).

Daarom schrijven we de vectorpotentiaal als

fl(i /~ ~I t) == - f? J3 z 7 (~J~zt-l_ (h_/,)2 )
2 tLlo'v ,e

D I' (o5{f/c2t"'-(p-~)' /

-1'. V,-/L / .,.ttl} cIj
bij 1 gekozen wordt zal f« I worden,

in een convergerende reeks ontwikkeld

die op deze wijze ontstaat~ nl

Indien;d voldoende dicht

zodat {/ + It)2 J-/
kan worden. Van de integraal

mag somma tie en integra tie verwisseld worden.

Zodoende krijgen we

De gehele uitdrukking komt er dan a16 volgt uit te zien.



en
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waarin

:u k (_I _ --.Lj 2 _ (j~)Z
i Z ~ 1[ L(J~I n-1'... " r - (1-(3 7){Ot: Z_I

,
f it-x- 2 W3U;r d'K =- 11 ;tfa)
o

Zodat er tenslotte staat:

De coefficient behorende bij J1 kan nog iets vereenvoudigd worden.

of- (?1'I.) I _ la-(il"/~/l.
• 1 - 3

c->f.,. (~) Ifd -(~1" I,Jjfd f- h-I,j L~f f-(i-I-tj ~

Aldus verkrijgen we
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Numerieke resultaten:

Ter toelichting van formule (2.16) is op grafiek 5 de vectorpotentiaal A

als functie van £1 uitgezet. Voor' werd een zeer kleine waarde ge-

kozen nl.10~4. I: grafiek 5 is de absolute waarde van A ingezetj langs de
ct
--- as treft men daarom tekens aan. De vectorpotentiaal neemt bijz
toenemende tijd af, zowel in amplitude als wel in aantal nuldoor-

gangen per tijdseenheid.

In grafiek 6 is de grootte van het front van het elektrische veld

ten gevolge van de potentiaal A als functie vanf3 ingezet. Het voor

front heeft een sterkte nul, indien f = 0: het weerstandsvlak heeft

R = 0 (zie 2.19). Voor f = 1 is het front van het elektrische veld

weer nul. Zoals volgt uit formule (2.20). Rond f = 1 neemt Efront

onbeperkt toe.
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3. Transmissie door een transversaal scheidingsvlak van twee

dielectrica in een rechthoekige golfpijp.

h

r vacuum z <0 : ~
o

dielectricum z / 0

---+)~

Felsen vindt voor

f=

de reflectiecoefficient f
I

CoS W - {Cl'- .si.,.tw )"1
(

. 1 ,l
lo~ W + cy - SIIo1 kJJ Z.

dus de transmissie coefficient 1 + f is:

I l. (o~ vJ
f =- (p~vJ t Ley - 5in.2 w/2

De vectorpotentiaal luidt

Bepaal pi

t> ;

I .2 toJ { '/-JfM,C(PS A{C:Jj
f - toS{rJa ,~..,JtfJl +[~ -St~ifiil'{c~A{fll}



De bron bevindt zich op afstand h van de dielectrische halfruimte

(z / 0). Aangezien wij gernteresseerd zijn in de transmissie is

de afstand h niet relevant - Laat dus h ~ O. Dus ljP -=. J
Co~{! -J(vC~lJJh{c;l) ~J I(!)~ I 7

5,n{! -:1 qfrC{aJlt (1;): c:
.I l Z I

-!i! elf -x

We onderscheiden twee mogelijkheden

Dan is

( ')1.. 2 ~ 1 II.,~ z z '
C<-r - t;.)( f fC't - x'

r;) I _ I

Kei =r
fl - - ft~ --:======:::;-/---;:=:::::;::=:::::::::::::;-

- l[ ycltl_t;x2'/-!t:2t-l._,(z,I

met een sinusvormige stroombelegging Z! =- '0 5 ~x

vinden we voor A

II -

Grenzen:

/x/<
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Substitueer: X'Cctp
O/X:. C,tolf

Dan vinden we vaar A

Dan is

_ .ylclt-'--X' JY;;x ~ elf' '-j/clr ~~'l
!;yl._ rZ

Dus

Dan vinden we voar de vectorpotentiaal

11-

met een sinusvormige straombelegging tenslotte

met als grenzen

en daar

/x/{d
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Substitueer )( '= ctp
,

/7:: - J",,~ f R eo-s!ZYP)d!>rl 1[('_1) j;2 l~ /" I
.!
~a.

