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Inleiding, 

In de groep electrQnica-A Van prof.dr.H.Groendijk, heert men reeds 

enige tijd een onderzoek gaande aan dubbelka thode-buizen. Zo '.n 

buis kan men zich voorstellen als een. diode waarvan de anode door 

nog een kathode is vervangen. Een van de aspekten van het onderzoek 

omvat het passieve ~edrag van de buis in een rechthoekige golfpijp. 

D.w.z. men bestudeert de interactie van de buis met koude kathodes 

(geen electronen emissie) met een elders in de golfpijp opgewekt 

electromagnetisch veld, da~ overeenkomt met de grondmodus van de golf

pijp. Verwaarloost men de invloed van de glaswand van de buis, dan 

komt dit neer op de bestudering van het gedrag van een in een golf

pijp geplaatst geleidend paaltje dat in het midden in dwarsrichting 

is doorgezaagd. 

Voor de beschrijving van de eigenschappen van een obstakel in een 

golfpijp maakt men gebruik van de equi~alente tweepoortparameters. 

V~~r een paaltje met een spleet werden de equivalente impedantiepara

meters reeds berekend door Ka to en Isobe ([1] pag. 43ev. ). Prof. dr. 

H.Groendijk en ir.W.Versnel vergeleken deze resultaten met eigen ex

perimentele gegevens ([2]). 

Alhoewel de resultaten van Kato en Isobe uitstekend bruikbaar bleken, 

bleef er toch een zekere ontevredenheid bestaan, omdat de wijze waar

op zij aan hu~ uitkomsten kwamen in bovengenoemde publikatie niet 

voldoende gedetailleerd wordt weergegeven. 

In dit verslag worden de impedantieparameters van de dubbelkathode

buis opnieuw berekend. Allereerst wordt dit gedaan met verwaarlozing 

van de omgevende glazen wand. Een kleine uitbreiding Van het probleem 

wordt gegeven door in de spleet een dielectricum op te nemen. 

In het laatste gedeelte Van het verslag wordt dan nog de invloed van 

bet glaswandje bepaald. 

· . 
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Samenvatting 

Als model voor de dubbelkathode-buis wordt een geleidend paaltje ge

nomen dat in het midden in dwarsrichting is doorgezaagd. De ohtstane 

spleet is opgevuld met een dielectricum. Ret geheel is geplaatst in 

het midden van een rechthoekige golfpijp. 

Voor de berekening van de equivalente impedantieparameters nemen we 

aan dat elders in de golfpijp het veld van de grondmodus wordt opge

wekt. Dit is het primaire veld. Ret electrische deel hiervan is even

wijdig aan het paaltje. Ret primaire veld voldoet niet aan de rand

voorwaarden op de wand van het paaltje die door de vergelijkingen van 

Maxwell zijn voorgeschreven. Daarom wordt er een reactieveld opgewekt. 

Dit is te verde len in een veld in de spleet en een veld dat zich van 

het paaltje af beweegt: het verstrooide veld. Dit laatste voldoet niet 

aan de randvoorwaarden op de wanden van de golfpijp die evenwijdig 

zijn aan het paaltje en geeft weer aanleiding tot het ontstaan van het 

gespiegelde veld. Dit kan men opgewekt denken door een aantal spie

gelbeeldbronnen. 

De sommaties van de diverse tangentiele componenten van het gespie

gelde veld, hetverstrooide veld en het primaire veld moeten op het 

grensvlak met het dielectricum continu over gaan in de overeenkomstige 

componenten van het veld in de spleet. Door het stellen van deze rand

voorwaarden oitstaat een stelsel van twae gekoppelde integraalverge

lijkingen waarin de tangentiele componenten van het electrische veld 

op dit grensvlak als onbekende functies voorkomen. Het blijkt mogelijk 

hieruit voor de gemiddelde waarde van de tangentiele component die 

evenwijdig is aan de lengterichting van het paaltje een vergelijking 

te construeren die stationaire eigenschappen bezit. Hieruit kunnen we 

voor de gemiddelde waarde een benaderde oplossing vinden. Door terug 

. te rekenen kunnen we daarmee de voor ons gaval belangrijke component 

van het verstrooide veld bepalen. 

Uit het verstrooide veld kunnen we met behulp van een Greense functie 

voor de lege rechtho?kige golfp'ijp de grootte berekenen van het veld 

van de grondmodus dat door het paaltje op grote afstand ervan wordt 

veroorzaakt. Daarmee zijn dan ook ,de reflectie-en de transmissiefactor 

bekend. Door gebruik van bekende tweepoortformules zijn dan de impe

dan.tieparameters te bepalen. £ventuee.L k.unnen ook. andere tweepoort

parameters berekend worden. 

Wanneer het paaltje voldoende dun is t.o.v. de vrijeruimte-golflengte 
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blijkt h e t equivale nte T-s ch ema a ll ee n ee n dwars eleme nt t e b e va t ten . 

Dit bestaat dan uit een inductie f en e e n capa citief g edeelte . He t ·in

ductieve deel wordt veroorzaakt door het geleidend paaltje zelf, het 

capacitieve deel door de spleet. Het is mogelijk een transformatie

factor te defini~ren, die de statische capacite it van de spleet trans

formeert naar de capaciteit uit het equivalente schenB. 

Bevat de spleet geen di~lectricum dan blijken de gevonden resultaten 

geheel overeen te stemmen met die van Kato en Isobe (8J pag.43). 

Voor het berekenen van de invloed van de glaswand moe ten we in pr in

cipe de zelfde stappen doen als in het eerste geval. Doordat we nu 

twee extra grensvlakken er bij hebben wordt het geheel meer bewerke

lijk. Door toepassing van de kennis die we me t het geval zonder glas

wand hebben opg e daan kunnen we echter een aantal stappen overslaan 

en betrekkelijk snel het antwoord vinde n. De resultaten blijken voor 

een willekeurige glaswand nogal gecompliceerd te zijn •. Daarom word t 

een benad e ring g e maakt voor wanden waa rvan de electrische dikte ze e r 

klein is t:o.v. de vrijeruimte-golflengte. De formul e s laten zich dan 
o 

ze e r vereenvoudigen • . 

Het blijkt dat het effect van de glaswand over het algemeen erg klein 

is. Strikt genome n is het nu niet meer mogelijk e e n transformatiefac

tor te definieren omdat de glaswand effect heeft op de totale dwar s

impedantie uit het equivalente schema . 

Tenslotte worden nog enkele nu me rieke resultaten g e toond die verkrege n 

zijn door gebruik van d e diverse afge leide formules. 
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We b eschouwen een oneindig l ange rechthoekige gol fpijp met ideaal ge

leidende wanden (fig. 1). Wanneer e r binnen d e pijp een electromagne

tisch veld aanwez i g is, dan zal dit veld moeten voldoen aan de ver

gelijkingen van Max~e ll en aan de randvoorwaarden die door de wanden 

van de golfpijp worden opgedrongen. 

fig.1 

. ~rz 
Die veldoploss ingen die een z~afhankelijkheid van de vorm e hebben 

worden de modi van de golfpijp genoemd. Hierbij is verondersteld dat 

de veldgrootheden harmonisch met de tijd varieren, zodat we van de 

complexe rekenwijze gebruik kunnen ·maken. De tijdsafhankelijkheid kie-
. b)t 

zen we overeenkomend met e J • De modi vormen een compleet stelsel: 

iedere oplossing kan geschreven worden als een(eventueel oneindige) 

som van modi ([LJ hoofdst.5). Nu is onze golfpijp z6 gedi~ensioneerd 

en de keuze van de frequentie zodanig dat aIleen de z.g. grondmodus 

kan propageren. AIleen voor deze modus is de voortplantingsexponent 

zuiver imaginair. Voor de andere modi (de hoge re modi) is deze expo

nent reeel en weI zodanig da t in de voortgaand e richting sterke dem-

ping optreedt. Het (complexe) veld van de grondmodus heeft de volgend~ 

vorm: !.jhZ 
E - f /JL?? iT (j fJJ e . 
x- 0 . {h 

E =0 
y 

E =0 
z 

H =0 
x 

tJhz 
H =;. Eo j)i/rJ TLCjJ.JJ e 

y Zo J..t 
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het' bovenste·teken betreft voortplanting in negatieve 

z-richting, het onderste in positieve z-richting. 

We schrijven het transversale deel van het veld van de grondmodus als 

~t=EO~x ' ~t=+H~y • Kennelijk geldt dat EO=ZOHO met Zo als karakte

ristie'ke impedantie. 

Nemen we aan dat in de golfpijp bij z=-~een electromagnetisch veld 

wordt opgewekt. In de pijp zal dan op eindige afstand van de oorsprong 

alleen de grondmodus aanwezig zijn. Verder veronderstellen we dat er 

zich in de pijp een obstakel bevindt. Het veld van de aankomende grond~ 

modus zal bij het obstakel een secundair veld opwekken zo dat overal 

aan de randvoorwaarden wordt voldaan. Dit secundaire veld kan buiten 

het gebied ~aar het obstakel zich bevindt ontbonden worden in een 

aan!tal modi. Alleen de grondmodus hierui t kan zich ongedempt voort-
i 

pl~nten, zodat op voldoend grote afstand van het obstakel het secun-

daire veld alleen nog maar uit deze modus bestaat. 

Van het bij z=-coopgewekte veld, het primaire veld, wordt dus een ge

deelte gereflecteerd en een gedeeltedoorgelaten. Geven we het trans
A 

versale deel van het prima ire veld de amplitude E dan heeft het bijbe-

horende magnetische deel de amplitude E/Z
O

• De overeenkomstige ampli-
1\ 

tudes van het gereflecteerde veld kunnen we dan gelijkstellen aan RE 

" en -RE/ZO. R is de reflectiefactor. Net zo kunnen we de amplitudes van 

" 1\ het doorgelaten veld gelijkstellen aan TE en TE/Z
O

• T'is dan de trans-

missiefactor. 

Ujt het bovenstaande moge o.m. blijken dat het gedrag van het transver

sale electrische en magnetische deel van het veld van de grondmodus op 

dezelfde wijze beschreven kan worden als het gedrag van spanning en 

stroom bij een verliesvrije lange leiding. Voor de beschrijving Van de 

eigenschappen van een obstakel in een lange leiding maakt men in het 

algemeen gebruik van tweepoortparameters en het is duidelijk dat we dit 

ook kunnen doen bij een obstakel in een golfpijp. Nu wordt in het alge

meen een tweepoort bepaald door vier complexe grootheden., Deze groot

heden kan men bepalen door het meten van reflecti~en transmissiefac

toren aan beide poorten. D.w.z. men laat vanuit bijv. de positieve 

z-richting een golf komen en men meet reflectie en transmissie naar 

amf1l.i.. Luut! en fabe, WaaL'na !!len vanui L ue tegenoverges Lelde rich ting 

een ,golf laat komen en dezelfde metingen verricht. Hierbij is nog een 

fase-referentievlak van belang. Uit de vier grootheden welke men zo 
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heeft bepaald n.l. t wee reflectiefactore n en t wee transmissiefactoren 

kan men dan vier andere tweepoortparameters b epalen, bijv. de groot

heden uit de impedint~ematrix. Wa nneer het obstakel in de golfpijp 

een symmetrisch en reciprook elem~nt is dan is het duidelijk dat dan 

ook de impedantiematrix die het gedrag van dit e le ment beschrijft sym

metrisch en reciprook is. Dit betekent dat er slechts twee onbekende 

grootheden zijn die uit een reflectie- en transmissiemeting kunnen 

worden bepaa ld. Het fase-referentievlak kunnen we voor de eenvoud la

ten samenvallen met het symmetrievlak. 

