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VOORWOORD.

Op de afdeling elektrotechniek wordt b~ de vakgroep

theoretische elektrotechniek o.a. onderzoek verricht

omtient het gedrag van elektro-magnetische golven in

plasma's. Enkele onderwerpen zDn b.v. propagatie in

de ionosfeer, straling van antennes in plasma's etc.

Bij deze "plasmafysische tak" van de vakgroep E.T. heb

ik mijn afstudeerwerk uitgevoerd onder begeleiding van

prof.dr. M.P.H. Weenink.

Hierbij wil ik prof. Weenink bedanken voor de kritische

en opbouwende, maar voora1 ook de bDzonder prettige

bege1eiding tijdens het afstudeerwerk.

Ofschoon men bij een afstudeeropdracht streeft naar

"goed" werk, kan ik me voorste11en dat sommige zaken

onvolledig zijn, of nadere uit1eg behoeven. Daarom hou

ik me ook aanbevo1en voor kommentaren, die tot verbe

tering kunnen 1eiden.

Heikant, oktober 1981. Pierre Beeckman.



SUMMARY.

The properties of an infinite flat plate antenna in a cold

isotropic homogeneous plasma are investigated for the case

in which the antenna is excited by means of a delta function

voltage source accross the infinitely long and narrow slit.

Special attention was paid to the influence of an insulating

vacuum layer between the antenna and the plasma.

For frequencies above the plasmafrequency propagation of the

waves is possible in the plasma. The far field, its power

transport and radiation pattern are analysed. Also along the

vacuum-plasma boundery power is transported by the guided

waves in the vacuum and the surface wave at the plasma

vacuum interface.

For frequencies below the plasma-frequency only power is

transported by the guided and the surface waves along the

boundary.

The power-transportof the system and the dispersion relations

are studied in detail.



SAiVIENVATTING.

In dit afstudeeroLderzoek zUn de eigenschappen van een

oneindis grate vL-tld:(: i-t1iu_'t Entenne in een isatroap

homogeen koud plasma onderzocht voor het geval dat de

antenne geexciteerd wordt door een delta funktie spannings

bron over een oneindig lange en dunne spleet.

Speciale aandacht werd hierb~ besteed aan de invloed van

een isolerende vakuum laag tussen de antenne en het plasma.

Voar frekwenties groter dan de plasmafrekwentie is golf

voortplanting mogelijk in het plasma. Het verre veldt de

b~behorende energietransport en het stralingsdiagram zijn

in dit geval onderzQcht. Tevens vindt er energietransport

plaats langs de grenslaag zowel in het plasma als in het

vakuum door midde1 van geleide- en oppervlaktegolven.

Voar frekwenties lager dan de plasmafrekwentie is er ener- .

gietransport aIleen via de geleide- en oppervlaktegolven

langs de grenslaag.

Uitvoerige aandacht is geschonken aan de vermogensbalans

van het systeem en het verloop van de dispersiekrommen.
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O. INLEIDING.

0.1. Doel van het onderzoek.

Het doel van dit onderzoek is om de straling3eigenschap

pen van een oneindig grote vlakke plaat antenne, met on

eindig lange dunne spleet te bestuderen in aanwezigheid

van een homogeen isotroop koud plasma.

Speciale aandacht wordt besteed aan de invloed van de

grenslaag (sheath) die rond de antennne ontstaat t.g.v.

de aanwezigheid van de antenne in het plasma.

In deze inleiding zullen we eerst wat algemene beschouw

ingen geven over antennes (met sheath) in plasma's.

Voor praktische voorbeelden van antennes in plasma's

kunnen we denken aan ruimteonderzoek (sattelieten en

raketten) en plasmaonderzoek (diagnostiek). Het Space

Shuttle programma en het ionosfeeronderzoek hebben de

interesse voorantennes in plasma's doen toenemen.

0.2. Enkele algemene beschouwingen omtrent grenslagen in de

omgeving van een antenne.

De eigenschappen van een antenne in een plasma worden

niet aIleen bepaald door de vorm van de antenne en z'n

excitatie, maar ook door de inhomogene omgeving (sheath)

van de antenne. Vele theoretische beschouwingen hebben

de invloed van de sheath achterwege gelaten. We zullen

nu een opsomming geven van de mogel~ke oorzaken van het

ontstaan van een sheath.

1- de normale sheath.-----------------
Elk materiaal dat zich in een plasma bevindt zal

streven naar een elektrostatisch evenwicht met het

plasma. In het plasma is de beweegl~kheid van de

elektronen veel groter dan die van de ionen. Het

lichaam wordt zolang negatief geladen totdat de

potentiaal is opgebouwd die de elektronenstroom

stopt. Buiten het lichaam is nu een positieve ruim

telading ontstaan. Als we een elektronenplasma be

schouwen dan kunnen we de sheath opvatten als een
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dielektrikum of vakuum. Het is duidelUk dat de aard van

de sheath afhankelijk is van de vorm en de samenstelling

van het lichaam.

