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LOPDfDE-80LF-iNTENlfES BES'l'AAlfl>E UIT CIRKELCYLINl>R!SCHE GOLFPIJPg

MET 'l'!WfSVEILSALE GLFUVEli LANGS DE GEBEL! OM'l'RliC.

IAl eiding,

OTer ci1Terse eoorten gleuTeI1 1J1 rechthoekige gOlfie1e1derB 16 ui i de

litteratuur reed. Te.l bekend. Utt Frad1n(zie lit. 8) 1s bekend dat een

resananto lo.ngitud1nale e1euf in ee.n ronde gol.fpijp ecn. atraU,ngediagraa

kan geven dat vaal" aHe r1cht1ngon in het transversale vIak ep..ll nagenoeg

even grote waarde heert.ten dergelijk c1rkelcylindr1aoh stralingsdiagram

kan ook op andere wijze worden verkreGen.

Voor eon gesloten ronde golfpijp heoben de Til modi eigenschappenon
die onafhanke11jk zijn van d. radiale richtine in het transversale vlak.

Wordt ZlU in, em transversaal vla.l.c een gl e~.tf a:>neebracht ill de golfp1jp',vand,

. die zioh over de gehele omtrek va.n de pijp ui tstrektCoi:1 treksgleaf), en dUB

ook cirkelsymetriech is,dan is het uUidelijk dat uittrcdende otralin3

afkomstig van can ~~ mode,een cirkelvormiG stralingsdiagram heeft.on . ,
In ern dergel1jke transversale omtrekse1euf zal door de aanwezit'fleid

van ep.,n Tl'.i mode ean e1cufveld worden opgebouwds daar bij de TE modion 0:1

de m~gnetisch(; vcld11jnp..n evenwijMg lopen aan de e1euf,

Het onderzoek i8 nu gericht op de ej.sensohappen van da~e cirkclnymetrische

gleuvE'n en veld~n.

Het fundamentelo probl€aIn van de micl"ogolfante..'lll€

thcori0 ill de b0pnline; vnn hot 01 cktroI:1Sl.~etisc"·~e 3tralinC3vrld van deze

Ql1 tCi'..ne!;.!.:d stI'C,linel)veld~di'~ is hct vold. op rclatief Grote afctand van

Ut' antcnnc, is ~ohtcr direct afh':.inl'\:alijk VD..'" hc~ veld u~Lchtbij de :mtcnne.

',Jensen we een strikte oplos ina v~'n hat stralin(;spronleeo, dar.. IJlOcteJll

alle c1CIilC.~t::n d"r ontenne- to \ie'cen, [;olfeeleidcro, 'bronnen, en de atr-ci.

lingsstructuur - bcschour;d worden ['.).6 dclen die of} elka.ar inucl"kcn.

Dergelijke ri~oureu~e oploos1nacn zijn 0chtcr m~cstal onvindba2r,en da~ro

wor~en benade~de oplossingcn e0zocht,~aarbij enerzijds de structuur wordt

beschou\ld elo (;ol:fpi,jp met lokelo verliczcn, en andcrzijde de co'1fii,uratie

1210 antenne met ringvoreige stralifif;obronncn uordi G0ziGllo Via de vermo

g€lio'b:"llans kunnen beide standpun ten met ol:{;.~ar in vorband Horden u~brach

;::e houd€il one d".D nu aUeen bczig met de C;lwu:('struotuur in een

br-,)nvrije ru1rntc, €!1zockcn oploseinB€n van <'.e
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ver't;elijkingen van Maxwell, zonder er ons om te bekommeren hoe de veld

modi silmenhangen met eventuele bronnan.

Tevens wardt Boals 6ebruikelijk de stationaira

toe stand bacchouwd, met axponenti~le tijdsafhankelijkheid zonder aandacht

te schanken aan eventuele inschakelverschijnselen.

De oneindige ruimte wordt verdeeld in twee

gabiedan; het interne Gabled wo.arvoor f'~ (1 an het externe gabied wa3.rvoor

geldt: a.( ) J{ QQ • Daze tuee gebieden grenzen aan elkaar volgens een

hapaald opporvlclc, de cylindermantel,en de alektromagnetische vaIden in

beide ~ebiaden staan met alkaar in contaot via de eleuven in de golfpijJ

wand. Vaor de twee gebieden worden nu oplo3singen gezocht voor de bron

vrije vargelijkin~an van I~axwell. Deze oploBsingen moe ten voldoen aan d.e

diverse randvoorwaarden, stralingsvoo~laarde, en aan continuiteitseisen

voor de E. ~1. veldon in de gleuven, en tevens moeten de velden overal

eanduidig zi jno

Om hanteerbare oplossingen te verkrijgen wordt

d.e b3schouud3 struktuur go!dealiseerd.: De 00 ruimte 1iordt homogecm,

lin.eair, on isotroop verondernteld, de metalen delen bezi tten een 00 t'rOl,t

g01eidinGsvonnogen en worden in de radiale richting van infinitisirnale

dilcte verondoI"steld; de struk.tuur nord t gaaoht zich in de llXialo ricttin;;-an

onaindi (; "0;l.' uH ta !t~rekken anz. enz.

TeI" verdore "sreenvoudieing Hord t de bJ:,eed 'i;e d.

dor gleuf lclej.n veI'ondersteld in vereelijldnG m0t de golflengte, d.an ken

n1. uo:rden annganomen dat het elektri scha v::lld in de gleuf, pral.c'Gi::JOh

constant is ala functie van Z9 en aIleen eon E component bazit.
z

£1' zijn nu diverse manieren mogelijk om de eit;on

schappan del' struktuur to oruterzoeken. Be passen twas methoden toe nl.

1) onderzoek van eigenschappen van een ov lange periodioke gleufstrQ~tuu~

m. h.v. Ruimtelijke hamon!schCl'o

2) onderzosk naar de eiganschappen van ~~n gleuf mob.v. het theoroma vc.n

Lorentz.

Periodieke 00 lange gleufstruktuur (ZiC3 fia~-D_.

Bij do oplossing ~r bronvrije ~aIDlell v0rgalijkin~n voor dGZO

6tl~tuur rnogen twee soortan oploBaingen va~~acht ~ordan; nl. oppervlc.ktG

C!olvcn en leaky-,!,JD,v0 modes. ])E) oppe:t'vlal<:tegolvan 3ijn sch to modi, ~m de

axiale voortplantingsoonstante bozi t elleGn Glen f;8Jlcomponant.
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De leaky-wave is daarentegen een oplossing met sen dernpings- en sen

fase constanta in de axiala richtin~, waarbij anargiestraling optreedt

in de trunsversule richtin~en.

a) luaky-WilV8 guide.

Periodieke strukturen zijn raeds door diverse onda~zoekers

beDchourld. Heynl3mann on Honey hebben periodieke struk turen ondar~odht

voor roch thoeki(;e golfgalei. ers met transvarsale gleuven in do

bred3 uand v~ do golfpij,. Sensiper heeft een orntreks~leuvenstr~~tu~r

onderzocht voor oppervlulcteffOlven, uaarb:i..j 3chter niat slechts cL~kelcYr.lr.i<

trische velden zijn onderzooht.

Zoals reeds is vermeld worden oplossingen ff0zocht voor de

sta tionnaire bronvri je vergelijkingen van r-Iaxuell, voor he t in- en

externe gabied. Die oplossingen rnoaten in de gleuven continu in e~{aar

overgaan. Door deze continuiteitseisen, en andere optredende randvoar

uaarden is hat mogelijk een vergelijking op te stellen, uaarui t de

vOvrtplantingsconstante / (in de axiale richting) bepaald lean 1'Tarden.

IS daze voortplantingscons tante 7 complex, dan zi jn do o,treden

de velden gadompt. Bij iadera gleuf lekt dan enargie van het interne

veld na&r buitan, overeenkomstig de dem~ingsconstant0. Het is bcl&ngrijk

daze vOJrtplantingsanstante to bopalen, daar hat atralingsveld pae te

bapalon is, indian doze ~ bokend is.

Kia zen He de gleuvon dicht bij elkaar, dan ke.n b'esprol::en l'ia~cd3i1

van e en continuo - 10k - en de strul.~tuuZ' zal zich g0dragen als aen

leaky-wave guide 0

D0 algem6lne aanpak van het probleem heaft a.ls voordeel dat cia

voortplantingsconstante bapaald kan uorden voor uillekeurige afmetingen

dar struktuur~ dit is belangrijk daar voor eventuele antenne-ontuerpan

de af~ank61ijkheid vanjV van de div0rsa struktuurparametors bekond moot

zijn.

Honey heeft een prettige manier aangegeven am voor nave

guides de plaatsing en breadte der diverse gleuven zodanig te bepalen

dat de vaIden in de gleuven aan een bepaalde belichtingsfunctio valdoen:

Uitgaande van de belichtingsfunctie is dan oole het stralingsdiagrarn to

bepalel1. Do hoofdstralingcri ch hn(5' uord t voar een dergel:i. jko leu'.~y-~·,o.veG'.l:i.ci

antenna bepaald door de faze-snelheid in de strvJ~tuut. Om sen stralin~8

versterkine in oen bepaalde richtin~ to verlcrijgen moet do voort~lantinGs-



constanta in de golfpijp constant gehouden worden , bij verandering der

parameters d.l en a in de axiale richting. Dit probleem brengt bij antenne

ontwerpen , voor deze struktuur , mosilijkhaden met zicb mae. Op deze moei

lijkbeden wordt niat ingagaan in het onderzoek.

b) o~) ervh.ktegolfstruktuur.

Heaft ae voortplantingsconstante al~een een faze, en Geen

dem!Jingsconstante, dan komen daze propagerende velden overeen me t oppervl'll<.

tegolven, die zich langs het pariodieke oppervlwc vovrtplanten. Dergelijke

golven zijn o.a. ook beschouwd door Sensipor en Fradin.

De elektromagnetische velden der oppervlaktegulven verzorgen

geen enargie-uitstraling in de radiale richting. Het veldverloop vertoont

in de radiale richtingen (t.o.v. f c a) sen exponantieel gedempt karaktar

en bezit in de axiale richtinaen aen fazesnelhaid di~ kleiner is dan de

lichtsnelheid. Voor deze struktuur is het ook weer mogelijk de afhankelijk

heid der voort111antingsconstante van de struktuurparametera te besc'ouuen.

De oppervlaktestruktuur Hordt in dit ondarzoek slechts beschouHd

ale propagatiemiddal voor opparvl&ktegolven, en oppervlaktegolfantennes

Horden niet beschomrd.

Ad 2. De individuala gleuveno

Da ei,;enscbappen van diver8e soorten eenzame e1 'uven zijn reeds

onderzoch t do·~r 00 ao Fradin~ Collins, Stevensen, echter uel hoofdza1.<eUjl.(

voor glauven 5.n reclthoekige golfgeleiderso HarrinGton heeft een

beschou':Ting gaeeven over de stralingoeigenschappen van €len '~ransvorsale gla;.t;

in dG cylindrische golfpijp uaarbij de gleuf zion nie t over de gehele

omtrek van de pijp uitstrekto Bij de behandaling van do eenzame gleuf

gaan. we als voIgt tet·Terk. Ueer Hord t sen spii tsing D.nn(;ebracht tusHen hat

externe en interne probleemo V~rond~rstellen we het elektriBch veld in de

glauf bekend, dan kan het externe stralingsprobleem worden opgoloot

en kan de uitgestraalde en8reie uorden berekendo

Het inwendige ~robleem wordt opgelost m.b.vo het theorama ven

Lorentz voor de bronvrija ruimte. Met bijv. dit theorema kan de samenhang

tussen ~et elektrisoha veld in de gleuf~ en de in de golfpijp propaGerende

modi wQ~den onderzochto De afmetingen dar golf~ijp worden zodani6 gekozen

dat slechta de eenvoudigsta cirkelsymmetrischa modo kan propagsran.

Dan kan hat interne gebied der golfpijp met glauf Horden voorgesteld door

een transmissielijnr:lodol vyaarin de gleuf varvc:.ngen is door een impede-ntie

nart~:r,erko
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Antennes met ~en gleuf habben mee~tal een zwak richteffekt. Om

antennas te maken met kleinere bundelbraedten worden z.g. multi slot

antennas gebruikt, bestaande uit eolfgeleiders met meerdere op geschikte

wijza Capl.. atste c] eU'len. Het ::Babrengen van Meerdera glauven komt neer

op het plaatsen van mear dissipatieve elementen in het transMissielijn

model, mi t s veron:] ersteld 1'Tordt dat de gle uven elkaar nio t beinvloeden.

Zijn de eigenschappan van 6~n gleuf bekend dan is het duo rnogalijk om

v:ear een periodieka gleufstr-uktuur op te bou,;,en, en te onderzoeken rl. b. v.

hat trunernissielijnmodel.

Voor een eenvoudige combinatie van glouven zijn de stralin38dia-1

grammen bepaald (zie hoofdstuk II), uitgaande van het stralinG5di~ram

van de eenzame gleuf.



HOOFDSTUK I.

Periodieke structuur van omtreksglauven.

Overzicht van het onderzoek.

Tar verduidali~kin~ is d~ opbouw van daze structuur in onderetaande

fi guur aange gaven.

fig. 1.

D0 diverse eigenschappen en parameters dar structuur ulomede

de vorm dar oplossingen Nordt in Paro 1 besprokeno De continuiteits-

en randvoo~1aarden Norden vervolgens besproken an mt behulp van het

theorema van Floquet en Fourier-analyse in ean hantearbare vorm

geschreven (par 2). Het bronvrija probleem Nordt dan beaohouwd , en

gesohikte oploss!ngen van de vergelijkingen van Uaxuell worden o~~eGtel

en aangepaet aan de randvoorwaard0n, uaardoor ale oploBsing eon inte

graalvergelijking ontstaato (Paro 3 en 4)0 Daar daze integraalv0rge

lijking onoplosbaur is l"Iorden in Paro 5 bene.deringan voor daze varb9

lijking opgesteld on beaprokon. Hot bijzondora gaval dar oppervl~kt9

golven wordt behandeld in Par. 6. Oplossingen veOr de voortplantings

constantan zijn echter niet gaB~van v~a~ege de aanzienlijke barekanin

gen die daervoor nodig 31jn.



1.2.

PAR. 1.1.

Formularing van het probleem.

De structuur is opgebouwd uit een oneindige serie van

cirkalvorrnige metalen ringen met straal a, die coaxiaal zijn ~eplaatst

t.o.v. de z-as. De ringen bezitten in de axiale riohting een breedte

l-d en zijn op afstand d van alkaEr geplaatst. H~oor ontstaat een

periodieke etruktuur met periode 1. Verder wordt verondersteld, dat

de ringen in de radiale richting geen dikte bezitt~ Deze veronder

stelling is zeker onphysi8ch, maar indien de werkelijke dikte van het

metaal erg klein is vergelaken met de andere afmetingen van de Gtruk

tuur en met da golflengte, dan zal deze benadering de j~istheid dar

resultaten slechts zeer weinig bainvloeden, en een aanzienlijke vereen

voudiging dar randvoorwaarden tengevolge hebben. Verder is veronder

staId, dat het metaal een oneindig groot galeidingsvermogen bazit.

De structuur strekt zich in de axiale richting oneindig ver

uit. Het medium waarin de strWctuur zich bevindt wordt aneindig uitge

strakt gedacht en wordt homogeen, isotroop, en lineair verondersteld,

en ~'lordt gakenmerkt door do parmeabiliEit E, en de permitUviteit,
,

Il, en sen geleidingsvermogen v. Voor het verlie svrije medium is'

(J c;: 0 en dan geld t

2 2 ( 27i)1 ( )k ~ w Ell 0 ~ I.1

Hierin is k de voortplantingsconatante van een vlakke alectrowag.nGti~ch

B'Olf in de verliosvrije ruimto w is de hoekfrequantie an ,l is de

bijbehorendo golflengto.

Bij de borekening wordt stoeds harmonischo tijdsafhankolijkheid

vorondorstold, ,en diento~volge vorden uitoluitend comploxo ,vold

vecforan gebruikt. Voor de harmonisch van de tijd ~hankelijke veld

componenten ~ldt dus~

Ad [ jwt ] (I 2 )
'f!; ( f' y:' , z, t) Cl He H ( ? ' If ' z) •e··

Bij de oplossing van het probleem 'l'1ordt gabruik gemaakt van ha'~

cirk0lcylindrisch~ coordinatensysteamo Het is op de gebruikelijka

manier gedefinieerd mot de rachtsdraaiende eenheidsvectoran

~~ '~'f ' en ~

Het onderzoek is gericht op het zoakon naar stationaire oplos

singen voor de structuur. Hierbij is ta varwachten dat naast echte

modi ook oplossingen aanwezig zijn die op transverse straling duiden.