We stappen nu over naar de rechthoekige golfpij p met symmetrisch daar

in geplaatst een cirkelcylindrisch paaltje. Dit paaltje heeft in het 

midden een spleet die is opgevuld met een isotroop en homoge en dielec

trictim. De golfpijp is oneindig lang en is, evenals het paaltje, van 

een ideaal geleidend materiaal. De configuratie van het geheel is weer

gegeve n in fig. 2. De ligging van het coordinatenstelse l en de belang

rijkste afmetingen worden getoond in fig. 3. Van belang is nog dat het 

paaltje dun is t.o.v. de vrijeruimte -golflengte bij de gebruikte fre

quenties. Opgemerkt zij dat we gemengd gebruik maken va n een recht

hoekig en een cylindrisch coordinate nstelsel. 

Het electromagnetisch veld zal binne n de beschouwde golfpijp moe ten 

voldoe n aan de wetten van Maxwell, &n aan de randvoorwaarden die doo r 

het systeem van golfpi j p en paaltje worden opged rongen. We nemen weer 

aan dat het veld harmonisch met de tijd varieert, zodat de comp lexe 

rekenwijze kan worden toegepast. De tijdsafhanke lijkheid van de co m

plexe veldgrootheden kiezen we weer geli j k aan e jwt • 
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I 
IX-/U) 

I: 
2Q __ 1J g!l ~.llJ.) 

~-t----- --
~1 

I. 
zijaanzicht bovenaanzicht 

fig. 3 

De permittiviteit en de permeabiliteit Van het buitengebied (gebied I 

zie fig. 3) stellen we gelijk aan resp. Eo en flo. Het complexe electro

magnetische veld zal in dit gebied moeten voldoen aan de vergelijkingen: 
! 

Vx E + jWtt!.! =0 

'Vx!! - jwt.:,~ =0 

met de randvoorwaarden: 

~x~ =0 op de scheidingswand met de ideale geleider 

£x!! en £x~ continu op scheidingswand met het dielectricum 

De vector n is steeds de eenheidsnormaal op het'desbetreffende opper

vlak. In het binnengebied (gabied II zie fig. 3) met permittiviteit 

en permeabiliteit gelijk aan resp_ c"t en flo zal het veldmoeten voldoen 

aan: 

\7 X ~ + jwi-i..:!! =0 

l' X!!. -' jLJfl.~ =0 

met de randvoorwaarden: 

nXE =0 op de scheidingswand met de ideale geleider 

£X!!. en £X~ cqntinu op de scheidingswand met het buitengebied 

Voor de bapaling van de reflectie- en de transmissiefactor laten we 

vanuit de negatieve z-richting het veld van de grondmodus invallen. 
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Dit is h'Elt primaire veld. Het electrische deel 'van dit veld is even

wijdig a~n het paaltje. Om aan de randvoorwaarden te voldoen zal een 

reactieveld worden opgewekt. Dit bestaat uit drie delen: het veld dat , . 
door het paaltje zelf wordt verstrooid, het gedeelte hiervan dat door 

de wanden evenwijdig aan het paaltje wordt teruggekaatst (gespiegeld) 

en het reactieveld in het binnengebied. Het verstrooide veld heeft een 

van het paaltje af gaande golt:beweging. De vier velden samen zijn zo

danig dat overal aan de randvoorwaarden is voldaan. Zoals we nog zul

len zien is het voor de bepaling van de reflectie- en de transmissie

factor voldoende het tangentiile electrische veld op de scheidings

wand van gebied I en 11 te kennen. 

Dit veld verkrijgen we op de volgende manier. We bepalen de algemene 

oplossing van het verstrooide veld. Dit veld voldoet natuurlijk aan de 

vergelijkingen van Maxwell maar ook aan de voorwaarden dat Ef=Er=O 
+ voor x=-a, en dat het veld van het paaltje weglepende golven moet voor-

i 
ste~len. Vervolgens bepalen we het gedeelte Van dit veld dat door de 

wanden werdt gespiegeld. Ret is duidelijk dat hierbij geen nieuwe on

bekenden ontstaan. Ook het gespiegelde veld voldoet aan de voorwaarde 
+ dat Er=Er=O veor X=-a. Het verstrooide veld en het gespiegelde veld 

voldoen samen aan de voorwaarde dat . 1 + E t 'd=O 
+ gesplege d x vers 1'001 

veor y=-b. De algemene oplossing van de vergelijkingen van Maxwell in 
+ hetbinnengebied moet voldoen aan de voorwaarde Er= Er=O voor x= -d. 

Er blijft nu nog een randvoorwaarde over n.l. die van de continuIteit 

van de tangentiile componenten van het electrische en.magnetische veld 

op het grensvlak van d'e gebieden I en ~I. Door h.et stellen van daze 

randvoorwaarde ontstaat een stelsel van gekoppelde vergelijkingen die 

kunnen worden gereduceerd tot een stelsel van twee gekoppelde inte

graalvergelijkingen waarin de twee componenten van het tangentiele e

lectrische yeld op de scheidingswand als onbekende functies veorkomen. 

Het enige probleem dat ons dan nog rest is het oplossen van deze inte

graalvergelijkingen. 

2 Het Erimaire veld 

Het electrische deel van het (complexe) primaire veld heeft de. vorm: 
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Omdat we verderop aIleen nog maar in het cylindrisch coordinatenstel

sel zullen werken (in verband met de rotatiesymmetrie van het paaitje) 

willen we nu deze uitdrukl):ing gaan omwerken naar cylindercoordinaten. 

Hiertoe maken we gebruik van cen bekende eigenschap van de Besselfunc

ties van de eerste soort~:' 

Na enig rekenwerk blijkt dan voor E de uitdrukking te volgen: x 

E 
x 

.(b 

::: Z. elm coJ)f'/f) f lrrr/ l' ko) 
fm-=o 

In deze ui tdrukking stel t kO:X: wV~;'I':= !lilli:Po het vrijeru:i:mte-golfge tal 

voor. Het magnetische deel kunnen we bepalen uit de eerste wet van 

Maxwell: 

Zo voIgt: 00 

Hf ::: -jwfc, 2- erml~("k)coJ.)rmf 
1(0 /)1\::0 

Nu is·het paaltje dun t.o.v. de vrijeru:i:mte-golflengte. Dit betekent 

dat in de omgeving van het paaltje. geldt: rkO«1. Daarom mogen we voor 

de Besselfuncties benaderingen maken voor klein argument: 

Uit deze benaderingen kunnen we zien dat de reeks' in de uitdrukking 

voor E bijzonder snel convergeert en dat we in de omgeving van het x 
paaltje met goede nauwkeurigheid kunnen stellen: 

V V~~r de in het verslag gebruikte eigenschappen Van cylinderfunc

ties zij verwezen naar de handboeken, bijv. [3]. 



-12-

Bij extreem dunne paaltjes zouden we kunnen voll3taan met het meenemen 

van aIleen de allereerste termen. 

3 Het verstrooide veld en het veld in de spleet 

In deze paragraaf bepalen we het veld dat door het paaltje zelf wordt 

verstrooid. Per definitie zijn daarbij de golfpijpwanden die even

wijdig zijn aan het paaltje niet in de beschouwing betrokken. Als 

daarom in deze paragraafwordt gesproken van gebied I dan dient daar

onder het onbegrensde gebied -a<x<a, O<r<oo te worden verstaan (zie 

fig.3). Voor het bepalen van de alg~mene oplossingen van het verstrooi

de veld en het veld in de spleet maken we gebruik van de electrische 

en de magnetische potentialen ~an Hertz ([5J pag.28 e.v.). De potenti

alen voldoen aan de vector Helmholtz-vergelijkingen: 

f k'lr =0 de electrische potentiaal 

V1.!!*· .,. k.!. Ifil' =0 de magnetische potentiaal 

Hierin staatV)-symbolisch voor I7(V,!l)-vxVXf!. De uitdrukkingen voer het 

electrische en het magnetische veld zijn: 

!2 = 'Ix. r; X!!. .+ j(.) p P x!!Ji
H =-rJxr;xF' TjvEV;XT! 

We nemen aan dat de potentialen uitsluitend componenten in de x-richting 

hebben: dit is de richting evenwijdig aan het paaltje. Dan geldt~~ v 2 , 

de Laplace operator. Deze keuze van de potentialen kunnen we dean zon-· 

der verlies van algemeenheid «(5J pag. 392-394). Schrijven we F = ~xU, 

ET= ~xU* dan luiden de Helmholtz-vergelijkingen in cylindercoordina

ten: 

'Jtu .J. ..LillI 4- .L'iiJ1 ~;f.y I- k< u. =0 
~rl r ';)11' r< 7>rJ. 'i)x t 

(}u.1 
f .t JUt' + ..L ~/ + 'l}a* .,.. kt u* =0 .-

art r ';) V' /,"27>'f< ';)xt 

Het electrische en het magnetische veld kunnen we bepalen uit: 

E 
x H x 
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E
f 

::: .L '(} U .. jWf4 )u* Hr 'j iu* _ jw/:. ~ll 
V' "'1'';)>; "-~ ()/l' t' 'Jf;)x (),. 

E = 'dJl _ jWjJ1. ?Ja t H ::: "8u* I-jtJ£ J. dtl 
r· ()~VX . r ()f r ';>,..~x t ()f 

We gaan nu de Helmholtz-vergelijkingen in de twee gebieden oplossen. 

De oplossingen zullen aan de volgende randvoorwaarden moaten voldoen: 

gabied I Het veld voldoet aan de uitstralingsvoorwaarde d.w.z. dat 

de golfbeweging van het paaltje af is. 
+ Aan de eis E,= Er:::O voor x:::-:-a kunnen we voldoen door te 

aisen dat JLJ :::tl*:::rlJJ.Jf:::O voor x=:!:a. 
()x (>x.t 

gabied II: De velden zullen overal eindig moeten zijnY. 

! 
I 

Aan de eis Ew= E =0 voor x=:!:d kunnen we weer voldoen door 
. f r 
te aisen dat~ =U':::(]f/':::O voor x=:!:d. 

dX ;)x.l 

Voorts zijn nog enkele algemene eisen te stellen aan de functies U en 

U* in beide gebieden. We grijpen even terug naar het primaire veld en 

merken op dat het electrische deel symmetrisch is t.o.v. de vlakken 

y=O en x=O. Het magnetische deel is antisymmetrisch t.o.v. dezelfde 

vlakken. Nu zal het reactieveld, dus ook het verstrooide veld en het 

veld in de spleet, dezelfde symmetrie-eigenschappen moaten hebben. Het 

blijkt dat we aan daze aisen van symmetrie kunnen voldoen door te ei

sen dat de functie U een even functie is van de variapelen x en f en 

dat de functie U* een'oneven functie is van deze variabelen. 

Als tweede eis kunnen we stellen dat de functies U en U* peribdieke 
. 
functies moe ten zijn van p met periode 2~. 

In het nu volgende zullen we voor de functie U* steeds de tussenresul

taten geven voorzover deze afwijken van die van de functie U. Voor 

het oplossen van de Helmholtz-vergelijkingen maken we gebruik van de 

methode van separatie van variabelen. We schrijven: 

~ Het eindig zijn van de oplossingen in.gebied II moet expliciet wor

den geeist omdat de beschrijvende differentiaalvergelijking e~n sin

gulier punt heeft vooi r=O en dus een oplossing heaft die oneindi~ ,-

wordt in dit punt. 
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De vergelijking gaat dan over in: 

Nu is elk van de termen van deze vergelijking of een deel van een 

functie van r en r,. of een functie van x. Aan de vergelijking kan al

leen worden voldaan indian het totaal van elk van deze functies con

stant is. We krijgen nu het volgende eigenwaarde probleem voor de 

func tie H(x): 

eisen: H(x) even functie 

gebied I : 

gebied II: 

.JJJ =0 
dx 

H*(x) oneven functie 

resp. Hi"= ,}.lJJ1-=O voor x=!:a 
JXi 

idem 

a stel 1'1=0 

+ voor x=-d 

De differentiaalvergelijking luidt dan: 

H(x)=constant resp. H*(x)=O. 
. :/. 

b s·tel 1'1= p~/o .' 
Dan voIgt de differentiaalvergelijking: :f!!j"J}i-I 
H (x) = Ill)!rn~ X f 8 Cof.>{.l, X xl 

Nu is H(x) aen even functie, dus H(x)= /{(o./.)~x 
de functie H*(x) is onaven, dus H*(x)=tllJl/n:(x 
gebied I : 

met als oplossing: 

=0, met als oplossing: 

11 = -JJI/)im~x =0 

11*= /It-/Jll'fJ~fX =0 

+ voor x=-a 
+ voor X=-a 

Tevens is nu voldaan aan de 

J., = IJJ1Jj 
-- q. 