2- ~~_~~~~!~~~~~te_~~~~~.

De elektromagnetische velden dichtbij een antenne zijn

meestal groot en hebben daarom een invloed op de sheath.

Voor lage frekwenties is het effekt hetzelfde als onder 1.

In de buurt van de plasmafrekwentie ontstaan resonanties.

Voor frekwenties die veel hoger zUn dan de plasma

frekwentie kunnen de elektronen deze snelle wisselingen

niet meer volgen. Dan zal de sheath vanwege de traagheid

nauwelUks veranderen.

3- ~~_~~~~~:~~~.

Als een lichaam in een plasma beweegt met een snelheid

groter dan de thermische snelheid van de ionen dan ont

staat er een sheath doordat de ionen samengedrukt of

weggezogen worden. VergelUk dit met drukveranderingen

rondom een stromingsprofiel in een vloeistof.

4- de "vxB" sheath.---------------
In antennes van satellieten welke de magnetische veld-

IUnen van de aarde snUden worden velden geinduceerd.

Daardoor ontstaan potentialen welke weer invloed hebben

op de sheath.

Het zal duidelUk z~n dat de bovenstaande opsomming niet

volledig is. In ons geval zullen we ons voornamelUk bezig

houden met de bovengenoemde normale sheath. We zullen hierbU

een bepaald theoretisch model gebruiken. Zoals eerder gezegd

is de vorm van de antenne met z'n excitatie erg belangrUk.

Ook het theoretische model voor het plasma speelt natuurl~k

een belangrUke role We kunnen b.v. een eenvoudig hydro

dynamisch model bekUken. Het plasma kan isotroop of aniso

troop (invloed van magnetische velden) zijn. Een keuze moet

gemaakt worden tussen een koud, warm of heet plasma. De

invloed van botsingen kunnen we meenemen etc.

Het is duidelijk dat een kombinatie van diverse antenne- en
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plasmamodellen veel mogel~kheden oplevert. Als we b~ al die

mogel~kheden nog de invloeden van de diverse sheath's willen

bebjken dan zien we dat het nodig is om een verantwoorde

keuze te maken. In paragraaf 0.4. wordt deze keuze verder

besproken.

0.3. Stand van onderzoek van antennas in plasma's.

a- £~~~~~~~~_~~~~£_~~£~~!~_!~~_~~~~~~.

Allerlei soorten antennes in allerlei soorten plasma's

zijn uitgebreid bekeken. Berekening van ingangsimpedantie,

stralingsdiagrammen en resonantieversch~nselenzUn hierbU

meestal uitgevoerd. Bachynski (1) en Balmain (2) geven

hieromtrent een uitgebreide literatuurlUst. Opsommen van

resultaten is ondoenlUk.

b- resultaten met invloed van sheath.---------------------------------
Ofschoon hierover veel Minder gepubliceerd iS t is een

volledige opsomming onmogel~k.

Allereerst is het nog van belang om tB weten dat reeds

veel onderzoek is verricht naar een duaal probleem n.l.

antennes welke omgeven zijn met een laag plasma. Vaak

z~n ook dit soort problemen interessant voor ons omdat

de problemen op een gelUksoortige manier behandeld kunnen

worden. Bachynski (1) en Balmain (2) hebben een uitgebreide

opsomming gegeven van de stand van het onderzoek omtrent

antennes in plasma's met sheath.

Enkele voorbeelden zUn:

• Vandenplas (5) beschrijft een "spherical probe" omgeven

door een vakuum sheath. Oak wordt straling van een

"spherical slotted antenna" met sheath bekeken.

Het ontstaan van de vakuum sheath wordt ook bekeken.

~ Wait (9) beschrUft een "spherical slotted antenna" met

vakuum sheath.

* Chen en Seshadri (26) geven resultaten over een oneindig

lange cylindrische antenne in een simpel anisotroop

plasma met sheath.
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~ Galejs (21) geeft impedantie berekeningen van een

eindige cy1indrische antenne en van een eindige vlakke

antenne, beide in een koud anisotroop plasma met sheath.

Verdere voorbeelden zijn eventuee1 te vinden in de litera

tuurlijst.

0.4. Programma.

Zoals vermeld in paragraaf 0.1. zullen we een oneindig grote

vlakke plaat antenne bestuderen omgeven door een vakuum

sheath en verder een oneindig uitgestrekt homogeen isotroop

koud plasma.

am een beetje gevoel te kr~gen voor de mogelUke oplossingen

zullen we eerst twee ontaarde gevallen bekUken n.l.