(leaky- wave modeG).
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Zij de axiale voortplanting in de p06i~ve z-richting aangegeven,

met e-r z , dan stellen dergelijke golven indian r imaginair is

oppervlaktegolven voor die in de axiale richting een o~edempt karak

tar hebben; indian?' complex is, stellan de oplo8singen gedampte

golvon voor waarbij voortdurend energia door de glauvan naar buitan

lekt. De exponenti~la z-afhankalijkheid oorreapondeert dus met al of

niet gedempte propagerende golven. Vanwege de uniformiteit van de

randvoorwaarden kan ook verwacht worden dat een infinite Bet modes

met ver~chillende hoekvariaties optreden. In het bijzonder worden echte

oplossingen gezocht waarvan de veldcomponenten onafhankelijk zijn

van de hoekvariatie f. De gezochte modes zijn dus oirkeloymmetrLoh.

Bij de oploGsing van het pr~bleem maken we gabruik van de bron

vrija vargelijk1ng van M~1en, en besohouwen slechts stationaire

cirkelaymmetrische golvan met een harmonische tijdsafhankelijkheid.

Oplossingen van de vergelijkingen van Maxwell worden aangepast

aan de optredende randvoorwa'.rden en contiInli tei tseisen.

De wijze ~aarop do modi geexciteerd worden is niet in de besohouwing

opgenomen en de brennan uordan op oneindig groto afstand varondarsteld

van de pla":ts waar de oploseing ~Tordt gezocht.

Op daze mani~r worden de oigensohappen gavonden van de voort

plamtingsconsi~~te~ als functie van do physischo eigenschappGn,

on goornetrische parameters dar structuuro

PAR. 1. 2

Do randvooruaardono

Do oplossing van he t randuai.rdeprobleom voor een electromagne

tiache golf uordt vorlc.rogon door gasehikte oploasingon van de vargeli.j

kingan van ~~]ell aan ta passen aan do randvoorwaardan. Met geschikte

oplossingen wordt bedoeld dat bij do afwezigheid van brennan de veld

voorstollingen overal oindig an aanduidig moeten zijn.

De rendvoorwaarden houden in het algemeen in dat de tangenti~la

eleetrischo en de normale magnatische veldcomponenten continu Moaten

varlopon bij ieder oppervlak. Indien motalen galeiders perfect gelaiienl

norden veromiarateld, dan moet het tangenti~le aleotrische en het norma

la magnet1sche veld gelijk ziJn aan 0 op ieder metaaloppervlak.
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aoye die ao.t.,. d••pl•••a.en Yan d. Y.r&olijk:lll£en n.n Maxwell

voldoen aan de Btraling8voorwaarde,di~inhoudt,dat alleen zich naar het

oneindige Yoortplantende golven kunnen optreden. Zij ¢ een complexe

golffunct1e,dan Yordt dit uitgedrukt door middel van de uitdrukkings

lim ~ :e + jk t ~) • 0 met k'i:O It +y'
1'-.00

en Jf 0veOI' allc z

De vp.rge11jkingen van Maxwell kunnen nu worden opgelost voor twee

gebieden ,n.l. bet interne gebied waarvoor geldt 0 ~ ~ ~ a, en het

exteme gebied waarvoor gelata a ~ ? 4 co 0

Hij de oploas1ng wordt veronder.teld dat het medium voor het in- en

externe gebied dezelfde e1genaohappen besi t. D1 t 1s geen vergaande vereen

voudiging,en uitbrciding del' theorie indien versohillende in- en externe

media aar,wezig z1jn levert geen moe11ijkheden Ope

Voor f' .a zullr..n de be1de oplosslngen moeten voldoen aan de oontinui

tei ta, en randvo 0 rwaarden. In het algemeen lu1den deze ,

1), voor het e1 Pktrisch velds

J'. ,1 " ,e en ---.i' "",c, *"" r;- • ti-z -z -/,-1'
11cvf'na moet geldcn dat ;,~ en E.,.O zijn op ielier metOoaloPPcI'vlak

-z -,
vanwege de veronderstelling dat het meta"',l perfect geleidend i8 verondcrsteld.1

De g(lb:r':1ikte indices i en e dienE>..n om ondcrscheid te maken tuSBP..n resp.

hat interne en externe gebied.

2) voor het maenetiache veld.

:Daar in de ringen stromen kunnp-n lopent liliden de continuItei ts

voorwaarden voor het magnetisch veld tpr plaatse r aa t

voor a.llo f' in do e,l e'.lvcn

en

voor alia J? op het metaaloppervlak..



Hierin geven ~ en ~f de oppervlaktestroomdichtheden aan in

respectievelijk de z- en f -richting.

De algemene continuite1tseisen kun~8n nog vereenvoudigd worden,

darrr slechta cirkelsymmetrische modes worden onderzocht en de e1euf

breedte d smal wordt varondersteld. Tar verdere vereenvoudigine is

veronderateld, dat de eleufbreedte d «J\
Daar!p a 0 moet zijn op het oppervlak der ringen, lijkt het uit

physische overwegingen duidelijk dat ! jO vrij klein moe t zijn overal

in de gleuf. ! 'P moet 1:1 0 zijn a&n de rand van de gleuf vanwege

de continuiteitaeisen voor de overgang van gleuf naar ring.

In 11 teratuur 5 word t aangetoond, dat ! l' zich in de gleuf zal rredrager

ale -VEt, waarbij R de afstand is tot aan de rand van de gleuf.

Redelijkerwijs kan dus vlronderst11d worden dat!f overal in de C13uf

de waarde 8. aanneemt. De randvoorwaarde voor E'f wordt nu due r

E i • E e. 0 voor Pea en voor aIle z en If (I.6)-'I -'I )

De moeilijk te hanteren randvoorwaardan voor E , H an H-z -jP -z
(indien f Q a) kunnen met behulp van hat theorama van Floquat

en Fourieranalyse in ean hanteerbare vorm worden geschreven.

Tengevolge van de pariodic~it van de structuur moet E aan bepaalde-z
vooM1aardon voldoen, en is het theorcma van Floquet toepasbaar.

(210 lit • 1 en 2).

Voor IT schrij~n we forme01n-z

; (r'f' z)c!zt (r,y, z)e-/
Z

Hierin is JV' de voortp1antingsconstante in de z-richting en;v i6

complex vorondGrateld. Tevans voldoet E I aan de relatie:--z

!z I (f 9 )0' z) =: !z' (f ,y, z-l)

en stolt dUB ean periodieke functie voor met perioda 1.

o~ rzf ~ d/2

O~ Y;~27i.

d/2 ~ I z I ~ 1/2

o ~ f ~ 2Ti.

~ (z) {

{o

Ala f 0 a, dan is hat §~-veld gelijk aan nul op hat opparvlak

dar ringen, en E kan in de g~euven een bepaalde waarde aannemen.
-z

Kies voor de glauf met de oorsprong ala oentrum ala referentiewaarde

voor ~ (a, r ' z) ~

!z(a , f ' z) •



Rierin in E (z) een onbekende functie die het veldverloop aangeeftz
in de gleuf met de oorsprong als centrum. Daar ~z'(a, ~, z)

een periodieke functie is van z, kan deze in een Fourier-reeks worden

ontwikkeld. (Zie lit. 3). Dan kan worden geschreven:

C>O
-j 2n1'tz/lE ' (a,¥', z) co L ('; • e

z nn OJ - 00

met jl/21
E ' (c.,Y',z') e

j 2nll.2f/l dz'c CI

1n z

-1/2

Substitutie van vergelijking (1.7) en vergelijking (1.8) in de Fourier

ontwikkaling levert: (voor pc a) I

E (a,,,,, z) c z:.. c. e- j ?nz
z n n

en

waarin bovandien geld t: .-v lC 2n~'n 1

Bovanstaunde Fvurierontllikkeling ke,n ook tot oem integraal 1·,orden

saments3Voegd.8

Ez (a.,f, z) '=' ~ • ~ (I. 1

en hiermeda is de randvoorwaurda voor E op de 1'Tand van de pijp bepaaJ.d.
z

voor a~le ~Barden van z.

Op dezalfde wijzG kan de continuit~it van het magnetisch veld

uorden geoisto tIit (I05) voIgt voor fc a:
e i

J z "" n'a - H"i
JIp '" H - H/ z z

Aan de continu~teit van het magnetisch veld in de gleuven is uu veldaur

indian J z en J, gelijk zijn aan nul voer de glauvon, on indion

J z en Jr sen bapaalda waarde aannemsn op het metaaloppervlak.

Stal Jz'(z) en J~(z) zijn de stroomvardelingen in het gebied

rond de oorsprong; uaarvoor geldt: 0 .(. z <. 1.



1·7

Dan volet op analoCe wijze als de afleiding van (1.10)

e i
H - H •, , j

'l_d/I

1:£
1 n

dj'2

(1.11)

dan J, (~,) ve:

( I. 111)

e iVoor H - H geldt dezelfde vergelijking, aIleen isz z
vangen door Jr(zl).

De insaklede oplossingen (1.11) en (r.11') zullen echter

niet worden gebruikt bij de aanpassinz aan de randvoorwaarden van de

oplossingen van de vergelijkingen van Maxwell. De reden hiervoor

1.0 I'd t nader besproken in par. 1.4.

De oontinui tAi tseisen vaor pc: a zijn dUB bepaald door de veree

lijkingan (r.4), (1.5) en (1.6) , (r.10) en (1.11).
Nu kan worden overgagaan tot de oplossing van de vergelijkingen

van r.1wl:t-Tell.

PAR. 103••

De vergalijkingen van HaxvTell.

De fundamentals vergalijking die onder in achtnaming van do

randvoorwaarden en continuiteitseisen opgelost dienen te war-den

zij n de verffelijkingen vC.n r.IaX11011 0 Voor sen bronvrijo ruimtE;; eovu1d

mot sen homogeen? isotrooP9 on lineair m0dium 0n uaarbij sen harl"lOll5.sch

tijdsa£hart..kolij~(heid d0 (volgens ojwt) Hordt verondcrsteJ.d luidon daze

vorgolijlcingcm:

v x! = -jw/lH

Vx ,[ c jWE:! (1.12)

De gemeenschappelijke factor oj w t is in de uitdrW~kingen voor do

veldcomponanten achteruega gelaten~ maar moet e1' natuu1'lijk usl bij

gsdacht worden.

In verband met het divergentievrije karakter van E on H kunnen- -
zoals bekend is, de elect1'ischc en magneti~cha vectorpotentialen

if envan Hartz worden ingavoerd! resp.

kunnen l10rden ui t~drukt.

F.: .. \l x t7 x 7I - jwlJ. Vx ]7!t

!! =: jl>lt'Vx 7£ +Vx'Vx Tl!if

-~!J.. waarin de V'f-lldcomponontor

(1.1],

n en 1J. H baid-s voldoen aan de vectorgelfvergelijk1ng
_ 11_

I.l.+ k U ... O
-~

7f *- + l! 7l .. o.



I.8

Tavans voldoat iadera component van 7! an 11- aan de scalaire-golfverge

lijking t die in het cirkeIcyIindrischa coordinatensysteem Iuidts

(I. 14).

-*a en U zijn in principe vectoren met een willekeuri~e richting.
-r: _:Ifhoawel kan \-rorden aangatoond dat niet iedere keuze voor It. en 'l.

in dit geval ann een gestalde rancvoorwaarda voldoat. In het algemeen

kan ~den aangetoond t dat een kauze waurbij It en ~ clechts z-compo

nenten hebben voldoende is; hat stelsel van TE + ~.I modes vormt

nl. ean complset stell Iadera modevorm die ontstaat door ean andere

keuze van 11 (bi jv. lif ) kan worcisn opgaboUt-Td ui t sen rreschikte combi nati

van TE + r,rt·l-modes.

Voor de baschouwde cirkelsymmetrischa oplossingan is ook op an

dere wijze te zien dat de keuze van n an n * voldoende is; eanz z
andere kauze van 1l en 1f IE blijkt niet aan de aia van eindiG'heid

van het electromagnetische vald ta voldoen voor cirkelsymmetrische

modes. In de volgende paragraaf wordt aangetoond t dat cirkeloymmetriscb

oplossingen de volgende vorm hebben voor h0t inwendi~e gabieds

7i = A. J (~O). e-jJ'nz •
o nl

Zoals bekend is loJ'ordt J (/3 P) = 1 indien r c:: 0 is. Di t houd tin,o n
da t t::>rmen va.'l de vorra

g onoindig groot .Jorden indienfo 0 uordt, en due

een onphysisch gedrag bezitten. Kiezen wa nu algemaea~

- (-- -- -r;' ) ...-c 3!!
(.!..:::J ''f' "f ' lIz ,en Ii -

1

f

dan ontstaan bij uitwerking van de vargelijkingen (1.13) terme', van

de vo~gende vorm:

an de za termen worden aIle oneindig groot indian f::::: 0 rlordt.

De keuze rr '" 7l en.diE = 71 ~ is dus eoed en zeker vo~doende.- - z l.!. -z
Uitschrijvan van ve;ogeHjking (Ion) lev6rt dan:



(1·9)

]>7Iz () rr ~li:, = Hr
z..

o z;;9' "0 z dj>

(jJf z --a1f~

Ey - ~Y'
z

-jt.;£ - .. jWjl CIfof (1.15)
~'J{ z

+ k
2 J1

dt 7f !f 11 zJl.Ii: = H 1:1 Z + k2
Z () 2 Z z alz

PAR. 1.4.

OplossinB.van de golfvergeIijkinB en aanpassinB aan de

randvoorwa;..rden.

De scalaire golfvergelijking Iuidt in het cirkelcylindrische
!fcoordina tensys teem: voor 7i ,en li' :. z z

1 7)11
+ - - +f df

!J-
+ k It:J O. (I .1 ~~ )

Vanwege de pariodicitait dar etructuur moat de z-afhankelijkheid

van if ann bepaaIdd eisen voldoon. De beschouwda structuur is perio~iek

met periode 1. Bij dergeIijke structuron wordt va~{ eebruik eemaakt

van toepassing vzn het theorema van Floquet, hetgsen arop nesr komt,

dat de velden worden vermenigvuldigd met een comploxe grootheid

bij verschuiving van de structuur OVGr sen afstan.d 1, wat doo~ de

structuur zichzelf ala het t-iar:;) ueer bedekkan lean. De vslden op ple:.D.t;.;

z .;. 1 kUlU1cm slechta van de vaIden op plaats z afuijkEln door sen

constant0 factor.

Het is duideIijk dat aan de periodiciteit ~ordt be~1oor~

indiQn de z=afbarucolijleheid dGr vaIden uordt gakozon ala g

-~z -j 27fnz/l -j I1A.Z
(;) (3 00 ~n

-¥ 2nTl
~ "" -jt1 + -1-

hierin kan n aIle gahale waarden aannemen.

De oplossing voer 7f met bov~noGnoemde z-afhankalijkheid moet

voldeen aan de golfvergalijking. Door toepassing van de bekende

procedure van scheiding van variabelen word t gevonden da"i; de

r -u.fhankelijkhaid oolc als Elxponentiob macht kan .,orden gGGchrever..

De oplossin6 voor J{ is dan'

T[ (f,y, z) c f(f). e-jmf. e-~z



1.10

Vanwege de eenduidigheid der oplos8ing moet m gaheel zijn, doch

m ma5 aIle gahele waarden aannemen.

De differentiaalverge~ijking die overblijft, en waaraan

moet voldoen is nu:

I I ]-m :f:;O

Oplossingen van deze differentiaalverGslijking zijn bekend ala

!essel:functies. De oplossing is algemeen te schrijven ala

met

a V2 -~n8~ '" kn
(I.17)

z (~ 0) is sen BesselfunctiC3 van orde m en argument ~ (> •
m n l n l

en kan bestaan uit Besselfuncties van de eersts of tweede soort, en

Hankelfuncties van de eerste of tweede .oort.

Daar slechts cirkelsymmetrische oplossingen worden gezocht, wordt

voor ~ nu gevonden:

T[ (f, p, z) c Zo(~nf). e-
j 7nZ

Daar een complete set oplo8singen eebruikt moet l10rden om aan de

rnndvoor~aarden voor fc a te voldoon, vinden we als algemene oplossing:

(1.13)

l1aarin A €len constanta is die afhankelijk is van de r;mdVOO!'1:Ta:i.rden,
n

frequenti0, enz.