- J;' = flJf1i. 

ftt
~ q 

cis =0 voor 

m=1 ,2,3, ••.. 

m= 1 ,2,3, •••• 
+ x=-a. 

,x': , 
gebied II: 

~::-;Jlf)llJiM~X=O voor x=!:d 

HI::;. !)*' IJlrnJ/x. =0 voor x:::d -
Ook nu is voldaan aan de eis Jlll*=o 

dx2 
Totale opl088ing: 

gebied I 
co 

H ( x ) ;;£ iliff) (o/.Jl'{!lTi X 
lnI-:n tl. . 

00 . 
.. r \ c:::::; nl 
J:lI,Xj= ~ "1m gebied II: 

trf!-:tI 

~ =.-wz m= 1 ,2, 3 , . • . . 
'l*'=fmll 1 2 3 C', d m=", •••• 

+ voor x=-d. 

,,~" ~ /lit I .' .' _ , 
t1 . ~ X ) :: L- I1tm IJvn fIIIJ..! 

I'm:/ 

We karen tarug naar de resterende differentiaalvergelijking. We schrij-
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ven haar in de vorm: 

Elk van de termen is of een functie van aIleen f of een deal van een 

fUnctie van alleenr. Aan de vergelijking kan aIleen worden voldaan 

indien het totaal van elk van deze functies weer constant is. Het vol

gende eigenwaardeprobleem voor de functie G(f) ontstaat: 

2-~ i df"i 
=P2 

eisen: G(f) even functie ' G* ('f) oneven 

G(f) periodiek met periode 2"1T. 

~ stel P2=0 

Dan hebben we de differentiaalvergelijking: 

sing: G(f)=consta~t 

b stel P2=-J}lo 

resp. 

De differentiaalvergelijking luidt dan: 

s"ing: q(f)= /{l)lm)2f+ BC£l/,)cl;.tp 
G(f) is een even functie, dus G(f)= f)coJ))t'f 

functie 

=0, met als oplos-

=0, met als oplos-

de fune tie ?* (f) is oneven, dus G* (1)= 1)* IJlrne4*' 'f 
In beide gebieden moe ten G(~) en, G*(r) periodieke functies 

periode2rr. Hierui t voIgt da t d" = J[ =n=1 ,2,3, .••• 

zijn me t 

Totale oplossing: 

00 
<b ~ 

gebied I : GCr)= z. f.)m (j)J) m if G* (1)= Z- f.)m l)lmmp 
.. 1)):;0 11)= I 

00 00 

GCf): ~ fJ~ {o..pmp z.. I' gebied II: G * (f):= . /1m J),'1! m r 
hi= I . 

De nu nog resterende differentiaalvergelijking schrijven we in de vorm: 

r~Jt.F 
Tri 

Noem rt= pt( k~- d,~ dan wordt de-ze: 

Dit is de differentiaalvergelijking van Bessel. Voor de oplossing in 
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de twee gebieden bedenken we dat het golfgetal k in gebied I gelijk is 

aan kO en in gebied. II aan k2 • 

ge~ied _I :De oplossing moet voldoen aan de uitstralingsvoorwaarde. 

Oplossing: FeJ)= ~Ulp d. 1. de Hankelfunc tie Van de tweede 

soort en orde Jot • 
De benadering voor groot argument (dit is op grote afstand 

van het paaltje) l-uidt: 

{2} Vi -j(;-- V-f) ~ q)= ..L e 
~ lTf 

zodat de oplossing inderdaad golven voorstelt die van het 

paal tje weg lopen;J. , 

gebied II: De oplossing moet ove~al eindig zijn: F(~)= /.JJ(f) d.i. de 

. Besselfunctie van de eerste soort en orde~i • 

Totale oplossing: 

gebied I 

gebied II: 

De totale algemene oplossing luidt nu: 

gebied I 

gebied II: 

• 

cO 00 

u(x,r,r):.~ Z. 
lYr!-.::o fI1-:;o 

co 00 

U*(x,r'f)= z:. Z-
fm::/ m:;:1 

00 00 

U (x, r , 1) == £ f.. 
rtn:::o tn:::o 

00 00 

U*(x,r,p)= £- Z-
. frn: I hi:: I 

,,/2) ::7 

/fmm lcVJlm;!. coJJ!I1f..f(1)1 (r f kcJ. -11ft) 

e;,U) I -:n Pwm /)fml1!1f£ /J/lYJl'I)p v'/IYJ (r· fo~ - 11) 
~lf) ca/)~ CcJ)/f]jD 1m (rI11- 1(; 

J{rnm f)iJnfTIIJ)( J)ih7mf 1m (r>!lf}-jlJ 

Het electrische en het magnetische veld kunnen uit deze uitdrukkingen 

gemakkelijk worden bepaald met behulp van de eerder gegeven formules. 

Omdat we verder toch uitsluitend gebruik zullen maken val} de Hankel

fUncties van de tweede soort zullen we van nu af aan de indicering weg 

laten. 

':J W~ moe ten in verband hiermee rekening houden met de keuze van het 

teken van de wortel .ui t de vergelijking }o::: r If k'-- ~p . 
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In paragraaf 2 hebben we gezien dat we het primaire veld in de omge

ving van het paaltje voldoende nauwkeurig kunnen weergeven door aIleen 

de eerste termen van .zijn reeksontwikkeling mee te nemen. Nuontstaan 

het ve~strooide veld en het veld in het binnengebied in aerste instan

tie door het feit dat het primaire veld aIleen niet aan de randvoor

waarden op de·wand .van het paaltje kan voldoen. Dit betekent dat de 

bronnen van het secundaire veld op deze wand liggen. Het is duidelijk 

dat we de bronbelegging voldoende nauwkeurig zouden kunnen beschrijven 

met een constante term en een term met een enkelvoudig harmonische af

hankelijkheid van de variabele.r. Het is om deze reden dat we van het 

verstrooideveld en van het veld in de spleet aIleen de eerste termen 

uit de reeksontwikkeling naar de functies cosnf en sinnt meenemen. 

Voor zeer dunne paaltjes zijn aIleen de allereerste termen voldoende. 

De totale algemene oplossing wordt nu: 

gebied I 

gebied II: 

U*(x,r, )::: 

4 

De golfpijp pTopageert aIleen de grondmodus. Dit heeft tot consequentie 

dat voor mfO het argument van de functie .YIm(r/l/(ot-~'/J zuiver ima-

ginair is. We benaderen de Hankelfunctie door zijn asymptotische waarde: 

Hierbij hebben we de negatief 

gaande richting (groter wordende ~ 

j (1lJ.Jl + Jl. ) - r JI'!1ili? _ tJ.. 7 e 2, ~.1 a2 

wortel genomen om in de voort

damping te krijgen. Als ge-

volg van daze demping zal de aanwezigheid van het gedeelte van het ver

strooide veld met ~O beperk~ blijven tot de omgeving van het tje. 

Dit gedeelte zal de wanden van de golfpijp die evenwijdig zijn aan het 

paaltje niet kunnen bereiken en voldoet er dus als het ware automa-
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tisch aan de randvoorwaarden. Het vrij propagerende deel met m=O vol

doet niet aan daze voorwaarden. 

Vertaald in termen van de.potentialen van Hertz luiden de randvoor-

waarden: U=O resp: ~k=O*. met n de eenheidsnormaal op de oppervlak
()11J 

ken: n= e . De -y 
laa tste voo'rwaarde is verder niet van belang omdat de 

uitdrukking voor U* aIleen termen met mfO bevat. 

-2.t -- ----4---
+ 

.: 

I 
I 
I z-Q./.) 

I 
I 
I 

-L -Ii-
I 

I"'---..,.-'--c2=J.---t 
I 
I 

fig. 4 

2j qj 
--e -- -- -- - --

~-an + 

golfpijpwand 

Het 'gedeelte van het verstrooide veld met m=O kunnen we opgewekt den

ken door een lijnbron op·de x-as. Om bij y=b aan de gestelde randvoor

waarde te kunnen voldoen nemen we aan dat er zich bij y=2b aen spie

gelbeeldbron bevindt welke met tegerigestelde fase straalt (zie fig.4). 

Het veld van de beide lijnbronnen voldoet niet aan de randvoorwaarde 

bij y=-b. Daarom nemen we bij y=-2b een lijnbron aan welke met tegen

gestelde fase straalt en bij y=-4b een lijnbron die in fase straalt 

met de bron o~de x-as. Nu is echter niet meer voldaan·aan de randvoor

waarde bij y=b. Hiervoor hebben we extra bronnen' nodig bij y=4b en y=6b. 

Het boven geschetste proces moe ten we oneindig lang voortzetten om op 

beide golfpijpwanden aan de gestelde randvoorwaarden te voldoen. Uit

eidelijk hebben we dan oneindig veel spiegelbeeldbronnen. Bij y=!2b, 

~6b enz. liggen de bronnen die een veld opwekken dat in tegenfase is 

met het verstrooide veld. De bronnen bij y=~4b, ~8b enz. wekken een 

veld op dat hiermee in fase is. De opeenvolging van bronnen die tenop-

!!X",x'Vx.!!=O en !!X17xzr*"=O. Uitwerken Van de vector operaties leidt 

tot U=O en ~"'=O. 
'Om 
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zichte van elkaar steeds 18ifin fase verschillen ontstaat omdat de oor

spronkelijke bron een veld veroorzaakt dat een even functie is van de 

variabele f. Zou dit ·een oneven functie zijn geweest dan zouden aIle 

spiegelbeeldbronnen in dezelfde fase trillen. 

Het veld dat door de spiegelbeeldbronnen gezamenlijk wordt opgewekt is 

het gespiegelde veld. We noteren dit als (zie ook fig.5): 

co 

Z 2- {10m {co.(} rn ~ :JIm (rp ko) .,.. CoJJ I1J f.. '$" ( t:.p ko) J (- J) P 
p::, m:~1 f P 

u= 

We willen U nu om gaan werken tot een functie van aIleen r en 'P' We ma

ken daarbij gebruik van het additie theorema([3] hoofdst XI): 

G", is een willekeurige Besselfunctie van orde v • Voor de grootheden C5 t 

Z, z, 'P en tp moe ten de rela ties binnen een driehoek gelden zoals die door 

fig. 6 worden weergege~en. Bovendien moet steeds gelden dat z<Z. 

fig. 5 

fig. 6 

I 
IZ·aJJ 
I 
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Vergelijken we de figuren 5 en 6 met elkaar dan zion we direkt dat w~ 

<indien'steeds r.(.2b) voorelke p kunnen schrijven: 

Verder uitwerken levert: 

zodat de uitdrukking voor het gespiegelde veld nu wordt: 

I 
Inideze formule is een nieuwe functie ingevoerd: 

Omdat het paaltje dun is t.o.v. de vrijeruimte-golflengte kunnen we 

ook het gespiegelde veld in de omgeving hiervan voldoende nauwkeurig 

weergeven door het meenemen van aIleen de belangrijkste termen uit 

bovenstaande reeksontwikkeling. Wiskundig gezien is dit weer een ge

volg Van het fei t da t voor klein argument J;, (x) zeer snel Kleiner word t 

bij toenemendeO -:J. Voor n=O nemen we aIleen de term meemet () =0, voor 

n=1 aIleen de termen met v =1 en v=-1. Het gespiegelde veld wordt dan: 

met ~m=O voor n=O, 1 voor nfO 

Het electrische en het magnetische veld kan men weer bepalen door het 

gebruik van de reeds eerder hiervoor gegeven formules (pag. 12-13). 

De reeks uit de definitie van de functie ~~(x) converge~rt zeer slecht. 