- geen plasma aanwezigj dus straling van een oneindige

vlakke plaat antenne in vakuum.

geen sheath aanwezigj we bekUken dan de antenne in een

homogeen isotroop koud plasma.

Daarna zullen we door middel van de geometrische optika

enkele voorspellingen doen over rnogelUke uitkomsten van

het probleem met sheath.

Ten gevolge van de dunne spleet ontstaan er problemen ten

aanzien van de impedantie van de antenne. In (15) is door

Hurd aandacht besteed aan dit zogenaamde "infinite gap

problem".

Na al deze inleidende problemen komen we dan tot het op

loss en van het probleem met de sheath. De grootste proble

men zijn hierbU het berekenen van de diverse integralen.

Methoden zoals kontourintegratie en de zadelpuntsmethode

zullen hierbU gebruikt worden.

Hier en daar zullen numerieke berekeningen uitgevoerd

worden om een beter inzicht in de resultaten te verkrUgen.
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1. FORMELE OPLOSSING VAN HET PROBLEEM.

In de onderstaande figuur 1.1. is de situatie van het

probleem geschetst. Voor z=O hebben we een oneindig lange

spleet in de ideaal geleidende plaat. Vanaf x= ± d van de

antenne is het plasma aanwezig.

/1 1~~I
~I'

d d

~~... .
z

~i
i
l~0

~l spleet ./
1
7

--:y
~/

~:
vakuum I plasma

Eo .po I / Cr,}t.

figuur 1.1.

Voordat we de oplossing zullen afleiden stellen we eerst

een aantal voorwaarden:

- we veronderstel1en dat het plasma homogeen en isotroop

is. Voor het plasma geldt dan de volgende dispersie

relatie voor vlakke elektromagnetische golven

W t ::: t.,); of C} \(t.

of

Hierin is:

K het golfgetal van een vlakke e.m. golf in het plasma,

Ko~wlc golfgetal van een vlakke e.m. golf in vakuum,

.fl:. up/vv

Het plasma kunnen we beschr~ven met een relatieve

permittiviteit E, die geLJk is aan

'2.
Cr': 1 -....rL (1.2.)

Wp is de elektronen plasmafrekwentie; voor frekwenties

van dezelfde orde van grootte als deze plasmafrekwentie

kunnen we de beweging van de ionen verwaarlozen; ze

vormen een homogene rustende positieve achtergrondlading.
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- de excitatie van de antenne gebeurt met harmonische

s ignalen met een tijdafhankelijkheid volgens e-iwc •
- voor het plasma gebruiken we lineaire theorie, dus

we nemen aan dat de verstoringen klein genoeg zijn zo

dat het produkt van twee verstoorde grootheden verwaar

loosbaar klein is ten opzichte van de verstoringen zelf.

Onder deze voorwaarde is 1.1. geldig.

- notatieafspraken:

~ vektoren geven,we aan met een st~~epje onder d8 letter

b.v. g.
~ Fouriergetransformeerde grootheden naar z hebben een

....
dakje boven de letter b.v. Ezo

~ de berekeningen vinden hoofdzatelijk plaats in het

frekwentiedomein, zo niet dan blijkt dit uit de kontekst.

~ de grootheden en symbolen welke be trekking hebben op het

vakuum krijgen de indices flO" b. v. E'Zo.

Met behulp van Fouriertransformatie zullen we nu de

oplossing in de twee gebieden (vakuum en plasma) bepalen.

Uit figuur 1.1. voIgt dat het probleem onafhankelijk is van

de y-koordinaat, dus partiele afgeleiden naar y zijn nul.

Op de spleet tussen de twee platen zetten we een harmonisch

signaal n.l.

(1.3. )

(1.4.)

We zullen nu voar de twee gebieden de Maxwell vergelijkingen

opstellen. Met behulp van randvoorwaarden en de uitstralings

voorwaarden bepalen deze de oplossing. We gaan nu ook over

naar komplexe grootheden, dus Fouriertransformatie naar de

tijd ( ot- ¢:;'> - iW) •

De Maxwell vergelijkingen worden dan

vxE=/.,1V6
- - }. E

VX § ::.,;00 ~ - (.~2.-

Uit de aard van de excitatie en het feit dat de tangentiele

komponent van ~ op de pIaat nul moet zijn voIgt dat f~=o. We

bestuderen dus de excitatie van de TM-mode.

De vergelijkingen 1.4. uitgeschreven levert
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O'lE)t-()}(Eoz. =c:(.VB~ (1.6.)

{)1l E~ : ~ IN B z ( 1.7• )

-Oz B~ :.)Ao 1x - ~~ EJ( (1.8.)

()z. 8;t. -~~ 8:z ==-f't" "3~ _c:~ E~ (1.9.)