De gevonden oplossing voor1( moet voldoen aan de Gisen vaneindi

heid, en aan de stralinesvoo~1aardeo

De enige

is, is de

Voor het

functia die eindig blijvende eigenschappen heeft indien

Bessalfunotie J (13 (») 0

o n l

interne gabied wordt dus gekozen

voor 0 ~ f ~ a

en voor het externe g0bied wordt gekozen:

Z (~ 0) :::I H (2) (~ 0)
o nl 0 nl

daar deze fUnctie aan de stralinGsvoo~1a~rdevoldoet bij de geko7,en

tijdaafhankalijkheid a+ jwt •



(r.11)

Voor de scalaire potentlalen 1f en71!( kan nu dus geschreven worden:z z

7{ i • z:
z n

• J (~ Q) •o nJ

T1 e .. L Ae
Ii z n n

7[ !fe", ..L. B a
z n n

Deze oploGsingan moe ten nu voldoen aan de diverse reeds afsaJeide

randvoorl'lac:.rden.

1) Vooruaarde (r.6) ~ E./ = '?YJ8::::1 0 als f= a.

Met behulp van (1.15) en (1.19) wordt daze voorwaarde vaor

het interne Jebied~

o ::: L B i • ~ .t 1 ((3 na ) e- j.fnz
n n n

= 0
dan Horta].

iindian B
n

dat ~ a de
n

Aan deze verb~lijking kan slachts voldaan worden

voor allo m of indian: J 1 (~na) ::: 0; wat inhoudt

is v~n de verffeJ.ijking J 1 (z) ::: o.
De oplossingen die zo ontstaan zijn juist d~ TE modes

voor de geuone geslotan cirkelcylindrische golfpijp, de oplossincen

zijn dus in geen geval bainvload door de aanwGzigheid dol' smalla

glGuv~n • Dat is verklaarbaar dear H de enige component is die
z

stroffien in de wand van de pijp voroorzaakt, die stroman lopen

in de f ~richting on zullen geen invloed ondervinden van de aanuazigheid

van smalle gleuven in de golfpijpwund. HeVis onintarassant daze oplos

sing verdeI' te baschou\len en daarom zal 7[z!f in het vervolg gelijk

aan nul ~esteld worden.

rr!f. Cl 0 • (1.20)
2) Continuitei t van hat Ez vald voor f~ a.

Een uitdrukking voor ~z (a,~,z) is afgeleid in formula (1.10).
Toepassing van (1.15) op (1.19)9 en substitutie in vergelijking (1.10)
levart~

L.~g~Ai
n n n



Dus A i is hieruit op te lossen en gavorxi en word t:
n

L2
d/2

Ai. 1 E: (z·) ej Priz' dz '
n ~ I 1 z ,

• J (8 a)
n o . n

(1.21)

E (z,).ej~ (z'-z) dz t

Z

E (Zl) ej~(z'-Z) dz'
z

waaraan moet worden voldaan

j d/2

-d/2

/

d/2

-d/2

H (2) (~ 0)
Tf e 1 ~ 0 .' n1

z C I n ~ ..2 IT~ 2) (B a)
non

De laatste randvoorwaarde

en

Op analoge wijze wordt A e gev~nden. de Bessalfunctie J (~ a)
n (2) 0 n

is dan achter vervangon door de Hankelfunctie H (~ a).o n
Substitutie van daze gevonden oplossingen in de algomene oploscing

voor 1i i en ". e gaeft nu:

ZT{ i ;: ~ L. Jo(~nP)
Z 1 n a l ~ (~ a)

non

gleuvan; ,

hatgeen voIgt

in (1.15).

is de continuiteitseis VOJr het magnetisch veld in de

door daze ala is dan tavens Ef continu in de glauven,

uit vargelijking van de uitdrukkingan voor Hf en Ef
l>!u voIgt Uit{(I~1~~~(~1'?)1) en (~.(1~):) JL d/2

~L _1 1 Jo'n
a

1 ~na. E (zl)ojcfn(Z'-z)
. ~. n ~ n H ( 2 ) (~ a) J (~ a) -d/2 z dz '.

o non

j l-d/2
o 1 ~ J (z')ej~(z'-z) dz'

1 n d/2 z

(I.??'.

fuze oplossing is echtar to inget1ikkeldo J Jz(Jis n.l. geen onafhankolijke

veranderlijke, maar vTordt bepaald door Ez(zt) en j/'
Zijn de exacte waardan van Ez(z,) en 7 bekend., dan zijn de veld.

componenten bekend en l:iu~ de groothaid J (z t) vast.
o z

De opbouw van de gleufstructuur is reeds tot uitdrukking geko-

men in de randvOOrt'Talllrde voor E , en daardoor ook in de oploasing
z

voor 11 i en 7[ e (1.21).
z z

De continuiteitseis veor het magnetisch veld in de gleuven kan daarom

eenvoudiger worden gestaldo We aisen dat het magnetisch veld continu

is in da ~leuf "laarvoor celdt: I Z1<: d/2 , dan kan eenvoudig ....orden

aanestoond dc:It dan in aIle gleuven he t mat:Jl1e ti~ch veld oontinu. 1;J.



;~et mat,""Jletisch vel', moet Gontinu zijn in aIle gleuven, dus voor aIle

z + ml ,waarbij: I zl 4 d/:?, en m aIle gehele waarden mag aannemen.

Nu voIGt ui t (I.? 'I) en (1. 15) en de bovenGenoemde voorwanrde

mat bahulp van (r.16) kan vereenvoudigd worden:

-jtV (Z+ml) -j~z. e-?ml
e "n = e

D~iaatste exponenti51e macht is onafhankelijk van n en lean dUG voar

het oommatieteken norden geplaa.tsto lTsslaten van de term voor'het

sommatieteken geeft nu als vereenvoudiging van (1.23):

{

H (2) (a a)
1 1 . n

in H (2)(~ a)
o n

j?ftz '-z)
E (z')& n dz'

z
o

voor all0 JJ rraa:rvovr geld t g rz J~ 0./2.

Daze integraalvergelijldng g0sft als oplossing he t elektrisoh

veld in de gleuf Ez(z), en de complex0 voortplantingsconatante ~.

Een exacts oplossing voor daze integraalv8rgelijking is echte~iet

mogelijk, of de methode hiervoor is onbekend. Het is dus nodiB benu

deringen voor deze integraalvergalijking te zoekeno Horden E (z)
z

en ynu bekend rrorondersteld, dan kan voor de diveroe v01d-componenten

uorden gavonden:

i 1 L?h J1(~nf) jd/2 j 1::(Zl_Z)
E (13 1

)
n dz I.

Ep c 1 • e
n I3 n J (a a)

z
o n ~d/2

E i _1 L Jo(anP) jd/2
B (z')

j ~(zl-z)dzl (1025 )= e
z 1 n

J (a a) z
o n

-d/2

J 1 (~ f)

L/2
d/2

II i = ~ L. j ~(Zl_Z)
1

n E (z I) 0 n dz I'f n
l3;Jo(~na) z



1.14

Voor hat externe gabied gelden ·:ezeIfde vergalijkingen,maar de Bessel

fu~i8S worden vervan~en door Hankelfuncties van de tweede Boort.
na

Bovenstaanda velJgrootheden zijn nu op een constanta factor bepaald.

De con~tante ~uctor wordt ondergebracht in Ez(Z)' en kan slechts

bepaald worden indien de ~nergiestroom behorende bij de mode,

of het karakter van de exciterende bran bekend is. Ter vollediCheid

zij vermeld, dat de in (r.25) eeGeven veldcom~onent3n voor r ~ a

voldoen aan do ~1et van behoud van Iadine. Deze 'tl(3t luidt

v. J = - .E.....9.
() t '" - jwq voor 1- c a.

oppervlak van sen metalan geleider en luidt:
G'! e '" i= ~f - .!.tf' •

Hierin is ~ de reeds eerder Ge~efini§erde oppervlaktestroomdichtheid

en q is de oppervl;~teladingsdichtheid.Het varband tU6sen I e~et

magnetisch veld is reeds gegeven in formula (r.5). hat varband tusssn

q mn het normale electrischa veld voIgt ~it de wet van Gauss, die wordt

toegapast op een

'" '" 9~!5n c c. f "" £
.0

Nu k.an eenvoudig Horden aangetoond dat voor de gegeven veld-

componenten inderdaad voldaan wordt aan de Nat van behoud van ladins.

PARo 105.

Benaderingen dar integraalver~elijkinfa.

Daar een exacte oplossing niet mogelijk is voor de opgestelde

integraalverGelijking, worden benaderda oplossingen gezocht. De

beL:ngriJkste benadaring komt er op near, dat een geschikte keuze

wordt gernaRkt voor het tangentiele alektrische veld in de glGuf,

waardoor in de vereelijking als enigs onbekende de voortplantinescon

stante 7 overblijfto Daardej?ingen van infini tisimalo dikto zijn veronder

staId, moet E in de gleuf oneindig groot vorden wanneer de rand
z

dar gleuf wordt bereikt. Daze veronderstelling wordt bevestigd

door algemene baschouwingen bstreffende het bedrag van ean e13ktro

magneti3ch veld in de buurt van spitse rnsialen hoeken.

Voor een ~.n. golf die invalt op een oppervlakta met sen rand vun

infinitisirnale dikte kan wordan aangatoonc, d&t E een singuli3r
f Z

bedrag bezH, volG'ens E = 0 (R- Z ), ~ranrbij R de afstand tot de rwcl
z

van de gleuf aangaaft. (Zi0 lit. 5).



(I.26)voorlzl'd/?

Voor het Alektrisch veld in de referentiegleuf (-d/Z, z ~ d/Z)

kan nu worden geschreven:

Ez(z) = :•• e -~z/ (z-d/2)(-z-¢)

en deze veldtiistributie i,; een goade benaderin~(daar de gleufbreedte

klein is) voor hat l{erkelijk optradende vald in de gleuf. Er kan echter

oak worden aangenomen dat S in de gleuf ean constanta amplitude heaft,
z

en daze veronder8telling loidt tot resultaten die vrij goad ovareen-

komen mat de rasultutan verkregen door da maer realistische boven5e

noemde singuliera waarde voar Ez ,~). In vale literatuur over gleuven

wordt slechts gebruik gemaakt van daze constante E (z) verdeling.
z

Hiervoor geldt dual ~
- (/ z

E (z) = A .e voorl zl , d/2 (1.27)z

De gebruikte constantan A hebben in de twee vergelijkinGen een

andere waarde, en kunnen in verband gebracht worden met de spanning

V over de gleuf volgons de vargelijking

v c j
gleuf

E (z)
z

dz (r.?8)

Op diverse maniaren Hordt nu met bahulp van d0 g0vonden benaderin(5'on

voor E (z) ~ een vereenvoudigde oplossing van de integraalver~lijkinGz
(r.24) bereikt. Tt'l~e variatieprocedas 1-rorden toegepast en een method.3,

Haarbij de randvoorwadrden op een geschikte manier vereenvoudied ,,:ordal

De drie methoden worden nu achtereenvolgans toegepast.

Geschikte vareanvoudigin6sn dar randvoorwaarden.

Indian een benadarde distributie van het elekDrisoh veld in do

gleuven wordt aangenomen 9 dan is het natuurlijk niat maar mogalijk

am continultei t van het magnetisch veld ta eisen in aIle punten vtm

de gleuf9 De benadering 9 ~ie tot het eenvoudigsta eindresultaat l~idt

is de ais dat het magnatisch veld continu is langs een lijn i~at

centrum dar gleuf. Dat houdt dus in, dat in de integraalvergelijkinG
(1.24) z ~ 0 gehouden wordt. Oplossing dar vergelijking levert

dan voor de twas valjdistributies achtereenvolgens:



Door substitutie van velddistributie (r.26) in de integraalv~lijking

(1.29)odz'eI
d/2

-d/2

(I.?4) onlstaat sen int.graal, die er als voIgt uitziet.

j 2n TL z' /1

under het integraalteken kan de exponentials macht gesplitst worden in

san sinus en een cosinus. Daar de noemer even is levert de sinusterm

in de teller been bijdrage tot de integrual. Uit literatuuropgave 7

in de integraal 1.29) 6eeft dan met behulp

is de integraal

I 1 cps ax dx Q N J (a)
-1 Y1-x~ 0

Subs ti tu tie van z '= d~

van (1030) als oplossing

{

H (2) (;3 a \L 1 1 n /

n ~n H (2)(~ a)
a \ n

bekend.

) c: 0

(I.}O)

(r.3 1)

(I.}2).= o.J 1 \ sin
J

o
• nlld

uaarin dUB 6sbruik is gema,~t van de singuliare gleufvelddistributie

en waarin aIle constantan voar het som~atieteken zijn Bsggelaten.

Voor de tweode gleufvalddistributie is de oplossing van de integraal

vergelijking8

{

H (2)
L. _1 ~1,..."......_
n an H (2)

a

Hierin zijn de argumenten der Bessel en Hankelfuncties ter vereenvouciGin

weggelaten. Het versch~l in de twes velddistributies ko~ tot uitdruk

king in het verschil tUBsen de BesGelterm in vergalijking (1.31) en dG

sinuaterm in vergafijking (1032).

Uit de twae opgestelde vargelijkin6en waaruit ~ bepaald kan worde

blijkt, dat de afhankelijkheid van 7 van ao gle.ufbreed te d tot ui tdrut

king komt door de laatste tarmen dar beida vergelijkinGeno De ver~chil

lande velddistributies leiden dus tot sen verschillende oplosGing ;V(j).



zi jn.

• 7'

Het is echter mogelijk over dit ver"chil iets ta zegt,"9n.
sin xDe tWCle termen J 0 (0,767 x) en --'--x~ komen voor jx I ~ Ii goad met

elkarrr OVf'!r8en. ;'~ord t dll klai n gekozan, dan zal deze ovareenkomst

.;rote n (n.1. tot n .. lid) (;aldig

tot

Indian \;e nu ::l0l;en varonderstellrm dat de hoofdbijdrage der sam ~

verkregen 'I1ordt voor die n waarvoor Inl ~ lid i3, en de bijdrage tot

x: vIDor alle Inl > lid verwaarloosd mag worden, dan kunnen \,e ntellen
n

dat het v3r~ctil der twee velddi3tributies neerkomt op een schijnbara

verandering dec effektieve gleufbreedte d.

Toepassing van variutierekening.

Hy neman (zie li t. I) he~ft voor een rachthoekige golfpijp met

transversale gleuven in de brade wand, varia tiaformulss aani.~t;eVeil

en gabruikt tar vereenvoudiging van de intGgraalvergelijking.

De resultatan van daze benadering stemden goed over9sn met metingen

aan sen dergalijke struktuur. Vanwege Je oV9r~enkomst tussen de door

Hijneman beschouwde struktuur en de hier behandelde struktuur,

kunnen de varia tie procedures oak hier warden taegepast. De eerste

benadering luidt~

Ez(z) { Rr
e

- H,/ }

? oa

dS 00

Doze integraalvergelijking heaft ntationaire eigenschappen voor ;V
voar !elaine variaties van E (z) am de correcta uaarde van E (z),z z
onder voorwailrde dat III naar nul nadert en ,'complex iso

Deze integraalvergelijking is in fei te een energieverge lijking voor h::lt

gabied van de gleuf; geeist wordt dat het verschil tussen binnenkor:l6nde

en uitgestraalda energie gemiddeld gelijk is aan nuIo, daar in de glouf

natuurlijk geen energie kan worden opgeslageno

Substitutie van de in vergelijking (1025) gevonden magne~i3che veld

componenten en ue singuliere benadering voar het ele~ische gleufveld

geeft a Is o1)]ossing:
{R (2)

L: 1 1, .
"""j H (2)..

n n 0

J B
a => 0 (1034 )



1.1£.

~ordt de banadarinG gebruikt, wCl.arbij E (z) constant 69nornen wordt
z

,dl'.,rJ W'orJt (Sin (nftd/U)I
J 0

2
(nJid/l) verv~nGen door nTid/l

Als derde benadering word took een 'Tariat:onele formula cabruikt

die aani~aG'aven is door Hyneman.

"'ordt intecraalvergelijking (1.24) geschraven ala

J
d/2

Ez (z'). K(z' z') dz'

-d/2 (2)1H,
me t K(z I z') II: ~ i- l H (2)

n a

o

J } j 1n(z' -z)
- J~ e (1-35)

darykar:. worden aanc;etoond, dnt de vergelijking

/

d/2 d/2

I E 'f ( z I ). s (z). K (z I z I) d zd z ' ==0
z z

-d/2 -d/2

(1-36

star betakant dat de

voar kleine varia ties van~
(De

)

stationuire eigenschappen heeft voor

S (z) om de corrects waarde van ~ (z)z z
complex geconju6eerde tra;~rde is (S'c:momen 0

Dit geldt echter ond6r voorwailrdo

K(zl z') CI r('£ (z" z)

In paragraaf lobo' wordt a~toond dat ann deze gelijkhaid slachts

(Ide)

~ imaginair is

ontstaan oplossinJen

voldaan ...:ordt indian de voort:>lantinesconst,;nta

en groter dan kg \- jl\)k 0 Door de ze voorwaarde

die slechts ee1die zijn voar oppervlaktagolveno

OploSGinG(2~ ver~elijking (1036) gaeft nu g

~ ~nC(2) ~ ~: J J 0' (n 7fd!l) • o.
o

iRdien de asymptotischa benadering voor E (z) gakozen wordt. Wordt
z

da constanta benaderi DC' L,"8kozen dan ,fOrd t de Be ssel functie \!"EJer varV<irJ.-

gan door een sinusfunctie •



Convergentie dar raakaen voor grote n.