Hierom is deze reeksvoorstelling niet erg geschikt voor numerieke be-

~J Tn ffl'jt.f'1 '201) m.en ook h":'t Ye functie van V moe 

ten bekijken. Omdat dit verioop zeer gecompliceerd is beperken we ons 

hier tot de meer fysische argumenten. 



-21-

rekeningen. Bovendien geeft zij geen direkt inzicht in het gedrag 

van de reele en imaginaire delen afzonderlijk. De functie ~(X) wordt 

v~rder bestudeerd in appendix 1. Omdat we aIleen de functie met n even 

nedig hebben beperkt deze studie zich tot dit geval. 

5 De integraalvergelijkingen voor het tangentiele electrische veld 

op de wand van het paaltje 

In net nu volgende duiden we het veld van de aankemende grondmodus aan 

met ~O en.~O' het verstrooide veld en het gespiegelde veld samen met 

~1 en ~1 en het veld in het binnengebied met ~2 en ~2' We berekenen flU 

uit de gevonden uitdrukkingen voar de electrische en magnetische po

tentialen vari Hertz de veldcomponenten: Ex1 ' Ex2 ' Ef1 , E
r2

, Hx1 ' Hx2 ' 

lit1 en Hf2' Hierbij maken we gebruik van de symbolen:· 

E = x1 

E ::. 
x2 

00 

Z- ~ t:ltmm «;0 CrVJ/fnIlX CDJJ/nf 4 (;(1»>0) 
/lJ):o 11):0.1 Q 

00<:; a· #'0 ~/ Snm {(rm2. co/.J~ co.o 'fNr 1m (t> krmv 
I 

Et01 = ~ I)rml J!!JJi. /)lmf(§.7l% I)tinp It O./I/mo) 
I tm:: j y:;- a a. 

00 

. + J{.;)J-Io ~ Brml krmo /Ji!nfmTiX ~tlJ)fyt'(rk/f1Jp). 
fYrh:1 a. 

Co 

E
f2

= !-:; c';" ~ii. l)iM tr1f' /J[rn r 1 (;. fv,~2) 
+ J'l<J Uo L::lfw, 1M (} /JVn If})i[X ./Jim rLJ I ( (r 101),2) 

I· fTrt=-/ ""I A:. d r I 

Hx1 = ~ BIm' k~o IJ{lYJf!tJi7x. .lJltlJ{1 %( (ritrmoj 
rm~l a. 
00 1.. 

Hx2 = t;; :lfrlll lfI!J2./)irn f!JjX IJlfJJf I (rivm2j 
00 

2~ 
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We herhalen nog de uitdrukkingen voor ExO en HfO van het veld van de 

aankomende grondmodus (het primaire veld): 

AIle veldcomponenten die we nodig hebben zijn nu bekend. De voorwaar-

de op de wand van het paaltje bij het dielectricum is dat de tangentiele 

componenten continu in elkaar over gaan. Duiden we het tangentiele e

lectrische veld en het tangentiele magnetische veld op de cylinder-

wand aan met Ex en Ef resp_ Ex en Hr dan geldt in de spleet: 

Ex= Ex2 = Ex1 + ExO 

Ef =, E,,2= Ey>1 

Hx= Hx1 = Ex2 

Hr= Hf2 = Hfl + HfO 

En daar buiten (nog steeds op de~~and van het paaltje): 

We kunnen nUt door gebruik te maken van deze continu3:teitseisen en de 
, 

orthogonaliteitseigenschappen van de optredende harmonische functies, 

de constanten A ,B l' C en Dm1 uit gaan drukken in Ex en E~. 
inn 111 mn I 

We hebben de vergelijking: . 

V':::C 

Links en rechts vermenigvuldigen met CoJ)'mJX (.cJ)'YJ'f en integreren over 

het cylinderoppervlak levert voor C de uitdrukking op: mn 

n= 0, i 



Hierbij is weer een nieuw symbool 

De volgende vergelijking: 

voerd: /fm =.2 voor m=.O, 1 vaor mfO. 

gaat na links en rechts vermenigvuldigen met JjimlYllcf!f J)itn<p en integreren 

over het cylinderoppervlak, met gebruikmaking van de bovengevonden 

uitdrukking voor C 1 over in: m . 

mfO 

Op dezelfde manier gaan we nu de constanten Amn en Bm1 bepalen. Het 

enige verschil is dat de uitdrukkingcn gecompliceerder worden. De ver

gelijking die we nu aanpakken is: 

.. 
Links en rechts vermenigvuldigen met Co.l.)~ co..llmr en integreren over 

de wand van het paaltje levert allereerst vaor m=O: 

AOn= I X k; l.atm7T 1& (cit,,) I- .2 M 1ajm 11 {~(2J1.) i 4n ~~ (2Jk.:,j J £m (ctoj 

d 2Jr 

X { (Jxh Ex (X,'f)(D.!)"'f-
.. J j 

-d. 0 

en voor m/O: 

2qem llfr"lm (eko) 1 
J 

n= 0 t 1 
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De laatste vergelijking is: 

00 

E = E(p = £ tJ(rII1. fir! Tl. I){m f'mlrx. I)lJn if :tt 0" Ivmo) I 
f1 ,fm-::/ ~ Q Q t"::c 

+Jwfio £. Brml klTflo 1)/rnf1'b1l¥ J)klHf ~/(rlvm()) I 
f'm-::/ a. . .. r~c 

n= 0,1 

Weer links en rech ts vermenigvuldigen me t /.im1'f!1JlX J)ihJ1 en integreren 
. 4 

over het cylinderoppervlak levert ons, daarbij gebruik makend van de 

hierboven bepaalde uitdrukking voor A l' op: . m 

mfO 

We hebben nu aIle constanten A ,B l' C en D 1 uitgedrukt in het . mn m mn m 
tangentiile alectrische veld op de wand van het paaltje. Het magnetische 

veld voldoet op daze wand tar plaatse van hat diilectricum aan de 

reeds eerder genoemde continulteitsvoorwaarden: 

Substitutie van de constanten in daze vergelijkingen en verwisseling 

van de volgorde Van sommatie en integratie levert o~s het stelsel van 

gekoppelde in tegraalvergelijkingen (geldig voor Ix I <. d) : 
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De functie f(f) rcpresenteert de invIoed van de aankomende grondmodus 

(de exi ta tie). 

Bij.de verdere uitwerking van daze uitdrukking maken we gebruik van 

de Wronskiaan: 

Na enige manipulaties voIgt 'dan: 

. e. . Ca./J m '/ 
.:!Imfc «o}f l (11~(2,6KJ .J. Jm /r14, (2Jir.c) j m(c!..,) 

De uitwerki~g Van de kernen G11 •.•. G
22 

behoeft geen verder commentaar. 

We vinden: 

G11 (x',r',x,f)= 
00' 

+ Z.. rm~rr .r l (1vrn2) COJ:) IJilJiA I c.oJ) ftc~ 1l.!ZfiI. CCl/.l f 
!Yfl:: j j (;) flo lr}1Jl d3 C. R. J, I ( c kflA.l) -01 C[ 

00 VI 
+ :i£ z., JWcg {yn (<.bmL- Co-O'UJ.JU.I CWJl»f'cO-/Jht)tU CCVJ my 

tm::o I)')::~I tlliU d 1m Ti /!n 1m (c KrrA2) cI. d 
00 

Z -"'/17 $!(cfm,~ CM 1.1lffZ51 Ca..Of'c<:>J:)lfn:,n Co./) f 
tm:: I J-W/-'o ido Q3c~ ,'(c hmo) VI. '"'C. 

00 

- ~ z- jCJ:JCQ ~ (LIV/I)O) Co./.) 1flJ.JlX.1 CoJ)/fJ f'eet/) trJ2!a ca./.)It;, 
rrn -: I /'f);9 ' klmo a 7T 1m iI!m ((.!wJo) q Q 

:£ JWfo .1d(ct/f 2i~(ckc;/14(t/l .. HJm ifL-;'O.Ii;.L ca./)/l)p'cp'{)/'j)tjJ 
m"~1 ko~a J;IJ 17" ~ (c~) I- 1/m (ckr)}/If; (!l./'I.o) I- % 1/.;;;; (/l..JK<>Jj 

+ 



G21 (X', ~D I ,x'rh 

co 
+ Z- .--fflL:i (c «rmJJ . 

rrn~1 JU)flO kIM2 c/1cl,'(c/v,1l2) 

~ an !II (c /!tWQ) 
((1) =1 )0/-,0 krmo a..2.c fI/ (c /umo) 
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CCUJ rmi7 i CoJ.} r I JJ{rn fY!J.!15 /)(/11 f 
a a 

. IJ ([n f'flJilX I f) £ 'Y} 1/ J) ~fY) fi'J) 17t, J) Lty') f 
a a 

6 Bepaling van de ~elangrijkste termen "van het verstrooide veld 

Voo r de uiteindelijke · bepaling van de reflectie- en de transmissie- . 

co~f fici~nt hebben we alleeh die termen van het verstrooide veld no

dig die oriafhanke lijk zijn van de variabe le x. AIle andere termen ge

ven alleenaanleiding tot het ontstaan van hogere mod i e n die kunnen 

in onze golfpijp niet propage ren. Zoals we nog zullen zien h ebben we 

bovendien a Ileen de x-component van het electr i sche gedee lte nodig om

dat ook de f-componen t aanle iding ~eeft tot het ontstaan van hogere 

modi . We schri j ven nu de x-component als : 

)fJT 
I 

'( 7 ? 
k = 10 - I!ffJl 

mO Cl~ 

De reflectie- en de transmissiecoefficient kunnen we dan berekenen 

ui t de constanten a
OO 

en a
01

' He tbijb ehorend e gedeelte van het ge

spiegelde veld heeft de vorm: 

Het electrische deel van het veld van de aankomende grondmodus schrij-

ven we weer als : 

E = xO 
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De som van de dria geneemde vaIden is op de wand van het paaltje ge-

lijk aan nul veor d<, Ixl<=: a en aan 

len we voor door de reeks·: 

E 
x 

voor Ix/< d. Dit laa tste veld stel-

Op grond van de hierboven aangeduide randvoorwaarden komen we tot de 

volgende uitdrukking voor de constanten aOO en a 01 : 

~(cko) + 2lm (cko){ lkoJko) + Jrn lliiiJ(2.ti,,)} 
n=O,1 

We zien dat we aIleen de ontwikkelingscoefficienten bOn hoeven te ken-

nen. Expliciet luiden de uitdrukkingen hiervoor: 

J tTf 

-.l-1jEx (x, fJJxd(J) 
'-Ind" I 

"-d 0 

Dit komt er op neer dat we van E 
x 

delde waarde moe ten weten . . : 

functie van x aIleen de gemid-

Het veld Ex voldoet samen met het veld Ef aan het stelael van gekop

pelde integraalvergelijkingen dat in de voorgaande paragraaf is afge

leid"(pag. 24). In de rechter leden van deze vergelijkingen komen 

functies voor van de vorm cosnr en sinnf met n=O en n=1. Omdat deze 

functies orthogonaal zijn moet voar n=O en n=1 afzonderlijk aan deze 

vergelijkingen voldaan worden. Voor n=O reduceert het stelsel tot een 

vergelijking van de vorm: 

d 

o=JEO 
(X') ,O(X" x')dx l + 1° . )( -tit I 

-d 

17T 

met E: (x) =LjE,. (if, '!) d 1 
J.rr 

o 

.De exacte oplossing van daze integraalvergelijking is moeilijk zoniet 

onmogelijk te bepalen. We hoeven echter niet de totale oploss te 
o 

kennan maar slechts de over x gemiddelde waarde van Ex~) • Dit is de 

waarde van bOO' We zoeken nu naar een methode die ons met zo weinig mo-

l-ek'::nwerk toch e~Ii nauwkeurig l"~:::;u.l Laa L oplever t. Daar toe ver-
", 

menigvuldigen we de" verge jking met 
o EJ( (x) en integreren van -d na.ar 

+d. We krijgen dan de vergelijking: 
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del" 

0= }j ~~ (x) Exo()I;f) ~o'(xlx')dxd)(' 
. x . iu . 