Dus de totale bijdrage tot de vectorpotentiaal

0.6)

voor ~r ~ /
I

fl = - ~j tcof:t~I)d4 = -A~ if/:d)
Til? r/-~' /' ~ clo L c;

De integralen die in (3.7) voorkomen zijn alleen numeriek op te

lossen.

0.8)

Een benadering van de grootte van het voorfront is evenwel relatief

gemakkelijk met de hand uit te voeren. Immers voor zeer korte tijden

na excitatie is het argument van de cosinus nog klein ten opzichte

van 1. Derhalve mogen we de reeks waarin de cosinus te ontwikkelen

is, afbreken. Dit geschiedt na de tweede term. Van de vier inte

gralen die aldus ontstaan zijn er twee direct oplosbaar (elementaire

integralen). Beide anderen hebben het karakter van (3.9).

~ .r-;'

f ';r d}
ct

Door de substitutie 1,::arcJ'il7ll-~2.'
herleiden tot een elementaire integraal.

We vinden tenslotte

is deze eveneens te

0.10)
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De eerste term hiervan vindt men uitgezet in grafiek 4.
Deze term is ook nog op een andere wijze te bepalen.

Ga namelijk uit van de reflectiecoefficient ;0 uitgedrukt in de

impedantie van de vrije ruimte en de impedantie van het medium.

??o- ~c) I

f:= 4+ 2,/
In het voorafgaande hebben we de transmissie door een disconti

nuIteitsvlak bepaald m.a.w. 1 + f

Q

=

Dit is precies de eerste term tussen de vierkante haken van

formule 0.10)
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APPENDIX

Spiegelingsmethode.

"Voldoen aan de randvoorwaarden zonder dat eerst oplossingen van

de vergelijkingen van Maxwell geconstrueerd zij~'.

-. J
ext

, • ~ • b)-on
I •

- ~erl

k~l.

J~t

elektrisch volkomen

geleidend medium

In de halfruimte 0 (z(#Q bevindt zich een bron met een gegeven

I t en k t die een E.M.-veld opwekt.-ex -ex

Randvoorwaarde:

E en H voldoen uiteraard aan Maxwell
-"' -'

~ dE:) J (Kt.\7)( H Co ( "d~ ...

...... 'OH ......
\l X (; of ~D( ~) :-1{ t

~.

en aan de randvoorwaarden

(2)

Laat nu E
-0

vacuum. E
-0

/t#t
i.O

en H
-0

en H
-0

(4)

van het veld z1Jn opgwekt in een onbegrensd

voldoen dan aan (1) en (2) maar niet aan (3) en (4).
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I I

Laat verder E en H zijn opgewekt in vacuum door de t.o.v.
-0 -0

z = 0 gespiegelde bron.

en

-4/

J (X'J,t;t):::
exf°),

I

~

J~tj~ l.{,~, ~;t) ~

I

]el-t. l Lx, ~ I tit) :
I

~

] eJc t;J (x, JI - r ; t )

...JJ./ ~

Kerrix (K,y, ~i t) '= kut/x (y,J, - E, t-)
--.J -.1

K~f;J (Jf,jI ~ ; r) = ~~t,J' (X, Y, -i, t-)
(6)

EI en HI voldoen aan
-0 -0

maar niet aan (3) en (4).

.~

(8)

JI =
-ext
(3) en

De vergelijkingen voor het verband tussen E en EI zijn analoog
-0 -0

aan (5) die voor H en HI aan (6) •
-0 0

De bewering is nu dat in de halfruimte O<2<:clO het veld (!,.!p
is gegeven door

-...I ~ -
~-(~y, ~;t) - Co --I- ~' (9)

en --.) ~I

if (X;j', t/ f J ~ f- lit> (10)-
immers

(9) en (10) voldoen aan (1) en (2) in O<c<c:XJ; het veld (E , H )
-0 -0

voldoet aan (1) en (2) en het veld EI en HI aan (7) en (8), terwiJ"l
-0 -0

o en KI t = 0 in 0 <z~tx1. Verder voldoen (9) en (10) aan-ex
(4) zoals volgt uit (5) en (6).
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