1;. Voor ~ galdt volgans (1.17) ~n (1.9)
n --,

Pn- Vk2
- ( -j1'+2n1f./l )1

Voor grote n (zod<.J.t k en:;-J to ver-...aarlozan zijn) zal ~ zich
n

~ a, dUG voor grot3 n,is het asymptotisch
n

Basselfuncties ta schrijvan als z

-j( z- rnff/2 - ~/4 )
a

QUS ever~edig met n gedragen.

2). Voor grot3

godrag dar Hankel an

J (z)
m

.., \f27 cos ( z-mtf/2 -71/4 )
Y1fZ

Ki~ruit valet det de quoti§nten dar Bessel- en Hamcelfuncties

in vargolijkinci (I,34) geen gadrag bozitten voor grote n ,dat

de convorsentio dar reeks kan versnollen.

3) De la~tGta termen zijn:

sin n~d 1 en (sin n~d/l )2
n 1f d 1 n1ld/1
n convargeren als rasp.

J (nAd/I), J II (nTid/l).
o 0

en daze termen zullen voor grote

1
n

1
n

1
rr

.,
Het totals convorgerende gedrug zal dUB voor groto n evenrediG

zijn mGt 1/n
3/

2
? 1/nD

9 of 1/n'd afhankelijk van de lcGuze dar

vero0nvoudie'ing.

Helke benaderda oplo~sin6an de bests reaul tii. t0n gevEln kan

slechta door vargelijking van barekende en eemeten resultaton vorden

bepaaldo

A~o bijzondore moeilijkheid treedt het feit op dat ~ in hat
n

algemeen complex zal zijn voor leclcy-uaV0-BcdeA~ (voor opporvlnkte-

golven is ~ reesl. (Zie par., '.6)8)
n

De oplossing van (1.34) is dus zeker geen eenvoudige zumc

en zal aanzienlijlce programmering en X'olcamrerlc met zich meG br<m~n,

da'J!'veel terrnen moeten ,·rorden meegenomsn om nauukeurig de aom

dol' resks te bepalen voor een bepaalde keuze van ~ ' uaurna

met bijv. ~en i teraUeve methode de 1·la~·.:rda van;t be:r>l1ald moet 't!orden

uaarvoor de sam dGr reeko nul Hordt.

Vc:n eon oplosdng dGr vsrgalijking is d.an ool~ atgezion.



I. 20.

o

R8sumerend han dus wor~en aungenomen dat de bJpali~ van ~ voar

leal~-uaveB geon eenvou~i~ werk is vanwege de slechte convergentie

dar reeks, an het f.,i t dat t3 complex is. Wanneer \-Te de struktuur
n

willen gebruiken am antenne-ontwerpen te realizeren, zijn ue bovendien

geinteresseerd. in d3 eigenschappen van 7 als functie van de straal a,

de gleufbreedto, en de Qfstand der gleuven, ltaardoor veel oo::oekeningen

moe ten norden ui tgevoerd. Indian 7 bekend is voor deze strukturen

is het verder mogelijk om met methodes als bijv. door Honey (zie

lit. 9) aangegeven zijn antenna-ontuerpen te verwezenlijken.

I.60 Cppervhktegolven.

Deze golvan planten zich langs een bepaaldo struktuur voort

met een imaginaire voortplantingsconstante JV ' en een snelheid die

kleiner is dan de lichtsnelheid, ter~ijl de elektroma&~oti3che

veldvectoren in do radiale richting een exponenti~el karakter

bezitten, uaarbij g00n energie in de radiale richting wordt uitgestrau~

D0 in de vorige paragraaf afgeleida V0rgelijkingen tor bopalins van

zijn ook geldig indian P imaginair is. De Bessel en Hankelfuncties
n

kunn~n da~ ~orden vervangondoor z.g. I en K-functiss~ de g0modificesrdo

Bessel en Hankolfuncties voor imaginaire argum~nteno

Het verbanO. tU8SiJn de geuone en de gemodificeerde :Bes~·elfuncties is:

(zie bijvo lito 2 of 4)

J (z) C 0 ~j mlf /~ I (jz)
m rn

H (2) . 2
rn '" J 1i

Stel ~ 0- j rr
n n

jm1t /'1.

(1.40)

dan uOTdt vergelijking (1.38)8

L.
n

1
v:n

K 1( Clna)

K ( IT a)
o n

+
1 1( <rna)

1 ( v a)
o n

J 2 (nTl 0./1 ::> 0
o (1.4 1)
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Tussen de functias I en K bestaat nag ~~n betrekking die daze verge-
m m

lijking nag kan vereGnvoudicen.

Er geldt nl. (zie lit. ~) de r91atie van Wn&nski:

~{I oK ) : I K ' - I 'K ' • 1--
m m m m m m Irna

Hst accent betekent hierin differentiatie naar het argument. V€lrd€lr

gelit aId rn c 0 genoman wordt: I ' Q + I. en K ' = - K101.0

dus

-?JI(r .K ) .. I .K 1 + I 1K =
000 0

1
rran

SubSitutie hiervan in vergalijking (r.41) geeft dan als vereenvoudiging;
~ . J Po (n1t d/l)
~ 0 Cl 0 (1.42)
n q-B K (o-a).r (ITa)

non 0 n

Voor cleze hat natuurlijk weer mogelijk om

varvangen door

indian de gleufveldverdeling mat constanta ampli-

Voor daze tues laatste uCarden is eon ~ergelijk0 verGs

lijking als (I042).1 geGsvan door Pensiper (zie

tude uordt gebruikt. Het is ook mogalijk €len vergelljking op te stellen

voor benaderingen ala in (I0501) dan ~ordt afhankelijk van de glauf

veldverde~ing J 0 (mll d/l) vervangen door J (nl1d/l) of
o 0

sin n Ti d/l

n J( d/l

lito 4)0
De hier gevonden vergelijkingen bezitten als voordeel t.o.vo

de vergelijkingGn diG zijn afgeleid in de paragraaf 1.5.1 an 10502,

hot feit dat slechts oplossingen b0ho0ven ta uorden gazocht voor

uaarden van rr die resel zijn, nat sen grote vereenvoudiging voar
n

bet bepalen aar oplassing J' tangevalge heaft.

10601 De verboden gebieden voar pJ 0

Bij de toepassine van het variatieproc~d~ in Par. 10503 is

als voor!-rac;.rde gasteld, dat moet Horden voldaan aal1 de eis dat:

K(z I z I) '"' K!f ( z' I z). (r 037)

K(zlz') 89cr0ven is in formula (1.35).
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Eenvoudig kan worden aangetoond, dat slechta

naira ~n aan daze voorwaarde wordt voldaanl

K(zlz') - L ~ v
n -J n

jK
1

(vna)

K (ITa)
o n

voor re~ne 7~' en imagi

voor dit gaval geldtl

ii:. (z'-z)
e n -r (z'l z)

VOur de oppervlaktagolven moaten de parameters ~. t n en ~n dus aan

bepaalda eieen voldoan, waardoor gebieden kunnan worden aangewezan

waarbinnen aeen oplosningen voor kunnan bestaan, de z.g. verboden

gebieden.

Deze voorwaarden zijn resumerendl

fTn-Vf: - fc2' moet rel3el zijn

?"n :: -jr+ 2n1[ /1 moet reBel zijn ( I.'B)

Stal r c j~ -7~ 1:1 13 + 2n1f /1 .
Daze laatsto VeOrtfaarda houd t tevens in dat?, imaginair moet zijn.

Uit de eerste VeOI"tfaarde voIgt dat:

)~ I ') k veor aIle waurden van n;

of

l~ + no 27i/11 > Ie voor aIle waarden van n. (I.44)
en zowel posi tief als nagatie\le (3' •

Onderzoek van deze ongol1jkheid voor posltiov0 uaarden van n gceft~

p) n21[ /1 clEm :i.B P -r n21{ /1 ) k of ~ >-:. k n21i /1

~( - n2 7i. /1 dan is -~ - n 21[/1 'I k of f3 <- Ie - n2ii/l

.-rordt n nogntief gekozens

p) -n21[ /1 dan i 8 (3 + i'l 2 1i /1) k of [3) k - n21i/l

~ <-n2 7l /1 dan is -@ - n2 7[ /1 '? k of 13 <-k - n2li/l

Daze oplossingen kunnen oak el~era worden geschreven: voor oen bepaaldo

n (positief of negatief) is het voor ~ vorbodon gabied bopaald doorl

verboden gabied - k - n27[ /1 <~ <k - n21l/1 (Io 45)

Deze ui tdrukking is uaergGGSven in onderstaanda figuUN

0 / ///-/-// M-o///~///
/- // // / / / Zl[ // / //

/ - / // ~ / / / / /

:/

0 ' -- .( - - - / / /
./ ~Q'i(., "'77=1 .... ,/

/ _ ~'~:-I, ~-.t/

/- / / ./ /
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waarin het voor ~ verboden gebied gaaroaard is aan6agaven.

In de verboden ~bieden is aangegeven door welke n dit gebied bepaald

word t.

Oplossingen van ~ blijken slechts mogelijk te zijn, indian

2:/1 < ~ of indian 1<,A/.i.
Di t is een gebruikelijko voorwaarde, wanneer geaist ~'Tordt dat de

hoofdstralingsricbting samonvalt met de z -as. (zie bijv. lit. 10).

Is voor het systeem 1 bepaald, dun zijn due aIleen oppervl~ktegolven

mogelijk indian de frequentie kleiner blijft dan de grensfrequentie.

Soortgalijke voorwaarden treden ook op bij andere periodieke strukturen.

(zie bijv. lit. 2 en 4).
Bij de oplos~dng van vergelijking (1.42) behoevsn dUB slechts die

waarden van ~ beschouwd te worden, die in de gaoorloofde gebieden

ligcen. Methaden waarmse sen opl06sing van vergalijking (1.42) verkre

gen kunnen worden zijn gegeven door Sensiper (lit. 4).
Voor oppervmktegolven is het oplo6sen van vergalijking (1.42)
eenvoudiger, dan de overeenkomstige oplossing voor de leaky-wave modes,

vanwege het feit, dat slechts ro~lo p2ra~meters optredcn in de ver

gelijking, en vanwege het feit dat ~ slechts in de geoorloofde gebiaden

mag Hemen.

Zowolvoor le~(y-wavo~modes ala voor oppervlclttegolven zijn

do voortplantingsconstanton niot bepaald 9 vanuogo het aanzienlijke

r0k0i.'lHGrk dnt vaal' do oplossing nodig is.



HOO FD3TUK I::. Eigenschappen van A6n omtreks5lauf.

II.1.

Daar de in hoofdstuk I gebruikte methode ter bepaling van de

eigenschappen dar omtrekngleuven niet tot een eenvoudige bruikbare

oplosaing heaft ~leid, wordt het probleem nu op een andere manier

benadard.

De eigenochappen dar o~treksgleuvan worden nu onderzocht

met behulp van het theorema van Lorentz. De reeds in hoofdotuk I

ganoernde vargenvoudigingen der struktuur worden Ovk hier weer tooga-

past.

Aanvankelijk wordt uitgegaan vun een golfpijp met ~6n gleuf

en getracht wordt dit model te vervangen door een transmissielijn

mode+, waarin do gleuf door een impedantienetuerk wordt voorgesteld.

Di t is slechta moge4.ijk wanneer weaanneman dat in de 6Olfpij~

slochta ~~n ~1~n mode kan propageren; ue kiezen hiervoor de ~~o, mode.

In par. 1 wordt hot stralingsdiagram enhet totale uit~€~traalde

vcrmoJ~n berekend indien de gleuf ean opgadrukte spannin~ V bozit.

In de voleonde drio paragrafen wordt daarna hot transmissiolijnoodel

opgesteld voor do golfpijp rno', 66n glow. In p<:>,:rag:raa.f 5 uordt

Hoor o::m p0riodioko strulr.tuur oP2'0bouud els in ho\)fdstuk I, on do

cornplcxo voortplantingsoonstanto is boro~0nd vovr diverse afstandou

dar gleuvon.

In de laatsta paragraaf Norden tons lotte ankale stralingsdiagru~

men barekend voor aon spocialo combinetie van emcale omtroksglouvon.

PAR. 1.
13orekan}E1L. van het door aen gleuf ui tgostraaldo v,crmogcn

Om voor d8 onderAtaande struktuur eon transmissielijnmodol

samon to stollon is hat nodig dat de door de gleuf uitgestraalde

voruoeC!}· baltend is (zie Lito 5).



Tar veraanvoudibin~Vhn het rrobleem worden fteer de volGende

veronderstellingen ~emaaktl

a) de golf)Jijp is 00 lang.

b~ de glaufbreedte d wordt klein genomen, zodat in deI

gleuf aIleen E kan optreden, en Ell' .- 0 is.
z

c) ue wandan dar pijp zijn 00 goad geleidend en zor.der

dikte verondersteld.

gvena18 in hoofdstuk I, wordt nu het uitwendige (en voor bet gemak

ook maar hat inwendige) veld berekend als fuoo tie van het elektriscbe

veld in de gleuf.

Het uit- ~n inwendige veld kunnen we ons opgebouwd denken

door het alektrische veld E in de gleuf. Doordat de randvoo~~aardena
overal onafhankelijk z1Jn van f , zal nergens een E~ worden opgewekt.

De nu volgande barekening maakt gebruik van de magnetische

v~Orpotentiaal ~, die voer aIle cirkelsymmetrische modes

E
f

: 0 geeft.

Stellan we de tijdsafhankelijkheid wear ale:

+jwt
()

dan voldoet A aan de golfvorgslijkingl

(II. 1)

met

Tussen de veldcomponenton en do magnetische vEPtorpotentiaall:.

bastaan de volgende betrakkingen:

E:= 1
jw£

1
\7zVxAc~-

jwc;

H ",'V'x A

K~es nu A ~ A (o.z) a ,dan ontstaan TMz} z on
modes die onafhankelijk zijn van ~ e

Voor de verdere berekerlingen is be~odig

in cylinder en bol-coordinaten: ciit levert (m.b.v.

Voor bol-coordincten:

(11.4) uit te werkenl

II.S).

\1' ........ l.l 0+ : 0 :;"r. f'(~; e : } r TT r'
, .... .A. • ..J I



() Hp cot Q
HJPE 2) Q 1- (11.6)

1 r r
E • r

() H~
~Q '" jw,,;

H
tor r

(n.?)Az1
.. -"';""'-1

j tAl C
E r::

in cylindercoordinaten:

d Az

(n.8)+
"0 "l

+

AIle andere veldcomponenten zi.jn .. 0 en \"1eggelaten.

De golfvergelijking (11.2 ) kan ook neg worden uitgedrukt in cylinder

coordinaten :

1 CJ ( d A
z

)
J5 "5f I (jf

Daze golfvergelijking moet nu worden opgelost voor het in-en uitwendige

gabied van de golfpijp, waclroij moat Tt10rden voldaan aan de volgende

randvoorwaardang

Berste randvoorysarde.

1) ap moat bij de g19uf continu verlopen, ofg

Voor aIle IzJ~d/2

'2) Voor f'" a moet E:z overal c 0 zijn, behalva in do gleuf, daar

moet de waarde Ea Norden aangenomen.

Daze randvoorwaarde kunnen wo 0en notter pakja aantrakkon

door gebruik te makan van Fourieranalysea

!.?'l (z)
u.

o
(rr.10)



11.4·

E
a

kan aIleen een functie zijn va~r. z, daar alles onafhankelijk van ~

is. ~z (a, ~, z) i~ nu geen harnonische func~ie van z zoals in

Hoofdstuk I, dus moe ten in pleats van Fourierreeksen, Fourier-transfo~

mat~e t086spast worden. Nu kan gedafinieerd women: (zie bijv. litt.3)

1Ez (a, p, z) Ie )/2"1'

DO

j E(I')
-00

-j J: z
a n

... j ~z' dz'
(a, '/, zt) e

(11.12

- 00

Daze iaatste integraal kan met (Ir.l0) worden veraenvoudigd, en

worden gesubstitueerd

j ~ (z'-z)
e d ~ dz'

De functie E (a,~, z) wordt dus opgebomrd uit een oneindig aantal
z

continu veranderlijke modes m0t voortplantingsconstanten ~.