-d-d 

d 

~j ~(,,)tJx 
-,1 

Deze vergelijking blijkt stationaire eigenschappen te bezitten rond 

de exacte oplossing. D.w.z. de eerste orde variatie van het rechter 

lid is nul voor eerste orde variaties SExOex) rond de exacte oplos ... 
() r ° sing Exe.()(,) ' mi ts oExex) aan een zekere voorwaarde voldoet. We tonen 

() 0 (EO 
di t nu aan. In de vergelijking substi tueren we fx{x) = Exe{:x) + () x,(x) en 

berekenen de eerste orde varia tie van het rechter lid (we verwaar

lozen hierbij de variaties van hoger orde): 

JJ JI.! J 

-J f f,:(x) bE: 1<1 t: (x,x')d, J x' +} fbE; (x) £:e W f,:(', x'N,J,' f E; «) !'Jx 

-cl-ol -J -J' -d 

De tnee laatste termen zijn samen nul. De eerste term kunnen we op 

grond van de symmetrie van de functie G11 (x,x') omwerken tot: 

d d 

j PE; (x) f:e(x~j,:(x,<,)Jxdx' 
-d-d . 

En dit is weer gelijk'aan: 

d 

-PE;(XJ/dx 
-J 

Deze term verdwijnt wanneer we eisen dat de gemidde~de waarde van de 

afwijking Sf:(x) gelijk is aan nul. De omgewerkte vergelijking is dus 

voorwaardelijk stationair. 

° We duiden het gedeel te van Ex(Xj waarvan de gemiddelde waarde gelijk is 
r.. 

aan nul aan met f~(x) • Het rechter lid Van de stationaire vergelijking 

duiden we aan met F. Het is duidelijk dat F onvoorwaardelijk statio-
/\.. 

n;:J,jr i 8 me t betT'ekkj, ne: tnt: V8.r:i.e. tiP,"" van E:.:(x) ronf=I d-e exac te oplossing 

en geen stationaire eigenschappen heeft met be~iekking tot variaties 

van de gemiddelde waarde van Ex,cCxJ (dat is bOO). We kunnen nu eenvou-
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dig aantonen dat ook de waarde Van bOO stationair is met betrekking 

tot varia ties & ~o(x) , wanneer we bOO bepalen ui t de verge lijking: 

Deze vergelijking gaat n.l. over in: 

De eerste twee termen zijn gelijk aan nul en dus vinden we dat ook de 

derde term gelijk moet zijn aan nul. Hogere orde termen verwaarlozend 

kunnen Vie deze term ook schrijven als: 

en omdat eE 10 vinden we J bOO=O. 
. ";).t()O 

'" Samenvattend: wanneer we bOO berekenen uit de vergelijking F(40, E;(x)) =0 

dan vinden we deze constante met een' fout welke een orde kleiner 

de fout die we maken' in f: (i) . De vergelijking F(.tooj i:(x)j =0 is 
...... 

varia tieprincipe voor de bepaling van bOO ui t E;(x) . 

We kunnen nu in de stationaire vergelijking substitueren 

is dan 

een 

bOO hieruit bepalen. Het komt er op neer dat we de 'rimpel' op £;(4 ver

waarlozen. Door het stationaire karakter van de vergelijking blijft het 

resultaat 'in'eerste orde'.nauwkeurig. 

Voer n=1 krijgt het stelsel integraalvergelijkingen de vorm: 

d d 

0= lEI (x') ~I (XX~clX' JEI (J(~ (I (x x,)d X' f I' 
X ii' I '! -til I 

-dJ ' -d.J. 

0= j E' (x~ (I (x Y.'ldxI+jEI (x,) ~J (x XI)Jxl 
X 61.1 I I r i/J. / 

-"d. lTi.4· 

E;()()= ,:-f Ex (X; p)c""'pd]l' 

2.li 

E,(x)= f jEt(~f) bimfJy met 

o o 

Ook nu blijkt hat mogelijk een vergelijking te construeren die statio-
. . 

""''")''''r'~ O'n"~'n(""'("t. 
... "' ........ ..;..._ ..... '--"-b'-- ............ """ 

,..1 . 
" ..... J,.,,,,~f'+ ~,~ ~A+ 'h""~n tot :1f' +'''nctl'es .... 1 •.• \ --.... "'''' "' .... v ........... , ~"'_ UJ.""V ltt.Jvv.c __ ..1....... L..;(\AJ !""'J.l 

I 
Ej,(x) 

. . I 
• We vermenigvuldigen de eerste vergelijking met £)(()() en de twee-

de met 
t 

fp(xJ en integreren beide van -d tot +d. Dan ontstaat het stelsel: 
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Om de eerste orde variaties te berekenen van de rechter leden nemen 

we E~(x) = E;/X)fJE:(x) en E;UJ = Ere(X)fJE,(x) waarin £:e(X) en Efe(x) 
de exacte oplossingen. zijn.De eerste orde varia tie uit de eerste ver

gelijking wordt: 

De drie eerste termen zlJn samen nul. Wanneer we gebruik maken van de 

symmetrie van de functie G~1(x,XI), dan kunnen we het geheel nog ver

der omwerken tot: 

cl ~J" 'lei . 

!Sf: (x) I'dx -J jJ E~ ;xJE;. (x~ hiX;X')JxJx' j J ~e (~)JE;(x')g (x,x')dxo/x' 

-J . -J -d -d:J 

Op gelijke wijze berekenen we de aerste orde varia tie van het rechter 

lid van de tweede vergelijking, daarbij gebruikmakend van de symmetrie 

Van de functie G~2(x,x'): 

J J del , 

-j P E; (X) E:. (x~ t (x, dxN f J f;/X) JE: (X);; (x,x~Jxdx' 
-d-d -d-d 

We maken nu gebruik vande eigenschap dat G~?(x,xl)=G~1(X"X)' Hiermee: 
Ii-. '-
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Wanneer we nu de beide vergelijkingen optellen zien we dat de eerste 

orde varia tie van het totale rechter lid gelijk wordt aan: 

J 
. _iE~(X) l'Jx 

-J 

Dit is weer nul wanneer we eisen dat de gemiddelde waarde van 

gelijk is aan nul. De vergelijking die we zo krijgen is ~us voorwaar

de lijk s ta tionair me t be trekking to t f:(x) en ·onvoorw"C'.larde lijk s ta

tionair ~e.t be trekkinf tot E;()(). He t is duidelijk da t de' waarde van 

het gemiddelde van Ex-(x) , dit is de constante b
01

' onvoorwaardelijk 
'. "'/ 

stationair is met betrekking tot variaties van de functies fx~) en ..... 
Efex) . Hierbij is Ei(x) 

waarde gelijk i~. aan nul. 

da t deel van f)(x) waarvan de gemiddelde 

Het bewijs is vrijwel identiek met dat wat 

gegeven is voor het geval n=O. 
j - I _ 

In de stationaire vergelijking substitueren we Ex(x) =b
01 

en Er(x) =0. 

We kunnen dan de constante,b
01 

bepalen ,met een nauwkeurigheid die een 

- E' £' orde hoger is dan van de gekozen .functies voor x(x:) en i/(x)' We ver-
I E I . 

waarlozen de invloed die de rimpel van het veld fx~) en het veld 1&) 
hebben op de grootte van b

01
' Daze invloed is van hoger orde. 

Wanneer we op de boven aangeduide wij ze de c'onstan ten bOO en b
01 

heb

ben bepaald kunnen we de constanten a OO en a
01 

Van het'verstrooide 

veld berekenen. Het rekenwerk is weliswaar omvangrijk maar erg eenvou

dig en behoeft nauwelijks enige toelichting. 

Voor de vereenvoudiging van de uitkomst makenwe gebruik van de recu

rente be trekking voor Besselfuncties: 

t?(Z) = t '(z) __ f!.. C (z) 
jv -I/}-, Z -bv 

me t i(2) een willekeurigc BCGsclfunc tie. 

We bes,:::ho ..... ;·;en de functiG.3 :t~ (cVj}-t;.in~. Z0a.1;::; '''i?; a1 gezien h6-bbcl'i ili0et61i. 
0.1 

we de negatief imaginaire wortel trekken om in de uitbreidingsrich-

ting demping te verkrijgen. Vie werken nu de Hankelfunc tie om naar de 
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gemodificeerde Besselfunctie van de tweeds soort: 

We vinden nu als oplossingen: 

eQ a
OO

: --

j ii' - (I r 2 t~O . .tkc») 

M':; .Yo (c~) 4- 1. Ya o.tkc) + . . . 
60 (cko) lie (Jk;. ~(cke)Z{ckg) - k/t (eKo) " lo(circJIi t(c/rc) 

F = o 

N'::: 

+ 

Yt (ei<c) ~.! YoulJo) r 7.. Y'l(flJlta) 
%, (cko) . 

£. 

loed }.) 

In de formules stellen de functies Yrn(x) de Besselfuncties voor van de 

tweede soort en orde n. De functies t~-m{:l.) en Yt&()() vloeien voort uit 

de functie ';f./[},()() 

7 E~rekening Van de reflectie- en de transmissiefactor 

Om de reflectie- en de transmissiefactor te kunnen bepalen moe ten we 
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de amplitude weten van de grondmodus die door het externe reactie-

veld op"grote afstand van het paaltje wordt veroorzaakt. Hiervoor 

hebbe~ we van dit veld al~een de eleetrisehe componenten nodig uit 

de x-richting, die bovendien onafhankelijk zijn van x. AIle andere 

componenten, ook die uit de f-richting of r-richting, veroorzaken 

hogere modi en doen dus niet tar zake. 

Evenals Bark en Epstein ([6]). maken we voor de berekening gebruik 

van de Greense functie van de lege golfpijp. Deze functie voldoet aan 

de differentiaalvergelijking in twee dimensies: 

met de randvoorwaarden: + + voor y=-b en y'=-b. 

De I fune ties 6(:J-~P en JCz.·z1 zijn Dirac-delta fune ties. De Greense fune

tie wordt bepaald in appendix 2. Omdat de golfpijp aIleen de grondmo

dus doet propageren is aIleen het gedeelte met n=1 interessant (we 

kijken op grote afstand van hat bronpunt). Daarom: 

r=VkOl-fi;' 
De boven aangeduide componenten van het verstrooide veld voldoen in 

de golfpijp maar buiten hat tje aan de Helmholtz-vergelijking: 

17,1 E + k2
0E ",0. He t gespiegelde veld E voldoat overal aan daze 

~ xv xv xs 
vergelijking .. De beidi velden samen voldoen aan.de randvoorwaarden: 

E +E =0 voor y=~b. We noemen weer E 1=E + E ,xs xv x xs xv 
We gaan uit van de tweede identiteit van Green in twee ~imensies voor 

de functies G(y,z,y',z') en E 1(y,z): x . 

jJ Cf V} c" - £., r;z1)Js j( i 'it., - EXI ~l)' '!1 de 

S c 
Hierin is n de naar buiten wijzende normaal op C. We nemen nu het inte

gratiegebied S als het gebied dat wordt ingesloten door de contouren 

C1 en C2 (zie fie_ 7). De contou.r C1 leggen we langs de omtrek van het 

tje en O2 l~ngs de ~an hat paa1tje evenwijdige. wanden van de g01f

pijp. Het punt (y',z') ligt in S. 
+ Op grond van het feit dat G en Ex1 verdwijnen voor y=-b en voar Iz/--co 
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fig. 7 

~I 
I 
I 

...LZ-A.I;> 
I 
I 
I 
I 

de zelfde z-afhankelijkheid vertonen is de integraal over C
2 

gelijk 

aan nul. Wanneer we de tweede iden ti tei t van Green nog eens toepas

sen op de contour C1 en haar binnengebied voor de functies G en Exs; 

dan vinden we dat de bijdrage van op de contour C
1 

vervalt. Na 

uitwerken van het linker lid vinden we: 

o 

V~~r E (rt~)'hebben we de.uitdrukking: xv I 

In analogie met de. ontwikkeling Van het veld van de grondmodus in func

ties van uitsluitend r en r schrijven we nu voor de Greense functie: 
• J 

. • ;'Jrz L fI) Y 
G (y' t Z ' t r t cp)= -=J_ lJilfl7i(:/d), e. Z-. (H) em tit) (p/(o) CoJ) Cf 

2..i ( iJ.. m:~ J 

Het bovenste teken geldt voor ZI~C, het onderste voor ZI<C. De uit-' 

werking van de integraal levert verder geen moeilijkheden op_ We vinden: 

. ;Jr2J 

E 1 (y' ,z 1)= ..L J)[f'f} ~ e. {ieDQ.OO -; flO .J 
X ~.U ~. 

12'/- 00 

gem~akt v~n de ~rons-

kiaan: 
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We herkennen in de uitdrukking van Ex1 onmiddelijk de functionele 

vorm van het electrische veld van de grondmodus. Het veld dat totaal 

in positieve z-richting wordt doorgelaten is nu gelijk aan: 

Zodat voor de transmissiefactor T de uitdrukking voIgt: 

Het in de negatieve z-richting gereflecteerde veld is: 

De reflectiefactor R is dus: 

We werken de twee factoren nu verder uit. De coefficienten eO en e 1 
zijn resp. gelijk aan (zie.pag. 11) 1 en ijfo . Met behulp van de in 

appendix 1 afgeleide uitdrukkingen voor t~~) en )iex)Yinden we: 

We vinden nu voar R en T: 

R= _ --,-,_ 4- _'- T= I _ .-!- _ -L-
HjM IfjN ItJM I +jN 

met: 
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Voor FO· en F1 gelden de uitdrukkingen van pag. 32. 

8 Bepaling van de equivalente impedantieparameters 

We gaan uit van de situatie dat we in onze golfpijp een willekeurig 

obstakel hebben en overal een· zowel in positieve als in negatieve z

richting propagerende grondmodus (zie fig. 8). De amplitudes van het 

transversale veld van de grondmodi tesamen duiden we juist links van 

het referentievlak 1-1' aan met Ex1 en Hy1 en juist rechts van het 

referentievlak 2-2' met Ex2 en Hy2 • 

I 
I _________ L 

J 

fig. 8 

I 
I 
I 

De equivalente impedantieparameters worden nu gedefinieerd door het 

stelsel vergelijkingen: 

Ex1 = Z11 Hy1 - Z12Hy2 

Ex2 = Z21 Hy1 - Z22Hy2 

Bij een reciprook en symmetrisch obstakel is het zinvol de referentie-

vlakken te laten samenvallen met het vlak van symme (in ons geval 

het vlak z=O). Bovendien reduceert het ste vergelijkingen tot: 

Een eenvoudige bcrekening leert dat het verband tussen de dantias 
., 

':'11 rJ 
ttl 

,., - ___ 1''''t _ L •• , . l,lallsmissie to·.£: gegeven wordi. UOUL· ; 4111 4112 ut:: .l.t::.L ..l.t:\.; t-..l.t:- t:H ut: 

Z12= 2.7 ZO Z11= 
/- g£ I- T2 20 

(1- R/ 11.. ,( _1" - (t- R) 



-37-

Hierin is Zo de karakteristiekc impedantie van de golfpijp: 

We definieren de genormaliseerde impedantieparameters als: 

Voor de beschrijving van het paaltje als obstakel is nog het equiva

lente T-schema Van belang. Dit komt voort uit de algemene tweepoort

theorie: 

/ ....... --; 1----/ 

1 __ ------------~--------------42 

Met de in de vorige paragraaf gevonden ui,tdrukkingen voor R en T volgen 

naenig rekenwerk voor z12 en z11 de uitdrukkingen: 

V~~r de grootheden M en N gelden de formules van pag. 35. 
Ret is eenvoudig aan te tonen dat N voor niet al te dikke paaltjes 

steeds positief_is. Dit betekent dat de serie-elementen uit het equiva

lente T-schema zich capacitief gedragen. Voor het dwars-element is de 

invloed van N inductief. 

Indian het paaltje erg dun is t.o.v. de vrijeruimte-golflengte wordt N 

zeer groot t.o.v. een. Ret equivalente schema bevat dan alleen nog 

maar de dwarsimpedantie. Maken we bovendien de hoogte van de spleet ge

lijk aan nul dan wordt deze impedantie: 

Omdat de som van de termen tUBsen de baakjes in dit gaval (dun paaltje) 

negatief is, gedraagt ~eze imped~ntie zich inductief. 

De impedantie die door de spleet wordt veroorzaakt is kennelijk gelijk 

aan: 

Z c 
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Zoals men "gemakkelijk kan verifi~ren is de noemer steeds tief zo-

dat deze impedantie zich gedraagt als die. van een capaciteit. We stel

len daarom: , 

z = c 
I met 

De factor Q noemen we de transformatiefactor: zij transformeert de 

statische capaciteit tussen de twee delen van het paaltje over naar de 

dynamische capaciteit in Z12" Voor Q vinden we de formule: 

Het equivalente T-schema krijgt voor het dunne paaltje de vorm: 

t' -------..--------1.' 

----------~--~----__ t 

met: 

Tot slot marken we op dat we voer ~ =~dezelfde resultaten vinden 

als Kato en Isobe hebberi gevonden( [1J pag. 45). 

9 De invloed van de omgevende glazen wand 

In deze paragraaf beschouwen we het gaval dat het paaltje met de spleet 

omgeven wordt door een glaze~ cirkelcylindrische wand (zie fig. 9 en 10). 

f, 

We beschouwen eerst nog het probleem zander de glaswand. Met verwijzing 

naar pag. 17 kunnen we zien dat we het gedeelte van het verstrooide 

veld dat 

kingen: 

afhankelijk is van x kunnen representeren door de uitdruk-

De vorm Van de r- en r-afhankelijkheid doet hier niet ter zake. De func-
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: x-OJ.> 

__ ..!f-M 

dwarsdoorsnede 

fig. 9 

fig. 10 

I 
I 
I z.-oJ:> 
I 

bovenaanzicht 

-ties U' en U'* voldoen aan de differentiaalvergelijkingen (zie ook pag 15): 
m m· . 

Laten we aannemen oat er zich ergens in de golfpijp nog een obstakel~ 

bevindt met permittiviteit c3 en golfgetal 1.'}[Jj.!o. In dit obstakel 

voldoen de functies U' en U'* aan de oifferentiaalvergelijkingen: 
m m 

!I Vie· denken hierbij aan een cylindrisch obstakel dat evenwijdig aan de 

golfpijpwanden y=:;:b is opgesteld. 
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=0 (idem voor UI*) mJO 

op de wand van het obstakel gelden de randvoorwaarden: 

U'*(r (f) continu m . '7 

We nemen nu aan dat a z6 klein is dat en ko<,<m: en k3i<m;;: miO. In dat 

geval is het effectieve golfgetal voor de functies TIl en U'* in beide m m 
media g.elijk en weI keff= jm:. Maar dit betekent dat voor deze. functies 

averal dezelfde Helmholtz-vergelijking geldt. Het is duidelijk dat en 

aan de Helmholtz-vergelijking en aan de randvoarwaarden wordt valdaan 

zonder dat er een extra reaotieveld wordt opgewekt. M.a.w.: dat gedeelte 

van het verstrooide veld dat afhankelijk is Van x trekt zion niets aan 

van een eventueel aanwezig obstakel, mits de permittiviteit van dit ob

stakel niet te groot is. 

Getallenvoorbeeld: 

t~=4, a= 8 mm f= 3 Ghz vacuum: k == j IT 123,4 eff 
medium:keff= j.,.,.118,4 (m=1) 

Uit het· bovenstaande is duidelijk dat de glazen wand aIleen invloed 

heeft op die velden die onafhankelijk zijn van x. Daarom zullen we in 

het nu volgende aIleen deze veldcomponenten beschouwen. Met de kennis 

die we bij het paaItje met de spleet.alleen hebben opgedaan kunnen we 

.direkt de algemene oplossingen van de vergelijkingen van Maxwell in de 

diverse gebieden opschrijven. We veronderstellen dat ook de buitendiame

ter van de glaswand nog voldoende klein is om vereenvoudiging van de 

bijdrage van de spiegelbeelden mogelijk te maken. 

Gebied I : golfgetal kO 

We schrijven het veld van de aankomende grondmodus weer ala: 

Voor het verstrooide veld nemen we: 

E =' ~ .s Y{, (rKoj'o/)/f)(J) 
xv m=OI m I , 
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En voor het gespiegelde veld: 

Exs== ~ ~r SmtM(lflko){.h'oodkc) f 4 Jhm(16kJj Co..Ot)J<f 

H == ~ 2£. Sm£~(;·k~)I:P6-0j,k(>j+b/Y)Jl27n(2iko)JcoJJm1 
cps JWr/o h);:o, I . 

Gebied III: golfgetal k3 

We schrijven de algemene oploasing ala: 

Ex= to.J f~7m(rk3) f~)~(~kl)j ccJ.> 11J1 

Hd)= -'u- 2... {em t~ (it'll) ... J)m )~ (JoiJ)J. c~ rn 'f 
I J wJ-'o lh:qJ 

Gebied IV: golfgetal kO 

. We nemen als oplossing: 

Ex= ~ {Em 1m (rf,cjf Ik ~ (1'/0)) co.o I'f) Y' 

H(p= ~ f Bml~ (rko) f 4 :;;;'o<[o)J Cc0f»t ~ 
I m_~1 . JWf/o 

Het verband tussen de coefficienten A en B kunnen we snel bepalen door 
n n 

gebruik te maken van de res~ltaten van het probleem zonder glaswand. 

Daar moesten we het verstrooide veld berekenen dat werd veroorzaakt door . .. 
het veld van de aankomende grondmodus enhet gespiegelde veld. Nemen we 

nu in plaats van het veld van de grondmodus het veld 

en verwaarlozen we de invloed van de spiegelbeelden in zijn geheel, dan 

kunnen we aan de hand van de formules Van pag. 32 direkt de oplossing 

voor ons geval opschrijven: 

met: 

Yc, (cko) .f-

60 (c kaY 77C 11 Xl t,,(cUoiZ(c/Ul 
to(C/{Il) 
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De algemene oplossing in gebied IV kUnnen we nu voorstellen door~ 

EX=~I 8m {,,( .. to) - ~Z~(rko)Jca./)mr 

HeP: ~ 2- Bm {Y; (t.Ke) - fro 1~ O'kc) jcoJJ'n 'f 
I jwjJo f'tl:O,i 

De tangentiele componenten van het electromagnetische veld op de cylin-

der met straal fj noemen we Ex1 en Hp1 ' die op de cylinder met straalf;. 

EX2 en Hf2 • We schrijven~ 

E :::Z:. E . co../Jrn rJ)' 

x1 m:~t x1n I 
E == ~ E CO-!)lY)dJ 

x2 l'fI=o,l x2n I 

We gaan de coefficienten E 2 en H~2 uitdrukken in E 1 en 
x n I n x n 

doen we door eefst de constantan C en D uit te drukken 'in 
n n 

en vervolgens daze te substitueren in de uitdrukkingen voar 

We vinden dan: 

met: 

h11 n: llf?L t3 {trn (~ k3/fm' (f; kJ) - Ym (Ii KJ) l~ (ft k3) j 
h12n == - !If [Im (fi k3) 'tn (r: /(3) - y", (f;,l{3)£rn (f, Its) J 
~21 n == 1!f k1 { t~ (tl ly) ~ (r; 13) - y~ (?J.kJ)l~ (f, k3) J 

uP. }, f lJ I I ~ k.) \/ ( A I, , l \r I ( . I J Yip L ) J 
h22n= -l4j i(.31biYl{/2 J!/rn r: K3/-1'YI ~KJ 6m{/,"3 r 

.. - "- -~ 

Op de grensvlakken van de gebieden I en III, III en IV ,moeten we vol

doen aan de voorwaarden dat de tangentiele componenten continu in e1-
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kaar over gaan. Daarom nemen we: 

E 1 :::. x n 

E :::. 
x2n 

Bm { Ym (p, ko) - '?n 1'» (f:!<o) 1 
~!{Iko {Y~ (fjko)_ '?m;': (r;Iio)) 
JW~O '] 

em tm (8. «oj J. Sm[.fIm((1 ke) + 21",lf.t ko){ :UJ(2)J~) f~11I ~2~C2Jko)]] 

H :::. kof>ftL YI(A kc)+ kc5!fl[%t:(~ko)+!J.l~{f)()iJ!0"(eJl())f.~Yf;i1(:dkJJl 
2n - u im J. - /.. 2· ')j 

JWpo . Jwro 

We kunnen deze uitdrukkingen sUbstitueren in het boven gevonden stelsel 

vergelijkingen voor Ex1 n' H 1 n' Ex2n en H 2n' Hierui t kunnen we dan de -

. "f' ." s ° f rp k k' l' eoe f1C1enten met n= en n=1 bepalen. kat re enwer 1S we 1swaar om-
n 

vangrijk maar erg eenvoudig en behoeft ook hier geen nadere .toelichting. 