In combinatie met (11.7) vinden ue dus als tweods rand.

VOOrN'&3rde ~ Ez (a, 1" z)-,
j w t<; (II.1L

We kunnan nu go~fvergelijking (11.8) gaan oplossen voor het binnen=

gabied dar golfgelaider.

Als oplossin5 voor A. ~ vinden we (zie oak Hoofdstuk I)z
J.n~

Hiarin is de orde van de Besselfunctie ~ a daar de modes cirkel

symmetrisch zlJn an verder iss

~ '" Vk
2

- r.," I
n n



Algemener kan voor A worden geschreven.z

Az
.. • J

o d rn

Daze oplossing moat voldoen aan de tweeds randvoorwa~rde (11.14) •

m (a, $P ,z) ;:
z jw~

• ~ •• J (~ a)
non

- t>o

(11.16

Door deze integraal te vergelijken met (II. l3) kunnan we o(;Vn)

bepalen, door de functies onder het integraalteken aan elkaar

gelijk te stellan. Het kan echt~r ook eleganter.

(11.16) heaft dez~lfde vorm al~(II.11). (11.12) kan dus oak worden

toegepast, en levert:

j w <,
c( v) . ~ 2 • J (;3 a). =

'n non

:!ot daze c( ~' ) 1"ordt A :
'" n z

A (f.z)",
~nt

.: W f,..L-__..•
27[

E: (z!)
a

J o (~n r)

~. J (13 a)
non

j w r,;

211

Bij de bepaling van A t gaat alIas volko~en analooff~ aIleen wordenz ex
.de BesceJ.functies varvangen door Hankelfunctie s van de tl1Elede soort.

(vanwege II. 1).

Dus:



II.6.

Voor de "bepaling van E (z') kan de eerste rundvoorw<.ii,rie (n.9) worden<.i
toegepast. Met behulp van: (11.17), (II. H'), (TI.?), (1.16) wordt de

oplo::;si ng:

(11018)
{

,J 1 (f3 na ) _ H1(2) (,na)} ~ j In(~- Z I) dind z f '" 0

Jo(~n~) H (2)(1 n)
o . n

Voor alla Iz 1 £ d/2

Deza intebraalvergelijkin~ vertoont overee:Komot ~et de overeenkoQstige

vergelijking (I. 20) ui t hoofdstuk I. Daze int3graalvergelijldnc iu ook

niet langs analytische wag op to lossen.

Voor het elektrische veld in de gleuf kan, eV3nals in Hoofdstw~ I,
daar de g13ufbraedte d klein is verondersteld, in vergelijking met de

tsolflangte, een constanta velddi stributie ~"/'orden aangeno!llcm. In di t geval

(II.20

(II.19)

,Y d
. i?n

Bln~

stollen ue:
Vo j~

Ea(z')=Ci· e

uaarin V het ampli tude, en ~ de fasa is van hat gleufveld.
o

Toevoeging van sen exponentiale z-afhankelijkheid zoals in hoofdstwc I

is gastald, is in dit g~val zinloos.

Door de~e keuze kan in (11.18) het van Zl afhankelijke integraalgadeelt

Horden opge los t 0ao

jloJE: j1 Ho(2) (Pnf )
Az (p.z) C l[d Vo e (?)

0xt H (A a)
-DO 0 "'n

Voor grote r : douo zo als r~ oV kan doze int9graal benadord "Ior"

oj. I(-k COs 9)

don; daurbij uo~dt tevons overgegaan op bolcoordinatono

(Zio Harringtonc ~t. 5, bIz. 275).
Voor uillekourigo I(n) goldt:

00

J (2) . ']/ 20 =jkr
~(7n) H

o
(f3

n
f). e-J(/"Y) Z dJ/, --=, X"

-00 r~oO

dan word t g

-jl:re
r

sin(d~ cos Q)

(I1.;;>1)



Mat (11.6) ;Can nu H, 'uerekend worden. Da:.J.r we rou ce' ,.;ebieJ be

chow"en :ne~ irate r, kunnen vem .le difl'e:'entialen .-i~ terr:.en eJ.ie
1

'avenreiie zi~n :r;~t ~ worc:.er, ;.;eGc~dluter., w,.nt A_ ls ook o!llt';~keerd
.. ., I,

evenredig met r.(noJutotaal zou dit ~ wO~1en, wat te ver~a~rlozen
2

j,s ten opzichte van een totale factorr 2..)
r

Voor grate r word, t : II. ()) :

- sin 9

",/ r

sin 9. cos 9 H
il

' ( a k sin Q)
a

'dus:

HI' ==
r.... oo

•

- j k re

r

. ( dkSln 
2

cos 0)

(II.?2)

waarbij dus aIle tar~er. met arda en hager zlJn weggelaten.
2

Uit (11.6) voIgt dat E oak orngek~erd evenredig is met r 2 en ~us
r

verdwijnt voar grate r' •

Voor Eg t-lordt voor grota r gElvo:'1den E
G

_.
j w c:;

dk('2 cos e)
e. cos Q H (CO:) (a It sin 9)

o

sin

sinr

-jkre

(Jr.?3 '

Uit vargelijking (II.2?) en (11.23) blijkt datg

(II.?4 )

mn dit i3 inderdaad het verband tussen Bg en H~ in de zogena8mde

golfz8ne, waar we mat een vlakke golf te doen hebben.

Daar nu Eg en H,.. bekend zijn, kan de FOynting vector §" worden

berekend, die in di t geval een ellJrgietransport geeft in de radiale

richting.

Vu"r de over de tijd ge:ni:icielde anergiestroom ~g:?ldt:

s 1
2 He (! x !!.. 'lE) '" ~ He (~ x. ~fP iIf)

s
r,' Ra. Y: I.



met (11.2)) ~ordt S nu:

( Sin(~ cos Q~
I • :;in Q: co;·~ -Qj .

r J. (a k !'>in Q)+N 2 (ak sin'
o 0

Per oppervia~te-aenheidvan sen bol met straal r wordt de an9rgie

stroom:

S x i sin 9 • d 5" • d Q

En r.iermee word t dus de totaal ui tgestraaId: vermoaan~

p 4 V II

o

o

. 2 I dk )
sln \~- cos fl

e. cos 2 Q.{ J
O

Il
'-~Q

(a k 8i n Q) + N I (ak sin Q~'
e j "

(ak) +

Integrand ~

Opmerkingen:

1) Gsd~ag der integrand ala Q =~/2. dan is cos G ~ o.
Ontwikkeling VRn de integrand in de buurt van Q c

n/2 , ~at

verwaarlozing der hogara orde-ver8chijnselen geeft:

a (dk (7i.)) ( dk
2

)1l. (~._ r)2sin "2 2" :.. e ~ -- '"
--------------- ~ -~----=--------

(71 _ Q Y. {J II
2 0

( ~k r-
= ------------

'"

(ak) +

voor Q 0 ~/2 blijft de integrand dus eindig.

(ak )

2) In fsite is ar ook gsintegreerd over de doorsnede van do golfrijp

in de integraal (IIo25). Daar r echter naar oJ 'nadert, nad0ran

de gremm dar int0graal naar 0 en 1i. Voor'0 t:: 0 of T[ wordt

de integrand oneindig (zie 11.26). Er heeft dus een groot ver

mogens-trQnsportplaats langs de wand van de golfpiJP. Dit is

e~hter weI ~ogelijk daar:

a) de veldcomponen ten die he t vcrrlOBCllotro.nsport

Hp en Eg,kur.nen bestaan op de golfpijpt-:and..

Voor r t:: oQ staat E" .L op de golfpijpwand

en Hr loopt// aan de golfpijpl'[and.

veroo rzak en:

~ z



..' .

b) de integraal blijkt voar k leine waCir·.ien van g analytisoh

op te lossen (zoals op de volgende bIz. is aangegaven) en

geeft een einlH C vermogenstra.nsport voor Q tussen 0 en

bijv. 1°.
3) De integrand is sy~rnetriscb (zoals te verwachten was) o~ 9 ~ ~/2 •

7/ ;Y2
Dus geldt. j = 2 J

o 0

4) De berekening der integraal zal dUB bS13taan uit twae gedeelten:

)
0 0a numerieke benadering tussenQ = 90 en Q ::I ~

b) analytische oplossing tUSSa'lQ = ° en Q ::r 1
0

5) De integrand levert als functie van Q tevens het ~tralingsdiBbTam

van de gleuf.

Ala straal der golfpijp is genomen: a ::I 14 mm.

De frequentiG is 9250 MHz.. . ,

1) Analytische berekening:

Voor kleine waarden van 9 geldt: sin Q ~ 9

COs Q _ 1

J o (a k sin 9) = 1

N (x) = -2
,) 1j

In 2rx
Litt.8

H
o

voor x <K 1 geldt:

(ak sin e) '" N (ak Q)
o

met In" 0 0,5772. (11.26)

Dan wordt de integraal:

V n /1 • II ( dk )
-8 B~n dG0 2

~1 :> 8,906.10
{ 1 +. Cal< 9) }d

2
9 NZ

0 0

r. II "
d

/

S1,
. s:i.n 2 (/. )

o

d ak. Q

ak Q { +!.- 1rt ( 2,l
ri2 13k Q J)



ak Quit de noemer brengen we achter de differentiaal~ dit wordt dan

d.1n ak Q.

Na vermenigvu~diging met - wordt de differentiaal d In
1

akQ

Dust

P c - .. .. I
°

1 +

d In

2
(- In

1/

1
ak.Q

V II

-8 °= - 8,906.10 •
de

•
• II ( dk) 7i

SIn 2 • 2 1 arctan

,'Als ~Te Q1 ::: 1° kiezen,dan is de naUl·!Yeurigheid van (I1.26) 0,2 %
di t is een afwijking van 0, 1 %om de comid-:.elda waarde.

Nu wordt Wberekend:

-8 . II
~ 37,50. 10 • S~ n

V II

( dk) °
"2' • d&

+ 0,1 % (rI.?7 )

Voor di versa waotrden van d is daze fun::: tie ui tgezet in Tabs! I.

Deze wordt toegepa~t tussen :0 on 90°.

Ala interval k :',6 1° gekozEm.

De benad0ringsformule~

90°

= f - f(9) d 9 = ; k (f, + f 90 ) + k(f2+ f 3+ •••• f S9 )

1°

B3rakeni ng van de integrand , voor iadere waarde van Q, in vi'3r c:<fe1.·;:>

nauukeurig, levert een ui tkomst die ook ongeveer in 4 cijfer s t1au~·!

burig is, daar de integrand als functie van g in 'di'~ 2,'0bied slochta

langaaam vari~art.

Voor diverse lfan:-den van d is daze som P ui tgezet in Tabel 1.
1°_90°

Ui t he t bovenstaande voIgt j dn.t de fout in de berekanda P. . 1
~o'Gaa

klainer i8 dan 0,1 ~.



Daar veor dOBe numerieke berekening de integrand voor diverse

warden van Q ber9~end iB, is t9ve~s het st~a~ingsdiagr~m bekend.

Zie biervoor Tabel II.

Tabel I.----

d Y Y " o . QOo tlY t ~o 10 in . IV 10 _:0 0
in A/Y

• to t o - I". OJ
rnrr.. o - ~I A/V ' c'lr. ;0

0, 1 0,003501 0,006 149
-2 + 0,.:; --f',93(10.10 ,0

0,5 0,00350 1 0,006 143 1,9288.1('-2 + 0,5 ~

0,00350 1 (.,006 138 1,)278. 10-2 (',5 ,1
+ .. ~,

,..,
1,5 0,C03495 0,0061 10 1,9?10. 10-~ + 0,3 l'

;J

0,003480 0,0061~8
-2 0 4-2 1,9176.10 /0.,

2,5 0,003453 0,006084 1,9074. 10-"- - C,5 .-f
jO

3 0,003425 0,006056 1,[;962. 10-2
-1 ~"~

0,005978 -2 --3 ~~4 0,003350 1,c·656. 10

1)

2)

VergelijkinSiron koloID 1 me t kolo!:: ? lB.;'; t zien dFJ.t ruim

1/3 van hat ttotale vermogen u.:. t.;estraald Hord t in het gebi0d iW.C.r-·

voor geldt ~ (Er is dUB een groot end-fire effect),

0°< e .(1°

en 1890 < Q < 190
0

•

,..,
Uit de l~~tste kolornmen blijkt, dat Y = 1,9173.10-~

een redeIijke benadering i~ voor bijna aIls gl9ufbreedtes.

Het ui tees'traaldE)vermocen is dus prakti :::ch om:±'hankelij!< V8.n de

eleufbreei te.

In de tabel~en is Y uit~~zet~ waarvoor eeIit~

p .,;tr= YoV
0

8 CAV]
de dimen~ie van V i~ Volt.e

Voor enke:'e ua,_rdan vc'ln d en 9 vol.:t hieronder :-,at straling:.d.:~'::"';l"::'.

x "" 3 (9) r
2

• ain 0 :: fu~.ctie van ~ •



11.12.

TAB31 II.

_0
X ~ .. l.: d=C' , 1 X c;.lR -l 1 X • 1 , d.=2 X "l _ .i =4 m~~ m~ -" . mt: t:. ..... ::l ~1::n , ... ,J"o...)

°
0,0015'! V 2 (l en' ~ 0'" V 2 0,00 14;,; • V p. 0,C01435 · Y 2· '-' , . '"" .) .:'.

0 0 0 ('

5 0,000800 · V ! C 00C,"796. V 2 C ,0007:;(;. y 2
0 ' , 0 0

10 o,oC0678 · V 2 0,0~('6~0. V • 0,('00670. v 2 C,oC06~5 · V 2

0 - 0 0 0

?C C ,0006-;5 • V 2 C ,000612. V 2 0,000-507. V a 0,8085[.7 • V,,2
-0 0 0 ,,'-..

30 0,rC0595 · V 2 0,00059j.V 2 0,000590. V0
2

0,()C('572 ·0 0 0

·40 0,000586 · V 2 0,0005 85. V 2 0,00058'. V 2 0,00051'9 · y 2

0 0 0 c
50 c,000se1 · V ! 0,000580. V 2 C ,000579. VO

l
0,000569 · v 2

0 0 c
60 0,000579 · V 2 o,C00578. V 2 0,000576. V 2 0,00057' · V 2

0 0 0 c
70 0,000577 · V 2 0,000577· Vo• 0,000576. V I 0,000574 • VI

0 0 0

80 0,000577 · V 2 0,0(10576. va 0,oo0576.V • 0,000575 • v 2

0 0 0 0

90 .0,000577 V 2 °,000576. V 2 0,000576. V a 0,000576
,. a· · I

0 0 0 0

Het-verband tu~sen X en P-Rtralin5 is eus:

P ::.< 27Z J7[X dO
str

o

Opmsrkingen:

1) Het straline:.-d.iagrwr. blijkt onafhankelijk te nijn van

de Gle~fbreedte. Uit de tabel blijkt, dat slocht~ zee~

kleir.e verschillen optreden voo~ de Gtraling bij do

diverse gleufbreedteE.

2) Uit de tabel bli~kt ook, dat de 8tralin6 tussen 30
0 cn

150
0 prul< tisch everl groot is.

Po So 8

/V (1, '~orden van nu af nan andere eedefini~erd dan in het
tfn en n

voorg.arunde ~edeelte.



.,..,riRAGRA:~.F ;:.

TM rr;ode~ van de iesloten ronde-golfrijp.on

wor:l~ v""n de T:'.! noie.:; e,-ebl'dlj( ~errl:1.~t:I,.on .
Dezo mode3 ";orden nu afb~leid en tevens eenormoerd, dartr

daze normsring van pas ko~t bij enerGis-ver6eli~kirgar.

Als oplossing VCl.n vergeli jking (11.2) voor de magr.eti. ;..;ete

+ t t' 1 . . do dvee.or po an laa Vlnr.l.en \·:evuor de n :no a:

A ::: B. J
Z 0

I

be randvoon;a<~rde is nu: E; ::: 0 als f == a.

Dus met: (n.r) en kn~. ~2+in2

B
jWf,

2
• k • J

n 0

Om aan Qeze vool'waarde te voldoen moet a dus sen ~urtel zijn
n

van de vergeJijking J (k C:') "" O.
o ~ I

3tel dg werteb van .Ja ~'el'celi jking 0, zijn d 1, 12 ,

dan moet dus geldenl

~ a' == d It '-'
n n '. n

d
n
a

Er Z2Jn dUE alleen oplossingen aln n geheel is.

Uit v3rgelijking (11.7) en bovenst&anda alggmere e~:o~3ir.· veer Az
vinden we nu voor de ve Idcorn:~onenten ~

d
tn?)

~z , ;-:..z
H B. n

J 1
n h (J) I (z) ~n()·3

11
== . . e "-' .

nf a a -n n

j?ri d tnf) - ~z ~.~
E :g. n

J 1
",0 ' (y). V ( z ) '" 0 ( s» •(1:: . 0

nf w r.; a a ~ll n -n

B
d

( d n f ) J':.z
E (~/ J

n (II.3;)
nZ

~

jw~
0 c e

a 0 a

~ 0 al s n I 1-.

=- '! iLl s n mhI' • ~ ,
-.1 ... ..,.

In deze ver5elijking i3 B sen conatante die we nu zodanig kiezen,

Ja:/t



11.14.

(II034)

den mode:

l:J (

~
f

Z .~
n .'!p

Uit (11.32) vo2~t verder:

De karakteristieke impedantie van de
1/ d-'
Y k

l
- ("1- )1

Verder ; '...
~~ ~.

d dnf,. h· ",·E' .2! J 1 ( ,
.;;. . ,

-n -n a a

- r.,z
dus ook: I (z) nen en

J:z
V (z) ~., Z n '7 I (~)0 :.= LJn n n n

~Verder
,

is direkt duidelijk dat: b_n

,
r.:: ~z :X:~n (Il.}S)

Aan voor~a~rde(1I.33)moet nu worden voldaan:

dus:
d

212 If (-~'fa

In Liti. 3 (deel 111.2 bIz. 457) is

,/a a2

J 2 (d' C / ) • Od C' '" 2o . 0 nJ ~ ).J

afgeleid dat geldt:

(II -~\.:, ... ;

De Gazochte integr3-8.1, (11037) most nu dus i-~orden teru€;gabractt tot

do bovenstaandG bekende intsgraal.

(n 037) kiln \'rord~n goechreJv()n e.1 s

I"o
2'1{ r! (-!!1__)2

a
Par'Uele-

- in~egratie en uitwerken geeft (met(II.38) en (1.16))g

Il

a J II (d )
'2 1 n

dus: E _.



II. '5.

Met deze ~aarde van B vinuen we nu voor de mode-vectoren:

1
J , (dn r /3.)

J 1 (d )n

l)a verge~ijkin€ ZII.};:) kUl'lri<}n ue lius nu opniew'" opschrijven:

J 1 (dn ria)
J 1 (d )

n
e

- J';.Z - ~/..,= h' ~ +(z)= h .8 _n • ~n
11

'g+'; A. Z
n~ n n

..

f
I 7nZ

'" at_n
v + (z)

n
(IIdO~

Hi<Hbij is it ::;: een amplitudecon3tante.n
- 'l"z

I + (z) A e r;
c

n n
- ?:-z -1y+ ( z) A e ~Z . ::: Z • 1+ (z).::!

j ~n n n n w ...

~'le Imnnen stellen <tat bovenatae.nde modes in .i.e po~:i.tieve z~richtinG'

propageren; er vind1 an~rgietran8port pla~ts in de·+z-riehtin~.

Dit is ~.angeduid deor plustekans 'bij de vp.ldcempon~Jnt0n, dG str,:ren

en de spanningen.

Veor modes die i-n de nagatieve z-richting propageren kan eon zelfnH

stel vorgelijkineen vrordan afgeleid. (vervunging van ~ door - 7 ).
n n

1 .
aff['

J 1 (dn) fa)

3,(d
n

)
~z Q h"

n
I n

(z)

Z 3
1 (dn ) fa) )?,z 0

E B
n n Y

~

(21) (rI.l'):::: - e a'l7{ J ( d;Y . €I "" +a .
nr n oo!l n1 .r r"z'. -(3 .0 n

-n
en dus ooks

~ 7nz
I - (z) B'" • e

n n

+ jriz . C> J. -(z)
V (~) B Z

-I n
,u :1 - • e .

j',,~:n n n d z



Opmerking:

De afmetint,'"en van de golf;;ijp kiezen we zodanig dat :,51echts de

TMo1 mode kan prop~gdren.

(rIo3 1 )

is; dus uls

VOOI' ,roortplanting van de I'Mo1 mode moet dus geld'!lnl

a > 2,405

k = --k

vpd'at hogere modes zich niet kurmen VOorti;lanten moet:

5,520
k

Dus: 2,405 <a. k ( 5, 520

Voor f Q 9250 MHz, ,en a = 14 mm is aan deze voorwaarde voldaan.

PAR. 3~ De eigenschappen van een gleuf in de golf~.

-We gaan ui t van de ronde 00 lange golfpi jp ffi0t de g1311f

op pla~ts z = O. 3en in de pijp aanwezigo E.M.-golf zal sen veld in

de gleuf opbouwan, en dit veld zal op zijn beurt in de pijp ean.
aantal 801 of niet propageren~e modes opwekken die zich voortplant3n

in de +z en -z ~richting.

Voor de transversale componanten van het totals opgowokte veld in cie

golfpijp kan worden b~schrevan:

+E 1::1 }: a
n n

L a
n n

E +
-n
H +
-n



11.17·

E l. b 3 -

}• n n n
d

r. z < - ~
H .. b H

n n r;

"" -+ H+ ... - H tranfJversDle "~ , en .!.I , zijn de veldcompo ....enten
-n -n ~ -n

der normaalmodas v~n de Golfpijp die zich voortplantcn in de +z,

resp. -z-richting, en zijr c;edefinieerd. in (II.~O) resp. (II. If 1).

De coefficienten a: an b zijn te ber3kenen net behulp van het
n n

. theorema van Lorentz,.dat voor een bronvrije ruimte luidts

Di t' is ooy. to schrijven als orpervlakte-int'3sraal voor een geslotan

oppervlak Sa

• n • ds :::: 0

S
Hierin ~ijn ~1' g1; ~2' tl2 twae verschillonde velden die voldoen U~l

do vergelijking van ~·ic;x:olell voor deze bronvrije ruimte, en

n is de norm~alvector op hat oppervlak S naar buitan 5sricht.

Voor S kiezen Ne ean °oppervlak bestaende uit:

8 1 ? 52 -.:- 8
3

+ gleuf. (Zi0 figuur)

d
S1 en S2 bavinden zich op Z ( <~ 2

d
Z >00+ 2

Neem nu voor E1 • .!!1 het door cl~ voldverdoling in de gleuf opgo~,eY..to

veld in de golfpijp , dus~

l: - ?,:-z

}~
n

~ a e e d-1 n n -n
'>?:z

z 2
L

=

H~ h
n

'" ~ e-, n n -n

~-
~z

}
0:j' b

n
~. "" e an n -r:.

(. - d

r /:.7:- z '-p b l:
n

iii e
a:...:.~ n n ""'"'1'1



en voor hat andere veld wordt genomen: een in d$ +z-richting p~opa

39rende normaalrnode met rangnurn~er n. dus:

e
-n

-, h
--n

e

Substitutia van daze vaIden in ir.te~raalvergelijking (11.44) 19var+'

na oplossing:

2 b JI ~x~ a d a. JI ~1 x H + . !l • da.
n -~ -n..

:"of 51 gleuf

b -- /I E X R+ • ~ da. •
n 2 S -1 -:1

n
gleur

a wordt op dazelfda manier berekend; nU'kiazen we echter voor E~.H~.n -,' -t::

:an in 'de negatieve z-richting propagerende nornaalmode.

D?n voIgt:

a
n

-1
2 S.n 'J!

gleuf
E x H-1 -1'1.

• n d a.

III deze tHee vergeli jkin5"Sn voer a en b i" T'
,~ .91n II,

(II.19)in de gleuf~ d'i2.s avenals in stellen He:

V
j.$

1;"
~(zy)'

0 e
.::'1 - = d

=a
.}

H en H ziJ'n de magnatische velden in de ~Ieuf. Bierloor kan dU5-n -n 0

oak wor~en ~eschreven: met (11.40) en (II.4 1 ):

{-

- 1:,zH + =- H
h .n-n -njP - 0 e
-n

H H h
/riz

::: = . e
-n --njO -n

En met 'ieze substi tuties worden a <3n bn 11

v .0
jS

~z0 f h d" '" 2 S d '=- a.
""n -n

n
gleuf

j~

V e

1/
- ~z

1:: 0 h e n
d. an 41

? or i:.:l •
bl~ufn



1I.19·

!e coefficienten a en b zijn nu bekend als functie van de diverse velJ-
n n

en gleuf-parameters. DU3.r h onafhankelijk is van z, an vanwege de syTnme-
-n

trie van het integratiegebied t.o.v. z - 0, is het duidelijk d t geldtl

a .. b •
n n

2S .d
n

h
n /I adf dz

C1auf

~orden de ufmetingen dar golfpijp zodani~ ffekozen dat s1echts de ~~O~-mod9

kan propagaren, dan zijn dechts de colfficientan a 1 en b 1 van belun~.

t/1 b dan imaginair. 3ta1 ~ j~1

-

11 (dnf/a )
1

1
(d

n
)

en

Nama~ we als oorspronkelijko TM01-mode, een mode met amplitude A1 die

in de +z richting propngeert, dan zijn de mode-vector h1, en de energie

term S1 hierdoor bepaald.

Vergelijk (11.40) geeft~

1

3, " If et x !!.1 • ; da = A,' Zl /1 e 1 'h 1'· da =

doorsnede'

Substi tuti0

a
n

doorsnede

hiervan in bovanstaande vergelijking
1::1 b <::I 2 (ff'. VoQj> sin ~1 d/2

n A
1

-~ • ~ 1 1d

geaft na ui t\lElrldrl3~

¢1I.46)

Op volkomen analogs uijze vinden ue voor sen ~~01mode die m0t amplitude

A1' in de negatieve z-richting propagearts

Al' '" b l' 1::1 2 {j['.

A1 '

uaarbij a 1' en b1 ' betrekking hebben

in resp. de -z en +z-richtingo

sin ~1 d/2

Z1~1·d

op sacundaira golven die propalSeren

3.2 Varbnnd tUBsen Vo on A1

0>
Er moat voor daze struktuur nog aanverband bostaan tussen V e J an

o
A1• (~e kiezon A1 reije1 tar veraenvoudigine).



De vermogensvergelijking vour oppervlak S .. 3, + 32 + S.3 + gleuf kan nu

worden opgesteld (zie fib~ur op bIz. 11.17).

De amplitudes del' ~odas die

links en rech ts van de e;leuf

optraden zijn aangegeven in

nevanstaande figuur.met

behulp van:

P
atl'_______ f _

A
1

~ A1

a,A, ~/ ~ 1\1&1

l; c 1/2 Ro, j (n.48)

doorsnede

tlordt voor de v~rmogen6verLelijkinegevonden;

1/2 Z,A/ c '/2 Z,A/ .a,.a1t( + '/2 Zl At.
ll

• Re (1+a, )(1 + at) + PstI'.

II
In par. II.1 is gegoven dat P =y.V

atr 0 .~

en verdeI' is a, bakend als functie van A en V eJ volgens formula (11.46).
1 0

Substitutie hiervan in bovenstaande ve~ogensvergelijkinggccft;

j~- x .d.cos;? .e

c (x&.. ... yr! / Z,)

mat

x c

2 '{if'
--~. sin ~1 d/2
~1~1

(II·50)

Daze algemene oplossing kan worden afgebeeld in hat complcx8
.~

vlak en geeft dan de meetkundige plaats aan van aIle waarden van voe J /A1
die aan de vGI'lJ1ogensvergelijltine. voldoen.

Deze maetkundiga pIa::!. ts bestaa t ui teen ten opzich t.e van

dG.. J:'siHe negatiElva as gaspiegaldo sinusperiodo tusson de

reGIa uitarsten 0 an

I m

Ra



II·21 .

(r1.51 )

vergelijking levert dUB niet helemaal de

re~el sn dan is ,

De oplossing van de vermogenn
.~

samanhang tu~sen Voe J en.Ar Op de manier zoals het probleem hier iB
.:;

bebi~ndeld, is het ook niet mogelijk een nader verband tU8aen Voe J en A.,
te vinden; daarvour moet nl. het veld in de nabije omgeving van de gleuf

worden onderzocht met methoden die oplossin6en geven voar cie integra~lver

gelijking zoals die gegeven is in (Tr.18').
Voor de nog onbekende '·Ta2.Xde van); kie zen HO ? ::; 0, dan word t

V e j ~
o in de gleuf he t elektrisch veH S inz
fa~ met het magnatisch veld H~ • In feite is dit aen willekauri&8 keuze

uit de mogolijkheden die' het polaire diagram hiervoor biedt. De keuza is

echter oigrond van de kennis die bestaat ten aanzian van het nabije veld

van de gleuf weI annemelijk. Stevenson heeft nl. op nauwkeurib~ w1jze

bepaald dnt voor resonante transversale gl~uven in de brede wand dar golf-

::; reeel,

pijp het elektrisch an magnetisch veld ook in faze zijn •. ...,
V J~

Door de gekozen voorwaurde dat~cz 0 is, en oS

worden diva~se betrekkingan aanzienlijk vereenvoudib~.A1

Dan gelden voor Vo/A1en a 1, de vereenvoudigde betrekkinGOn:

-1

V -xd0

~
c

2
d

2 yl' Z,1x +en
2 .

b 1
·-xa

1 '" '" a daylx .}- Z1
d 2 y.

1 + ::'2' --x Z1

Dllar x voor kloine gl~ufbr0edte seve IlI'edig is met c: , zi jn do

coefficienten s1 en b
1

pI'a~tisch onafhankolijk van de gleufbreodte d.

. Precies dezelfde vergelijkingen kunnen worden opgesteld indi~n

uitGegaan wordt van san mode die mat amplitude All propage6rt in de

-z-ri ch ti ng.

Ret door de gleuf ui tgestraalda vermogen is ook ui t is drul,knn i:'

A1• De formulos (11.25) en (11.51) gevon na substituti~~

Pstr C

(II·53)



II.QQ.

Met de gegevens die in deze paragr~~f gevonden z1Jn:

kan nu worden ovargegaan tot het bal'alen van he t transl!lissielijn::lodel.

PAR. 4.

Zoals bakend, kunnen d.e van z-afhankalijke aigen.·,cha~;J9n van de

transversale moda-componen~an ~or~er. beschre~en ~et betulp v~n ~er.

tr~ns~i~sielijnmodel. Dit ~od31 is slech~s geldig vo~r 66n b9?a~lde

mode. Voor dit geval is dit de TI~ , mode.
. o!

De transversale componenten van een in de rositieve z-richting

~propagerenda mode ku~nan geschraven wordan al3: (zie II.~O).

-j 131 z ~,

~1 Ll"!t "" !If 2.1 • e 2 1
. a I . e-1 (E. 54)

-j 13, z
£It ::: l!: )' c h~ . e

-I

me t:

(II.55)

Treden e::-gens om'een of andere reden, reflectist> op, dan kunnon w;:?

daze schrijven als:· (zi8 11..11).
j f./;Z

~ ~. R
1

• Z1 • 0 Q 3
~t -1

R hI
"" 1 0 -1

'\'Ia?-rbij dazo !:lode propageart in de negaticv0 z-ricbting.

Hot tot ale veld. is nu~

-j 13
1

z J lJ,z
2 1

I ( R1 ) , v( z).:!. _. 0 0 9 - ~'l ..-t -1

~ j .I.1 1z+
j ~z ,,

( R1 0 ) ::: E., . l(z)H
t

t= ~1 a

rlaarvoor I.US geldt: .j /1, z
~ j /3. zV(z) = 2 1

(0 1 R1 e )

-j j1 ,Z
j J Z

I(z) (e I + R1 e I· )

-

(II. 56)

(11.37)

en daze vergalijking3n 2ijn juist ds utl"oom- en spanningsv~:rgalij;d.r;i:;9n

'VOor aen tr;<ns·d:; .. i91i~n, ;.;a.rv:ln'3, ::ie l<.a.rakterL,tieke i!!':peiantie b:lo



'ie ::lOe ten nu proberen de gleu f te vervangen door een ne ~werk

in daze truns~is~ielijn.

~oR.ls in de varige paragraaf wor.:t d.e eo1f,'i.jp ook nu '.... eer

gevoed dOD:' een TMo I T:1ode met amp 1 i tude A1 ' en dear he t v ~ld

in de gleuf worden 1'/.';0 1 modes f!i()t aepli tuden a
1
~ opgebouwd ciie

propageren in de +z an -z richting.