We vinden: 

B :::. 
pq 

_ { I f. 266 (tAb",) i2 ZS(2JIwj../-j r (rtl r l/p;J) Y; (PJ.ko) - Yoce£k.:,)j. 2. Y6(fltk4i- 2 Yt (2.ik)l 
l (M/ f l/fJ. ko) 11 (Plb) ~ 60 (/1.10) - J 

ZOt{ Cf>o¥dA/&;j- t;(SkC1)t - kS/kol f{oto(Bk~/- t(Bk~) Ito 
~oIY>oto(RIw)- YoCPtvlf>j] - k"lk3{?o6,(f:k~)-.~(F:~)J too 

t lQ - 21 k Y1 0 /t~. -Yo (P./(.;j - b/kt:. '~ti(f1k,) -YI( ,k<i) 
o/k31 <r. 60 (f: Iw) ~ yo( ~ 1<0) ~Ii -=-20, ~ 6/ft Ro)·· Ydf; leo) 

£p(Ptk3)Yz(fJ.v'J)--lz(B.k.3)Yp(~k3) p= 0, 1 q=- 0, 1 

De uitdruY~ingen voor de reflectie- en de transmissiefactor worden: 

Deze gaan weer over in de vorm: 

-,-. .. . 
J .. U.C .... '* 

t .-L
I*jN 

T= 1- --L
jI .. jn 

i --ujN 

1~ t = V«o - {xi 
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We kunnen nu wat meer over de invloed van het glaswandje zeggen. Nemen 

we aan dat het paaltje erg dun is. P1 wordt dan zeer groot zodat we de 

inverse Van de tweede' uitdrukking Van hierboven nog verder kunnen be

naderen door: 

Omdat P
1 

zeer groot is, wordt de inverse waarde van N uitsluitend door 

deze uitdrukking bepaald (zie formules pag. 43-44). Kennelijk krijgen 

we ee~ constante positieve term er bij, die volle dig door het glaswandje 

bepaald wordt. Deze extra term veroorzaakt een inductief deel in de 

serie-elementen uit het equivalente T-schema en vergroot het capacitieve 

deel in het dwars-element. 

Is daarintegen het paaltje voldoende dik d.w.z. P
1 

voldoende klein, dan 

kunnen we de term benaderen door: 

We weten reeds dat P1 ne~atief is en capacitieve serie-elementen veroor

zaakt. De extra term die we ernu bij krijgen is eveneens negatief en 

dus .wordt N hierdoor groter positief. Maar dit betekent dat de serie-ele

menten zich minder capacitief gaan gedragen.De irtvloed yah de extra 

term op de dwars-impedantie is nu zodanig dat het oorspronkelijke in

ductieve deel wordt verkleind. 

·Is Po zeer groot bijv. bij een extreem dun paaltje of een brede spleet, 

dan kunnen we de eerste uitdrukking benaderen door: 

Deze uitd~ukking is weer positief en dit b~tekent dat het dwars-element 

uit het equivalents schema .zich capacitief gedraagt. Bovendien wordt 

ze uitsluitend door het glaswandje bepaaid. 

Is Po ~chter klein bijv. doordat in de dwarstak bijna resonantie op tre~dt, 

dan wordt de benadering: 
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De extra term is weer negatief en vergroot dus het inductieve deel van 

de dwars-impedantie. 

Samenvattend kunnen we stellen dat het effect van het toevoegen van het 

glaswandje zich via de grootheid N openbaart in het stimuleren van het 

inductieve gedrag van de serie-elementen en het capacitieve gedrag van 

het dwars-element. Via de grootheid H kan het effect zich tonen in het 

. bevorderen van het inductieve dan weI het capacitieve gedrag van het 

dwars-element. 

Tot slot kunnen we nog concluderen dat het glaswandje effect heeft op 

de totale dwars-impedantie. Er is geen splitsing mogelijk naar effect 

op de inductieve en capacitieve delen afzonderlijk. Daarom kunnen we geen 

transformatiefactor meer definieren zoals dat in het vorige hoofdstuk 

is gedaan. 

10 Numerieke resultaten 

Vqor de numerieke berekeningen is uitgegaan van een golfpijp met inwen

dige afmetingen 2a=10 mm en 2b=72 mm. "Een zelfde golfpijp is gebruikt 

bij het onderzoek in de groep.electronica-A. Het frequentie-gebied waar

in de golfpijp uitsluitend de grondmodus·doet propageren loopt van ruim 

2 Ghz tot ruim 4 Ghz. 

Grafiek 1 toont het verloop van de karakteristieke impedantie van de 

grondmodus als fUnctie van de frequentie. 

Om enig inzicht te krijgen in de nauwkeurigheid van de gebruikte spie

gelbeeldmethode, is earst het geval berekend van een paaltje alleen, 

~us zonder spleet. Hiervoor zijn de formules van pag. 37 gebruikt. Ver

gelijking is mogelijk met de resultaten van Harcuvitz ([7] pag. 258) t· 

die voor dit probleem een variatiemethode gebruikt. Grafiek 2 geeft 

het verloop van de impedanties uit het equivalente T-schema als func-

tie van de dikte van het paaltje. De overeenstemming met Marcuvitz is 

uitstekend. In het slechtste geval (~ij c=6 mm) is de afwijking ca. 0,5%. 

Ui t de grafieken kunnen vie nog opmaken da t bij zeer dunne paal tjes de 

~crie-impedantie3 7cr~aarloosd 
••• _~-'l __ 
". VJ. \')''V'''.I. 

Dit komt overeen met de verwaarlozing van de termen met n=1 t.o.v. die 

met n=O. 

De grafieken 3 en 4 geven voer enkele gevallen het verloop weer van de 
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formatiefactor Q als functie van de spleethoogte, berekend met de 

formule van pag. 38. Omdat we met zeer dunne paaltjes te doen hebben 

kunnen we deze formule d.m.v. de benaderingen van Besselfuncties voor 

k~ein argument schrijven als: 

Hiexuit kunnen we eenvoudig enkele algemene eigenschappen van de gra

fieken van Q bepalen. Voor d- 0 gaat ook dFO-O en vinden we voor Q 

de waarde 2a/b=0 ,277. V~~r d - a gaa t F 0 naar nul en vinden we: 

Q= 

Het punt waar aIle grafieken door heen gaan wordt bepaald door Q=2a/b 
2 2 

=0,277 en die waarde van d waarvoor FO=ckO/2. Voor k2--~ krijgt Q 

weer de waarde 0 , 277. Het punt waar de maximale waarde van Q op treedt 

wordt bepaald door de vergelijkirig: 

en is dus onafhankelijk van k
2

• 

De grafieken 5,6 en 7 tonen het verloop van de equivalente impedanties 

als fUnctie van de spleethoogte. De berekeningen zijn uitgevoerd met de 

formules van pag. 37. De berekeningv~n het effect van de glaswand 

gedaan met de formules van pag.45. Opgemerkt zij nag dat in grafiek 7 

de krommenmet ver'schillende waarden van E;o.t zo weinig uit elkaar liggen 

dat ze nietafzonderlijk te tekenen zijn. 





4 5 6 7 9 10' 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9 10' 
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,V, Drukkerij "Mercuri us" Wormerveer No, 17TR X-as log, verdeeld 1_103 Eenheid 90 mm. V-as verdeelt! in "" 



2 4 5 6 

5 . 
N V Drtlkkerjj Merc!lri!lS" Wgrroerxeer No. 17TR X-as 10 verdeeld 1_103 Eenneid 90 mm. V-as verd .. ld in .... 



N V Drukkprii Mprr:tJriu(j;" Wormerveer No. 17TR v 1. . y. s v r in m . 



" ';-;:r 

", 

N.V. Drukkerij "Mercurius" Wormerveer No. 16 X·as verdeeld in mm, Y·as log. verdeeld 1.10' Eenheid 83.33 mm, 



2 3 4 5 6 7 8 9 10' 2 3 4 5 6 7 8 9 102 2 3 4 5 6 7 8 9 10' 

2 3 4 5 6 7 8 9 gr8fi~k 7 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 

'lV. Drukkerij "Mercurius" Wormerveer No, 17TR X·as log. verdeeld 1.10' Eenheid 90 mm. V-as verdeeld in mm. 
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A:ependix 1 

De functies ~;n(a) V 

De fUnctie ~~(~is gedefinieerd als: 

ro 

l1intZ)"::: Z. (-I)P i'11JP (P2) 
p= I 

Door toepassing van de stelling van Cauchy is het eenvoudig te veri

. fieren dat we haar ook kunnen voorstellen door de integraal: 

Hierbij is het voorlopig voldoende te weten dat s geheel is. De integra

tiekromme moet de polen bij p= 1,2,3, ..• in positieve zin omvatten. 

s 

We beperken ons tot de hoofdwaarde van de Hankelfunctie; in hel; p-vlak 

brengen we over d.e negatief-reele as een sned.e aan. Vie schrijven nu 

symbolisch: 

~ Deze studie is ontleend aan M.Goto ([W ). 
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'IItm(Z) = linn {J j. J. .1;-
R~w ~ 

(2) 

(fl If)) 

De integrand stelt in het gehele p-vlak een holomorfe funetie voor 

met uitzondering van de polen in de punten p=O, ~1, ~2, enz. De inte

graal (1) kunnen we daarom ook schrijven ala: 

~~(z)= t~: t l! j fi·jJJ 
ck,E E B BlJI n 2B SF F{]) 

De krommen EB, FB, AC en AD liggen elk op een afstand E van de reele as 

(straka zullen we £ infiniteaimaal klein laten worden). De krommen 

BL2A en BL1A liggen beida op een cirkel met straal E. (straks f - 0) en 

deoorsprong als middelpunt. De overige krommen spreken voor zich. Aan

gezien op de kromme Ck1 E. voor ·R - 00 het imaginaire deel van p zeer 

groot positief wordt kunnen wo·stellen: 

jfrr = ~ e (4) 

Omdat ook het argument van de.Hankelfunctie zeer groot wordt kunnen we 

haar asymptotische benadering in de piaats stollen. Hiermee: 

Nemen we nu s zo dat z < (26 +.1 )TT, dan zal deze uitdrukking met toene

mende R exponentieel naar nul naderen. Hiermee wordt deintegraal over 

de kromme Ck1E gelijk aan nul. Op dezelfde wijze als boven kunnen we voor 

de integrand op de kromme Fk2D tot de volgende uitdrukking komen: 

(6) 

Kiezen we nu s bovendien zo dat Z) (2s - 1)F, dan ~al met toenemende R 

ook nu de integrand exponentieel naar nul naderen. Ook de integraal 0-



-56-

Ret is eenvoudig aan te tonen (bijv. door gcbruik te maken van de reeks
e ontwikkeling voor de Besselfuncties van de 2 soort en de wetenschap 

dat ~M~4) bm(?.) -j '6m(z.)) dat geldt: 

ltfl'll(ztJ == l1ftJ(~)f J.!uo(Z) 

:t&ftI(2~) == '~rn (2) ... 2tJrP(Z) 

Met behulp hiervan gaan we de integralen over EB en BF omwerken naar 

integral en over DA en AC: 

j PjSpli f' -tjSp'ii. . j 
. e ;td~(pJclf:: e {ldro (p~)j.!lJm<p2)] It 

/JLrn pI! /)fh1 /1i 
f j)f}. 

j 2.fspif j _2jSpll , i e .i4mc/>z)Jp;:;. e ll&mCp;') -2ft/)) (l2;] Jp 
/J[rn p IT • /J!.m / IT 

(8) 

BF he 

Substitutie van formules (8) en (9) in (7) levert voor jt~(z)de uitdruk-

king: 

We merken op dat evenals formula (1) ook de uitdrukking 

Jjm { +j e-~SfJ;W.1.fl7J dp 1 
R ->00 2.J /)lfIJfiT J 

clr]) 

de functie ~!n(:2) voorstelt. Met deze wetEfnschap wordt (10): 

(10) 
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We gaan de resterende integralen verder uitwerken. Hierbij beschouwen 

we het geval n=O apart omdat hiervoor de integralen over AC en AD een 

integrand hebben die.bij p=O nag een extra pool bezitten. Bovendien 

heeft de reeksontwikke~ing voor klein argument van de functie :biC!z)een 

andere vorm voor n=O dan voor ntO. 