We veronderstellen dat de gleuf zo sm~l is, dat aar.6~no~en

kan wor~en dat de gleuf zich bevindt op ptmt z == 0 •

Van de opgewekte mode kunnen de veldcemponenten nu woruen opgeschr~ven

,voor de gebieUF"l ,,';> 0 en z.-< 0:

-j ,I31 z j IJz
z« 0 !t A

1
(e I ) ,

Z1= - a 1 e • ~1 .
(9

-j ,01 z -j ,I11 Z ,
(II-58)H

t == A
1 + a

1
e ' )

• !!.1

en voer:

z ')'> 0
-j ,41 z

• ~1
,

2 1E c A
1

(1+a
1

) •
-t e

-j ~IZ I

Ht '''' A1(I+a 1) e • ~1

Voor de mods'-8panningan en stroman van het transmissi0li jnnod f;ll moo t

:"1U dUB geldenl

z ~ 0

z ~ 0

(e
-j .Pi Z j fi 1z

V ::: At. r> a
1

(;) ) . '7
'-'1

-j;31 Z j 4 1
z

I ::: A1
(e + B 1 e ) (II.59)

V == 'A
1

( 1+a
1

)
'~j ~ 1z

'7a • .... 1

-.; fJ1zoj

I c A, (i-."a 1) 0

Indian in de golfpijp ala voeiande mode, een in de

negatieve z-richting propab~rende mode met amplituda Al ' optreedt,

dan hebben de door hat veld in de gleuf opgenokte selcundair0 modes

ampli tudes a'1A, ', terHijl ze propageren 5.n de +z en -z ric:hting.

De mode-spanr.ingen cn ...."tromen ·...oor hat totale veld :'n is pijp zijn

dar.: (ZiG II.ti,).



Iic.24

V Ie -A l' ( 1 + a 1 ' )
j ,q, z

• e "• '-" 1

z <0 j Ii, z
T A1' ( 1 a 1 ' )... = + e

j ,8, z ; fil Z
(II.6r;)

v

V -A, I I , ) '7
\ e - a, e .

~1I ,
Z )

,"

~;; 111?:j -j
I ,- A ' ( e + Cl. 1

, e1

De sj:anningcr! en stro:'::ar. zijn nu d''''3 aan beide zij0..on vA::,

de gleuf bakenc... ~"e bescho11':73l1. t:.a Gleuf als een vier,ool tuz er. ~e

(II. 60).

1
1

12
')

1 r

-( 0

1V
2

•
z=+O

V 1 f
z=~_,to:-~-------

punten z .,; -0 an z ,.: + 0; me t ",1., i n- en Ul teangsspanningen- en

S ,ramen, de sari van de desbetreffende compor..enten ui t de veru·a:l.ijkir;cs

,,(11.59) sr.

De atromen en spannind'en aan de in~ en Ul tgane va n de vierpuol

w3rden nu voor z = O~

(1'1' -'\i)
\. -:.. I,J ;

Deze vcrgelijkingen kunnen ook met beh~lp van matrices uorden

ge echreven:

[:;J ~U)



WaLirbi~s {u) o
1 ) rs } 1+a 1 ')-

-a '1

De rr,atrix ( s) geeft hat verband tussan inval19nde

ar: bereflect~er~;a {;..::lver:.

De elementen van (S)

coijffi C5.8 ntan.

zijn de refloctie en t:r'cn3~1 _::ie

De rna trix (S J noe~t ~en oak we] de ver~~rooiing3~ntrix.

Hat gedrag van de spanninGC3n en strOr.len a:m in- en ui tgc..nt; van de

vierpool zijn nu bekend. Nu moe ten de elem'3nten van ie vierpool "darden

,berekend.

In he"'; a1eer.:een kan voor eer. vi9rpool de a:i~;li t tal: tie

matrix worden oPeBschreven.

(y)
V

1
= 2 1V~

c

y I 1

Uit (11.62) voIgt:

1 1 I(U) ( s) (u) -} ( s)
/_1 V

1 ,)
(-- /~)= - 2 1

l .1 • '"".,

12 V
2

De adrr.i t tan ties :volgen nu ui t vargalijldng vC'.n de tuea oovan"t3-".nQo

verge~ijkinG~n. Uit~erking hiorvan gegft~

~ + 2a
1

c 1
Y11 Y

22
-~ a (II.0S)..

~4al
:=:;

-?a

2 + 2a
1

Y12 Y21
I + a

(II.(iG)., - ----
4 a

1
2 a

F~erbij i3 a 1 = a,'genteld, hetgeen volet uit (II. ~) en

Het netHerk dat aan(II.65)voldoet kan nu 'Harden opgesteld.

~en T ~chak91ing

1 1 Y
1 Y2 1

2
• ) C

~
1 < •

l'

i 1
1T, ·1 '2

L• 0



11.26.

Voor deze vierpool gel~lt:

I, II: Y"V'+Y'2V2 ..
Y, (Y2 +Y3) Y, Y2

V2V -
,+Y2+Y3Y, + Y2 +Y3' Y

12
.. Y2,V1 + Y22V2 e

-Y'Y2 V1 +
Y?(Y,+Y3)

V2Y,+Y2+Y3 -Y'+Y2+Y3

\'1orden.

Z1.t. o. v.

Y1 .. Y2 ..

Y3 '" 0
Daze admittanties zijn gereduceerd

(11.67) kan Y"Y2 enY3 berekend

Hord t hiervoor gevonden:
a 1 + 1

-a1-

Dan

Uit

De vierpool wordt nu dust

-"--I· Yi-- }--_o met Y
s

D

Het transmissielijnmodel tar vervanging van de golfpijp ~et ~19uf

is flU compleat.

Enige numerioko uaarden der afgelaide uitdrukkingen kunnen Horden

bOl'olcond indian us kia zen:

.gleufbreedte cdc. 1 mm.'

straal der golfpijp a c 14 mm.

(II. 68)

:=: 1/2 r inp

g01d tz

Ys c: 0,53'1 _

21 c 174,6 Q

~ 1 c -j}/
-1n1 = 89,85 m

a 1 '" -0 ,485

P inp Q 81,3 l' }
p

P str co 43,6 l stl'

P transmo '" 0,265 IT .lnp p fl cO ,235 P .ro 2np
Daze eigenschappen zijn praktisch onafhankelijk van de gleufbroodte d.

frequentie

dan

Voor d( 4mm ~jn bovanstaande waardan binnen enkele procenten nauwk8~g.

Uit de tweo la~tste cijfers blijkt, dat de uit~8~aaldo enarcie de halft

bedra<::.gt van de anergio tier primaira mode, 1/4 deel 1'lordt goreflccte;nd

en 1/4 deeliordt getrunsmitteard.

Voor een gleuf is het.duB niot mo~elijk het uitaestraaldo varmoge~

te regelen door glaufp~raneters te veTunderen.



• •
Par.5

Stra11ngediagra- van twee in tegenfaee stralende gleuven.

Veronder8tel een oneindig lange golfp1jp waarin z10h twee gleuven

bevinden op afstand l.De gleuven bevinden zich aymetriech ten opzichte

vanhet voedingspunt,van waaruit TM~T modes worden geixciteerd in de

+z en -z richting; waarbij verondereteld wordt dat beide modi in fase

zijn op plaataz.O (het voedingspunt). In de twee gleuven ontstaan dan

elektrische velden die een tegengeatelde fase bezitten,wat tot gevolg

heeft dat in het transversale vlak de straling nul wordt.

Bij de besohouwing is de golfpijp oneindig iang gedacht,of afge

sloten beschouwd met de golfimpedantie.Ook aan de beide ingangszijden

is de afsluiting ideaal gedacht,zodat getranemitteerde en gereflec-. .

teer~e golven verwaarloosd kunnen worden.

Voor de berekening van het stralingsdiagram kan onderataande

figuur ter orientering gebruikt worden.
tralingsrichting

_______- L----f-!!--..........-.:::::----------

golffront

Het golffront ,bevindt zich op oneidig grote afstand van de oor

sprong.Het faaeverechil,voor de van beide gleuven afkomstige elektri

sche velden,bedraagt ophet golffront; k.l.coeQ +1f.

Met behulp van EQ(Q) die gegeven is in (II.23),kan nu het stralings

diagram 'worden bereltend. Het stralingsdiagram is gegeven in Grafiek 2

en in onderstaande Tabel,voor diverse waarden vP.n ~( l=A/2,3'A;4, ~ )

indien het ingangsvermogan voor beide modi 1~att pedraagd.

Naar aanleiding van 'de gegeven diagrammen kunnen de volgende

opnorkingel'l gemaakt worden.

1) Zoals reeds is aangegeven wordt door de speciale keuzc der eymetri-

ache voeding bereikt dat in het transversale vlak geen etraling

optreedt, dna!' de velden voor Q • 90 in tegenfase zijJ:\p en elke.Br ophcffcno

Indien voor de afstanden der gleuven tot de oorsprong resp. 1/2,en
1/2 + Xgl2 gekozen wordt,dan zijn de gleufvelderi in fase e¥treedt

versterking 01' in het tr~nBversale vlak.



3 )

naar 0 -;

• •
Tabel voor de etralingsdiagrammen.

------- - - ----
S( g) •~ • Bin 0 (in 1C:- 3 Wa t. t )

hoek 0 1 .A/2 1 • 3~/4 1 • 4
0 ------0---
1 146 77
5 89,5 41 I10 70,5 37,5 0,1

20 62,5 40,5 i 3,3
)0 57

I
48,5 I 9,8

40 51 57 I 26,9i
50 43,5

I
62 49

6c 29 51 60,2
70 16 31 46,/
80 16
90 ° 0 °.

2) 1 =_A /2. De elektrische velden zijn voor de ~xiale richtingen

( 0 • 0 of 180 ) in fase,en het stralingsdiagram zal versterkt worden

in de axisle richtingen.

1 • A 0 De valden zijn in de ax1ale richtingen in tegenfase,

en zullen elkaar opheffen. Er ontstaan cirkelsymetrische

stralingslobben met dp hoofdrichting voor 0 - 60,daar voor daze

rio.hting-de velden a~~omst1g van de beide ~leuven in. fase zijn.

4) Het stralingsdiagram voor 1 .. 3~ /4 last duidelijk het over

gangsstadium den ~'lat ontstaat door A/2 < 1 <A te Itie

zen. De hoofdstralingsrichting treedt op voor Q - 48 •
5) Het uitgestraalde vermogen wordt bepaald door integratie van de in

het stralingsdia-gram uitgezette waarde S(O).zJ? .sin Q •

_ 2/t i(

Pstr • .~ I I S(O). ~ • sin Q. df d a
o 0

Uit de stralingsdiagrammen blijkt duidelijk dat het uitgestraalde ver-

mogen afhankelijk is van de gl~ufafstand 1. Patr.is n.l. niet gelijk

aan de som van het doo~ ~0 beide gleuven afzonderlijk 'uitgcstraalde

vermogen. P t kan voor clG diverse gleufafstanden analytisch worden
B r

berekend , indian het stralingsdiagram van een gleuf wordt vereenvou-

digd tot de bolvorm. Dan is;

s( 0) .l. sinO ~- ~EO. EO •~ • sin 0 - Constant en onafhankelijk van O.

Stel het van de gleuven afkomatige elektrische veld EO (in de golfzone)

gelijk aan resp. E1 en E2.De absolute waarden van E1 en E2 zijn gelijk,

doch cr treedt een faseverschil op volgens;



•

~ • 11• • J.J met., • kl 008 0 + 7i' •

Voor het totale uitgestraa1de TermogeD geldt dan,
'K 21i

Petr. i'lfl / ~ (1 +8J")( 1+.-j,Y) rI sin 0 dO d"

o 0
7i

(1{ + / co eO dO )
o

Uitwerking der laatate integraal is mogelijk
1[

J (z) • 1 J cos( zcosu). du
o -1£ .'

. O.

Dan w~rdt hiermee voor Pstr'gevonden;

Patr ~ 2~l ~.(f'Sin 0 { 1 - Jo (27i1/A) \

met behulp van;

o

De eerate term 1n deze uitdrukking is twee maal zo groot als het

vermogen dat door ~~ afzonderl1jke gleuf wordt uitgestraald.De gevonden

~uitdrukk1ng geeft ook een ju1st beeld indien 1.0 wordtoP t is dan ook nuls r
daar de twee .in tegenfase verkerende gleufvelden e1kaar opheffen. Deze

benaderde oplossing voor P t geeft voor de berekende stralingadiagrammen. s r "
de grootte orde dar afw1jkin~en inde u1tgestraalde energieen op rede11jke

wijie weer.

Par .6. Structuren met meeI'de:re g1 e\lVell.

In het tran8m1a~ielijn-modelkunnen meerdere gleuven eenvoudig worden

ondergebracht,door opae plaatsen dar gleuven de aequivalente seriead

mittantie Ys aan te brengen. Alsnoodzakelijke voorwaarde om met het trans

mi8sieli~n-model te kunnen rekenen,beschouwem we de structuur als opgebouwd

uit individuele gleuven,waarvan de eigenachappen reeds zijn behandeld.

Daar ~o de atructaar opgebouwd denken uit individuele gleuven,moet de plaat

81ng der gleuven zodanig zijn, dat de" eigenaohappen van E?en gleuf niet

beinvloed worden door de aanwezigheid van een andere gleuf.

Beinvl.oeding kan p1aat8vinden via hat interne, en het externe gebied.

a) interne geb1ed.

Deze beinvloeding kan slechta plaatsvinden via andere veldvormen dan de

propagerende TM01 ·wode.Zoals is afgeleid 1n Par.1, treden 1n de directe

omgeving van de gleuf allerlei veldvormen op d1etesamen het gleufveld

opbouwen, Al deze veiden kunnen eohter(op de TM01 -mode na) niet propageren

en zullen exponent1eel gedempt zijn.Naburige gleuven worden nu zover u1t

elkaar geplaatst,dat mag worden aangenomen,dat de gedempte velden vo11edig

verdwenen zijn op de plaats wwar de naburige gleuf zich bevindt.



Dan zal via hetinterne gabied geen beinvloading dar gleufeigenschappen

optreden, door de aanwezigheid van maerdere gleuven.

b) Externe gebied.

Over de beinvJoedinG die optreedt via het 9xterne gebied ziJn

geen (Je~vens bekend, en daze bsinvloeding Hordt verwaarloosd.

Hot is moeilijk te zoggen in hoeverre ~eze veronderstel:inc juist is.

Bazian we het stralin(;odiB.Grao van ~~n gleuf dun O&G verwccht ITord.en

dat sen tveeda gleuf zekor invload zal ondervindan via hot externe stra

lingsveld, daar de optredende straling in de ::uic:13 richting aDn:d.enlijk

is. Om de grootte dol' bainvloeding te bepalen moet het nabije veld.

van de gleuf bekend zijn an dit veld kan slechts n&Ui-lkeurig bepaald

't"lorden door oplossingan te zoekan voor de intag-raalvergelijldn.;en.

Daar de integraalvergelijkin6en in Hoofdstw{ I ~n II niet zijn

opgelost, is hat nabije veld enbekand, en is over de wedarzijdsa bein

vleading niets bekend.

:-~ veronderstellen nu, dat de gleuven zover van elka I' zijn

verwijderd, dat geen wederzijdse beinvleedinB optreedt~ Dit is sen

noodzakelijke voo~!aarde voer de bruikbaarheid van do transmissiolijn

modelmethode. De juisthefd van de gemacl{te verondarstelling k~a slechta

aangetoond uorden door metingan aan glaufstrukturen. Net bohulp van

b,et :bransmissielijnmod0i m0t de du"arsadmi t"Gantio Y5 kunnen de eli varus

gleufvelden berekend uordono Ue moe ten er echter uel aan denken dnt enor

giedissipatie in 15 gaen maat io voor hat totalG ui J~[)'€lstraaldo vermogen;

(zie vorige p~ragraafo) Het uitgestraaldo verIDogan kan slechta bor8ken~

word6n door ingegratie van de Paynting vector in de @Olfz$neo

Periodieke $leufstruktuuro

Us gaan nu uear de ~olfpijpstruktuur van Hoofdstuk I bekijken,

en ontuerpen sen transrnissielijnmodel voor daze struktuur~ dat bostaat

uit sen kettingschakaling van vierpolen o

He namen aan dat de met periods 1 gsplantste gleuven elka.ar niet

bsinvloaden.

De pijp \-rorJt verd3eld :i..n p0.i~iodielce ctuJ.ckon met 10i1.Jte 1. ,

bestaando uit eon glevf en can boida zijden eon stu~ G~sloten G~lfDij~

1
mEl t lengte 2"

get '~ren8mil:ido ~ :i.jnaequivalen'(; van di t stu1.{ pijp ziet OJ:' dt!:..; G.J_s

voIgt ui t:



II .31-
1

~_~S l-~
4

It

.~ ZlZi
(II. 69)

I

, i

--- x- - --)f--
_~T

1/2 +0 +0 1/2

De stukken pijp tusson punt 1 en ? heb~en ean Gereduca9rd~ ka~a~t3rl2-

tieke impedantia Q 1 •

Sluiten ~a daze viarpoo1 bij punt 4 ar met sen bereduoeerde

impedantie Zl' dan is de ge~educeerde ingangaimpadantie 2
i

"

~je proberen nu de bovenstaande confieuratie te vervaneen door eeTI

T-schakeling die dus het &edrag van de atruktu~r ovor son longte 1.

ueergeeft. Z11 en 2 12 zijn impadanties:

(n. 70)

Door ge1ijlcstelling van 2 i EJn 2i. voor dezG b~lide tekeningoi1 !cunnGn ~-'e

Z11 en 2 12 beralcenen als f~nctie van Ys en Pl·
In de th~orie dar lange leiding~m 8>jldt algemeen voar !JGr;;Jdl.,!~"

ceerde impedanties en voar Elen leiding met 13ngt3 1.

2
1

.:- tanh III
z- .. ~'-- ----i .

Zl tanh j ~ 11 + 1

(JI.71)met t c tanh j~ 1(1/2)

I.iet b0hulp van d0ze formulEl lcui1nen !T0 nu fig •. (11069) in enke::'0 c-~app::);1

bemerkeno

Voor de impedantie op punt 3 vir.rlen vIe (naar re~ht6 Icijkend).

Zl -1- t
u3 · Cl • 11. 2

1
);-}-

Voor do impedantie op punt 2 lcnn g'avoi1dcn Hor.:!en ~

Zl(Y + t) + (Y t + 1)
Z - S B2i c ._--

en voor Z.2
~



geeft dan,

1 eYert Toor Z11 en Z12 I

twae sohemata (II.69)en (11.70)

(Z11· -Z121
) +Z11 Zl

Z11 + Zl

Geli~k8t.llinB der Z1:. in de

~ (Y +t+Y tI )+(~Y t+1)

Zi ... ~ (2; t+;) +(Y ~'+t.+Y )·.Zi •.8.
U1twerkiAg van deze gelijkheid

Y +t+y tR
8 8

2Y t+tzs

(11.72) (II.13)

en .na enig rekenwerk volgt uit deze vergelijkingen voor Z12'

+ Y (1!-1)
Z12 - - 8

~2Y~t~+-tt~-
8

(II.74)

( II.15)2Y t + 1
s

Op blz.II.34, wordt aange~oond dat het pluateken in deze verge11jking

moet v~rvallen.

De kar,kteriatieke impedantie van het vervanginganetwerk ksn nog

bepaald worden;d.w.z.Afsluiting van het netwerk met de karakter1atieke•
impedantie' Z ,geeft ala ingangsimpedantie ook Z • Due stel Z .Zl-Zi ;
000

dan wordt gevonden.

Nu zijn alle netwerk-elementen bekend, en kan de periodieke gleufatruotuur

worden verva.ngen door een 00 lange kettingeohakE'ling van de berekende

T-netwerkeno

11 I 2, .~ I

rV,

r

, IV
2 1v3

!

-
I

I
I

z+l z+2l

Daar deze structuur periodiek is ,met periode l,eeldt

weer het th!orcma. van Floquet.

Voor nIle: eo1fversohijnselen kan d.a.n worden geaohreven:'

F(z) _ ¢(z).e~z _ ¢(z+l). e-;Vz
wsarin~ de oomplexe Yoortplantingsconetanto is.

De in het tranemissielijn-model optredende spanningen en etl'Omen

beGtaan ui t de tW'~e OOlllPOll en1; eIl k en 1 , wsarbi j k en 1 go1ven

Yooratellen die in reap. de +z, en -z richting propageren.

We kunnen nu formeel schrijven(zie bijv. (11.59»);



e-~ 1)
Z11

IC nul i So Ui tuerlcinG'

oplossing die niet .

11033

v, • k 1 - 11

1 1 • k 1 + 1 1

(wa:trbij met betrektinG tot (II.57) bier de ir.Ipauantie7.
1

is ver

vallen, daar bovenstaande tr:m::->missielijnmodel genormoerd in t.e.v.

2,).
~'venzo {Seldt:

"2 III k 2 - 12
1 2 '" k 2 + 1 2

waarvoor !!Iat behulp van hot theorema von F1oQU9t oak lcs.n ~'Torden

goschrevan:

( ) -~l1 2 '" lc 2 + 1 2 :::: k 1 + 1 1 e ii (II. 77)
V2 ::: lc2 - 1 2 ::r (lc 1 - 1 1) €I - 0

Voor fi~ur (11.74) gelden de GPnorm~erde vierpoo1b0trekkinb~n.

V, :::: Z'11 1 - 21212

V2.• Z121 1 - Z11 1 2

Suostitutie van (11.75) en 11.77) in daze vierpoolvergelijkingen

lov'ort:

Dit kan ook B~schr0ven uordon ala

(,., -r1) ( -1' 1 )o ,., k 1 "'11-212e -1 + 1 1 2 11 - 2 12 €I ... 1

( ._~ 1 - r 1) (o - k 1 Z12 - Z11 0 . - e -:- 1 1 2 12 -

Deze' homogeno vergelijking voar te 1 €In 1 1 geeft €len

nul is, indian de deter~inant ven de coQfficienten

hiervan geefti~

22 -20 1 !J '7 -1" 1 2'7 0
12° -"'''11 El + ~12""

De op1ossing van daze

cooh l' 1

o1)lossin,:pn l~uYl.i1Gi1 ~"orclon one3'bld
• Z Y§ (1 + -{) + t .

.. -1l .. ± y ( tS! _ 1) .
2 12 S

on Gcvcm dan:



We moeten echter nag nagaan of het + en - t~ken beida geldig zijn in

het rechterdeel vun daze vergelijkinC.

Laten we~nnamen dat er geen gleuven in de pijp a~nwezi~ zijn;

dan zal Ys ""C)(..) zijn, en 7~ j31'

Substitutie hiervan gSAft in (II.eO).
+ 1_:·t

2
• 1- tan

2
(31 1/2 ::2 :. - cos ~ 1 1.

cos ~ 11 = - t 2
_ := _ 1 _ tun 2 ;3 1 1/2

AIleen het -token in (II.fO) is dUG geldig. onhat + taken moat v~rval

len. Het behulp van vergelijking (II.?1) kunnen vTe nu (n.so)
schrijven als

cosh7 1 <: cos jt 1 c cos i3 1 1 + 24- sin ~ 11
a

(n.Bl).

o
Ue kunnen 1 spli tsen in een d3mpines- en een fazecomponent ~

pJ C (l + j~ (n.82)

en daarna VOJ ga1ijking (II.8l) nadar uitwerken.

Dan wordt het paar ver5~lijkingen gavonden:

{ cosh a 1 0 cos ~ 1 = cos ~11

s5.nh a 1 sin 131 = ::..L .. 2Y • Sln
s

of na verdere uituerking:
l,j

)0e (4'7- 1
sin ~1 c:: 8

on

sinh (Xl -sin ~11c

2Y o sin 13 16

FIiermee zijn de vergelijkingan

8 y 10

S

bekand uaaruit do faz0= en dempings

canst ante van de golf:r;>ijp sirulctuur lcunnen ° rTorden berekend als

functie van 1 en Y 0

s
f-ht b::>hulp van de in (IIo 68) gegeven numerieke 1-TC1arden van

15 en ~1P kan nu al en ~l worden berekend als functie van 1 • Daze

wa, rdan zijn uitgezet in arafie~ 3.

Opmerkinssnl

1) De ui tgozette ~oraa.rd.en 0.1 en ;3J/zijnperiodi3l<. in 1 me°i;

periodo ~IC..;p.A e, dit i3 10giJch, daur eon totuk: B'olfpj.jp met laYl[;'to

x dez31fd~ 1eie~nschapp(')Yl. b.sd t ala san stulc met lengta:)g + nX g

(n geheGl).



bran

2) Uit de graf1ek i8 het faseversohil wat optreedt tu88en de naburige

gleufvelden (op afsta.dd 1) direct af te 18sen. In de grafielc is

t8vene ~ 11 \11 tgezet a18 funotte van 1. Voor 1 • n. AI 2 (n gebee1)

18 p1 gel1jk .an a •
3) Het ampl! tude-verech1l tue.en opeenvolgende gleufvelden is gelijk

-"-1
aan e • Uit de grafiek blijkt dat maximale demping optreedt

1ndien 1. A. (2n+1)/4 •
g

4) De berekende waarden van n 1 en ~ 1 zijn niet' aIleen geldig voar de

OV lange gleufatructuur,maar -zijn ook gel dig voor een beperkt

santal gleuven,mita ervoor gezorgd wordt dat de bron1mpedantie ~n de

afsluitingsimpedantie gelijk zijn'san Z .In d1t geval gedraagt de_ 0

eindi~egleufstructuur z1ch als, een oneindig lange struotuur.

z-O

of:

bran

Ideale vermogensaanpassing van de

gevsl verkregen worden'lndien Z co Z ~
o 0

Vol!';s:r..s (11.7;) C.::h'l,t:
21 t ;. 1

s ,
2Y t '.' t~

G

z=nl

z
bron aan de 11jn zou

Zo moet dUB reeel

~'i "r ~.I. 1c.. u •. S _. .

in dit

zljn.

(r- r:l~).'.aU)

Qat t ::; j':: = j tan (3.0,1/2 '" j te,n 1i 1/1
rs

Ue:L'u.:' t vollrt clirect do.t do 5,de8~,a V3rr!lOE;cr.3aaU;?a~oi:n[S:n~.at b'3roikt

\·jOl'd.t uanr ~ niat l'e~031 .;~:) iH1.1~ol'l i:::.
o

5) B:i.jzcn:3.CI'3 :l')lmton -:;redcr:>. 0-': india::. 1--71." /2 ~ dan io d.e d9Ul:J:l,l'l::;.. [;'

nul 3:1 i.:.:l hG'~ v,~:,c. in \111;:) ':;:LBP-v\3:J_ 8van G'I'oo-t. J)e :;,.',r',::'de 'Van T is

:'.n daB9 b'0vallon 0 of 00. TU':lGsn daze we.e,,,o.arl ven T l~qn o,'lde~"8ci,23id

~). '1'=0

In dit G'~val

d:J.n in z ;:: 0.:> .A-j1[/li.
o

i'5l' tJ.~(iU'~ S3n stcande golf' op met stroom}-.:nopan o~ de pla2.tsan dar clauv3~1

on 0.:-> plo.11.~san tusr:etl d8 gleuven (n.fheVu.r. n).



Stralin5 tread t in di t ;;eval nist 0ll daar in de gleuven het magnatisch

vald 00 is.

als 1 a: (2n+1)A)2.
I::}

-jiL /4('. e

b) •

dan is Zo

In dit geval traadt op de plaatsen dar gleuvan aan spannings-buik Ope

In dit ~aval zal dUB vermogensdissipatie mogelijk zlJn in de serie

udmittanti3s Y • De in 4) en 5) behandelde gevallen zijn in de
s

praktijk moailijk uitvoerbaar, daar voor da golfpijpstructuur

aanpassinesproblemen optreden, omdat da impadantias Z niet realisearbaar
o

zijn.

~Je zullon nu hat geval beschouuen uaarbij da bron-en afslui tin~s

im.pedantia niet a'elijk zijt.l aan de karak ter1stiaka .impedantie, maar

~31ijk zijn aan 4e golflmpedantie van de gesloton golfpijp.

6020 Structuren met moerde~e gleuven en afgesloien met de golfirnpe

danti0'.

De bron- on afslui tingsimpedantia zijn nu gslijk L'0nomen aan de

eareducea~de golfimpedanti3 2 1
0 1oDe golfpijpstructuur is dUB 6f op

gaschiltte uijzo afpes J.otan gadacht,6f 00 ui tgestrelct gedacht aan

l1aarezijden van de glaufstructuuro

bron

1

o

1.

Veronderstellen ~'le de g10uf3~annin~ 1]"1 bekend,dan lwnnen V
2

on V
3

d,:arin .,orden ui tGOd;culct. 'fherbij \'1ordt gebru:i.k (5emae-kt van de voor

C3n stw< lange leidinB mot lengte 1 geldende formula:

V. '"' V . cosh jJ 11 + I . sinh j 3
1

1
1 u u
1.== 11 . sinh jj312. + I . cosh j~l~

l. u u

1)an kan voor bovens tacmde structuur worden gevor:den:



v, V
1

V2 V,. ( (Zs+' ;sinh +

v3 • V,. ( (3 Zs+ 2) 8 i nh •

cosh

cosh + (Z2+Z +1).sihh + oosh )
8 S

(~T.86).

hierin zij de areumenten j~11 tar vareenvoudiging we 6 gelaten.

tar plaatae z~ kan llorden gevonden:Voor de ingangs-impedantie

(naar rechts kijkend )

(3Z+1)cos'h+(4Z
2

+3Z+2)sinh.cosh.+ (Z·+Z2+ 2Z +1)sinb ( )s e s S S /3- II.27 •
Zi=---....;;;;...-----..;;;.-.----=:......-------~---=:......-~---

co;:,~ + (3Z +2)sinh cosh + (Z 2 + Z + 1) sinah
6 El a

(II.87)

OpoarkinGea an oonclu31esl

1) De in (II.86) ~evondan spanningen zijn in het al~emeen complex

en nie t in faze.

a) -Is 1 Cl m ">.g , dan zijn de cJleufve1dan sooter l'!el in faze, en

uordan de spanningon.

v, CJ V
2

c: V
3

b) is.1 '" - ~g. (2li1+ 1)/2

dan vindan He voor de spanningen I

V3 '" -V2 a_V,

De amp~ituden'der opeenvolgenda gleufve1don zijn dus avon groot,

In boida gevallen ilorL t - Z: c: 3 Z + 1.
~ 0

Dit~uidt op aen slechta vermogonsaenpassinz ve~ de bron aan do lijn,

dozc e~1pasoing 3~1 nOG slocht3r vord~n indian mcerdere glouven trordon

bo sohom-rd.

2) Indion do afmetingen dar galfpijp zodanig vorandGrd zoudon

uorden ~ dat ). g .. 2'X. , dan zou.deY.l strelingediagra,mnon va.n d02ls1fde

vorQ als in Orafiek 2 lro~non ~ordon verk~Gg3n.

Do bovenstaando borek3ningen zijn natuurlijk aenvoudig uit te

brQiden voor meer dan 3 gleuvon.

In plaats van eon afsluiting dar st~wctuur fiet do golfimpedantie

kan de stru.ktuUZ' ook kort geslaton Harden, do aanpassing van de bran aan

de lijn uardt dan iets batero

5) Het is niot rnogolijk om voor ean omtreksglouvonetruktuur

een v001'0!>ci'Os'~ald0 boJ.ichti:n,;sfunc"tie te realizoron, dunr do faze en

um9li tude V8.n hot lJ;loufveld niet onafc.ankelijk van elkt:.ar geregald

kunnen word8~. Ret cmplitudo v~, eon sleufveld noent af of blijft ho00 stanG

gelijk alB f'unctio ven do a.fetuncl tot do bron.
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Voer een verder van de bron verwijdarde gleuf zal de veldumplitude dus

kleiner of hoogsteM gelijk zijn aan de gleufvalden die zich dichter

bij de bron bevind.eno

6) Indian de diverse glaufvelden mat de bovenstaande Methode

berekend ~1jn, ia hat mogelijk 00 met &en methodo als gegeven is in

Par. 5, het stra1inJsdiugr~m te b3rckonen.

7) In verband me t de divorse onbe~"ezen vsrenderstellinaen die

in Hoofdstuk II gemllakt zijn, is het zeker nodig de verkre~en resultaten

ta vergelijken met metin0en. Dit io zeker nodiG voor de strukturen net

mee~dere gleuven die mat behulp van he~ran8missi31ijnmodelzijn

op~bouwd.

8) . De opgestelde ,trans5issie11jnmodellen kunnen slechta inlich

tingen verschaffon ovor de waarden die de E.M. vaIden zuIIen aannsmen,

in het interno gabied van de etrwctuur, en zijn niet representatief tar

borekening van het uitgestraalde vermogen. De totale uitgestraalde

energie is nl. niot gelijk aan de som van het in d0 seriaadmittantiee

0PGGnomen vermogan en deze afwijkin~ komt niot tot uitdrukking in hot

tranQrnissiolijnmodel. Het is dUG nodig te onderzoeken in hoevorre dit

senvov.dgu model ovor~EJnkomrt met de praktijk.
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