! u/O, n=1, 2, 3, ....• -2jspn 
Bevinden we ons op de kromme AC dan schrijven we voor _-~e ______ _ 

'Jt.imfrr 

e Ife +e. _____ _ -j(!S-/J17p{ 1JPIi 4jfiT J 
convergent 

jfITJ 
want Je: 1< i 

Bevinden we ons eehter op de kromme AD dan sehrijven we 

-e Ife fe _. ___ -
-j(2.Sflh7P{ -ljpil -lijfli } 

Op de kromme AC nemen we p=p' + jE Cp' en f reeel), op de kromme AD 

p=p' - jE • '~e integralen over deze krommen uit formule (11) gaan nu 

over in: 

'We hersehrijven de integrand: 

{ 

_jC25-l)i7(P'fJtj -jlT{p'UfJ jriCpVt) e. + -_____ f e . f e -I ___ • __ . 

I[· j(I~fi)iT(P' Ij£.) j (2Sf!Vii{pl+j~:J J'I I - { oJ (Zlfl)ii(pll;j£) -j (:J.Sr3)ii(ltJf.) ]1 y /. J 
1je f e L---·--69.mCpf.jo-e fe f --~.----6J.m(f:Jr) 

, . . 

Nemen we nu de limiet voor f.o 0 (aangenomen dat we integreren en limiet 

nemen mogen verwisselen), dan zien we dat de integrand zich z~6r laat 

vereenvoudigen en dat de polen (die bij de afzonderlijke integralen ont

staan bij p= 1, 2, •••• ) tegen elkaar wag vallen. We komen nu tot de vol

gende voorstelling voor de integralen over AC en AD: 

ro ro 

1 ('/., M LPZ)/C<>-O pIT ,CO<> 'p,r •... _ . Ho..o us·, Jp" 1 dp • 2 j rZ~ IP2J[ IJirJ( 2£fI)p,r; Di~W' 'Jp"_ . __ / Jp 
.J ~ ,. . t J ) -,.... l' ..J 

o . o 

We nemen aan dat we van de tweede integraal sommatie en integratie mo-
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gan verwis~elen. Dat te zen zou ons to vcr voeren. Het resultaat 

van de afzonderlijke integralen is bekend <[3] pag. 405). Na nog een 

kleine' omwerking wordt de uil:komst: 

We gaan (nog steeds voor n/O) de nog resterende integraaluitrekenen: 

I Daart96 ontwikkelen we de Hankelfunctie in een Laurentreeks rond pz=O: 

Het overige deel van de integrand schrijven we als: 

Het imaginaire deel kunnen we'voor voldoend kleine p in de Taylorreeks 

ontwikkelen: 

We merken op dat alleen even machten van p optreden. Omdat dit ook het 

geval is bij de Laurentreeks voor de Hankelfunctie wordt de bijdrage 

'van hat product van daze twee functies tot de uitkomst van de integraal 

gelijk aan nul (het residu is'nul). Er resteert ons nog: 

Om dit verder uit te werken stellen we (p voldoende klein): 

00 [ Pii~ = Z dIm f.pIi}!JJlt! m . .J)ol :: c/Jm X~QS~] 
. /J,lfJf" fm-;;o Q.1I11)! Y!l/ clx2rm IXIJiX X:o 

Er treden weer alleen even machten op omdat pn/sinp7r een even func

tie is van p.'De integraal wordt gebruikmakend van de residustelling: 
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i'rm L( 
[-O~ 

8l:dU1 8 
We be palen de constanten d • Eerst: 

m 

en dus: 

c..OJJ~SX = (.:M(;.S-I)xCo.{)X _ f){m{1.S~/)X 
IJ/nt x . /JiM. X 

COJ:)2~ = COJJ{gS-.?,,)X - j! £It?1( tS-ljx. 
/J{/'11 x JJ{IfJ x 

= eM (,25 -It,lx -.2! /)i'»(~j-3)./. ,j /JIm O.S-I))' J 
IJlm X 

/ 

De reeks X _ is bekend ([9]·pag. 299 ex.3): 
/JfMx 

x ( "6 illJ-1 I R.(11) , 
::: I f x;. I- U f ~ I- .. -.. Ii1 -la'1J) X - - - -- I X I ~ 'IT 

Sf 3.S/ 3.'}.1 Om)! IJfMX 

Hierin stellen Bn de getallen voor van Bernoulli: B1:::1/6, B2=1/30, enz. 

Hiermee: 

We vinden nu als resultaat: 

Samenvattend: 

n= 1, 2 I 3 1 ••• - 7,:::07i 
~. 
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B n=O 

De integranden van de integralen over AC en AD hebben nu nog een extra 

pool bij p=O. We kunnen deze integralen op dezelfde manier ala hier

boven ~ehandelen, zij het dat we nu het punt A niet meer naar de oor

sprong laten gaan: 

(\;) 

· 2ft. (pz)! C~p7UCAI>3fiTf - -- - - f t:c.LJ(J$-,Jl'tr J d; 
l. 00 . 

+ 1t.<fzJ!/Jl!t!(.!SfJl'lfIIJimIJSIJ)!'n - - - -' J J; 
f. 

We schrijven de integralen van E naar oc> als: 

j .j-J 
E 00 

Malcen we nu gebruik van he t fei t da t voor IZ/~c. 1 £:,(z):;:;; I ..f o(z~ ,dan 

kunnen we de integralen berekenen ([2J pag.405).. We vinden: 

Omgewerkt: 

eM [/!.s/;tJeii -/J 
(I. S ",IIT 

1. [,h + II ! ,I- - - - - - f ;" J I- DC t) 
VZt1T< V2.L(3i7)~ t!z!l-(PS-J)7/' 

-I- Z i if- I _ = _ _, -] +: f.:: ~__ _ I 7 f .. l 
-.J(~/(2Sfl)'I?_2t· {)Sft)fi t.p(2.H3/,-r/i7iP (iSfl)ff..J J 

+ ~{'Q..!)(2~t;)f7[1 eM (,2.ti:..:i)lif -I - - - - .. - J .f &( £) 
@SfI)l1 {J.SfJ)rr 
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Het laats deal van dit resultaat kunnen we nog verder omwerken tot 

([9] pag. 356 (1.5»: ' 

~ J. ( 0"",% u!) J -~ { CaJ.l fIT -I- CM lOll - w c""(i~ijJ ioE J i O( c) 

De laatste integraal is die over de kromme BL2AL1B. Met behulp van de 

benadering van YO{z) veer kleine z krijgen we: 

- -.L( [.1fl- 2j(Jn~+v\l_ y.~ J !lp}"p)7c1p 'tiff] P 'IT . 2. III TT f 'j 
8l,/11,8 11" 

"- f{ 1- ~(t.f 'r)J • f.; j l.t/~B {E(rIi.t) 

-tT 

Hierin is r de constante van Euler. We tallen de uitkomsten van aIle 

integralen op en bemerken dat de gedeelten 

, veer c voldoende klein tegen elkaar weg vallen. Namen we nu E -0 dan 

vinden we als einduitkomst: 

-lo (Z1T) 

Y6" (f/r71) 

Onderstaande· grafiek geeft het verloop ,veer van de functies '(c;(f-Tl)en 

Yi (~ii) voor 1 ! q f 2 V. 
Voor een meerfysisch georienteerde afleiding van de uitdrukkingen veer 

de functies b'a(2) en Yae,) zie [10J pag. 408-409. 

':l Voor de fune tie Y'l (~if) vinden we numeriek €len ie ts ander resul taa t 

dan H.Goto geeft ([8]), 



-62-

--........ z. 
o ~------~------~~------~--------~------~ 

1.2 t. 'I I.t 1.8 1. 

De functies y~ (~1l) en Yl (~Tl) 

Appendix 2 

De Greense functie voor de lege rech~hoekige golfpijp ~ 

We moeten de Greense functie bepalen die voldoet aan de Helmholtz

vergelijking: 

~et de randvoorwaarden: + + voor y=-b, y'=-b 

Hierin stellen de functies Jlj~~/)enJc2-21 de Dirac-deltafuncties v~~r. 

We nemen aan dat in onze golfpijp ter plaatse (y',Z') een lijnstroom 

loopt J e van de vorm: x-x 

*.l Zie ook [4J pag. '198-200.Voor Ben strikt wiskundige afleidine; word t 

ver,wezen naar L1-iJ pag. 817-818, '.'Taar de Greense functie wordt bc

paald voor het geval dat Neumann-condities gelden: 

wand. 

~ =0 op de. 
0,1>'/ 
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(zie fig.) 

Deze stroom zal een electromagnetisch veld opwekken waarvan het elec

trische deel uitsluitend ean x-camp.0nent en het magnetische deel uit

sluitend y- en z-camponenten Jevatten. 

I~-OJ) 

I· 
I 
I 
:L ___ _ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Het veld E dat door de bron wordt opgewekt voldoet aan de vergelijking: x 

en de randvoorwaarden: E 0 +b' +b = voor y=- , y =-x 

De gezochte Greense functie is dus identiek met E • Voor z=z' kunnen we x 
het veld ontwikkelen in de modi van de golfpijp. Omdat het electrische 

veld transversaal en onafhankelijk van x is, komen aIleen de TEOn modi 

in aanmerking. We bedenken dat het veld golven moet representeren die 

van de bron weg lopeno Daarom: 

ij fm(z-z9 
am IJlttt flrit('it~) e 

1..6 

Het bovenste teken duidt op propagatie in de positieve z-richting (z> Zl) 

het onderste op propagatie in de negatieve z-richting (z<z'). De y-com

ponent van het bijbehorende magnetische veld is: 

In het vlak z=z' loopt de bronstroom, per eenheid van lengte ( deze 

lengte gemeten in de y-richting):. dCJA)'} .Deze schrijven we als 
,J!'J F", de Fo~rrierreeks: 

00 

::::; z.. -/ 

m=1 jt'<>i-~.t 



In het vlak z=z' voldoe n de stroom en h e t magnetische ve l d aan de 

continufteitsVoorwaarde: 

Hierin stelt J de stroom per eenheid van lengte voor ( gemeten in de 
x 

y-richting). Door het stellen van deze c ontinufteitseis en door gebruik 

te maken van de orthogonaliteit van de harmonische functies kunnen we 

de constanten a b epalen: 
n 

a = n 

Hierinee voIgt dan voor de Greens e functie de uitdrukking : 

Bij de. b epaling van het teken van jrpj) moeten we er steeds op l etten dat 

voor gr oter wordende /z-z '/ 2>f - demping op treedt (n-/1) of dat het ve ld 

van de bron weglopende golven voor stelt (n=1). 
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