OJt. B.., ==-y.o '1~ _l.~ Ez (1.10.)
c

Met t;,::O vo1gt nu uit 1.5. ,1.7. en 1.9. dat B~, Bz en J"1
aIle gel~k nul zijn. Van de Maxwell vergel~kingen bl~ft dus

over

OZ E,(. - U)(. Ez : c: w B~

-az 13~ =fA. 0 Jx. - i.:;' E". } (1.11. )

() 8 - .IJA I"? t.l.J E
It ~ -,-..... J:z - Ci: Z

Uit de bewegingsvergelijking van de elektronen voIgt

waarin

LWYn![ =e E (1.12.)

m =massa van een elektron,

e _ lading van een elektron en

g = e1ektronensnelheid.

Verder is het verband tussen de stroomdichtheid I en de

elektronensnelheid als voIgt

}

d= - noe~
Kombineren van 1.12. en 1.13. levert

,., 1. w'Z.. E
.J :: - VI., e E =- ..,.....e- Co- tw~ - tW -

Hier is toegepast dat c.Jp'"=e1.(Iv/torYl (voor elektronen).

Als we 1.14. en 1.11. kombineren dan geeft dit

~zB:1 = ~~ (I - ~) fJt.
V~ B"1 : -eW(1 -~) £2

(1 c~ wI.

~ tAo. - c;))( tz ::. Lw tS'1

(1.14. )

(1.15.)

We passen nu de Fouriertransformatie toe van z naar het

k%-domein, zodat de partiele afge1eiden

We gebruiken daartoe
.... [Do -i I(z:Z
E(l<z) ~ E(z) € c1 ;Z

Dus ~ z. wordt .:..,,~.

naar z verdw~nen.

(1.16.)
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We moeten ook nog bedenken dat voor de golfvektor geldt voor

vlakke gol ven in homogeen m~dium (polarisatie in vlak y=O)

I 12 K4. 1..1 .z v Z!; = ::: "'... + t..z I 5 = I<'x. ~IC. + 1(2'~Z

1.16. toegepast op 1.15. levert het vo1gende stelsel

verge1ijkingen

i. Kz B} ::: (.~ Er EIC. }
A. J\

~x.. 8., ~ -~ Cr tz
c

1\ '" J\
LKz t.(. - dx E'z =~w B~

(1.18.)

(1.21. )

" ,.
A1s we B~ en E~ e1imineren dan geeft dit

~~ E2 + !~~ (l~ - l{:,~t)} E-z= 0

Of met K%. .:1(: <r .
t"'" (l. )'"0,,- Ez + K-K.l £'2=0 voor x>d (plasma) (1.19.)

De vergelijkingen 1.18. gelden zowel in het plasma als in

het vakuum; we moeten dan weI de bij het medium behorende Er

gebruiken. Op soortgelijke Manier vinden we in het vakuum

"':11.. "" (~ 1)"'"o LEzll + 1'0 - K-z E"Z~ =0 voor o<x<d (1.20.)

Gemakshalve definieren we

,..2. 1. C 2. 1. 2-
L =k1_ "oz ; 0:: 1<0 - k:z

De algemene oplossing in het plasma is

'" _i.C(;{·d) ,-eLl-d)
E':z=A e 1" ~e voor x>d

met A en B konstanten. We zoeken oplossingen die van de

O.cx<d

p1aat weglopen, dus A=O.

De algemene oplossing in het vakuum is

"" - i. (0 ~ i. Co :r
Ezo:: Ai) e + 8 0 -e

'"Na Fouriertransformatie geldt voor B,
(1.22.)

J\
en E~ (uit 1.18.)

(1.23. )

Evenzo geldt in het vakuum
",. ""'- A. A

B~ :: l.~l ~"Ez;) ; Eh = LCI("Z.{ a:t Ezo
c ~o 0

We gaan nu de konstanten Ao.Bo en B uit 1.21. en 1.22.



(1.26.)

- 9 -

bepalen met behulp van de randvoorwaarden op x:O en x:d.

Voor x=O ge1dt door Fouriertransformatie van 1.3. dat

Ao + 13 0 :::: V (1.25.)

Voor x:d moeten de tangentiele komponenten van ~ en H
kontinu zUn. Dus

-i..Cod (2 iCod -c:z.
Ao € ~ 00 e :: U

Uit 1.21. tot en met 1.24. voIgt uit kontinuiteit van tl~dat

-~Cod t Gtcl
Ao e - 13 0 -e :-6fr Co/C (1.27.)

Met r:!rCO/C krijgen we voar Ac>,B" en B het va1gende ste1se1 (1.28.)

verge1ijkingen

Ao + go -V
-LCd i.C;oI }Ao e + Bo C2 - B =0

-lCool I") led
A., ..e - ~.., Q of r B=0

De oplossing van het stelsel 1.29. is als voIgt

B - V
, - <:..e-1 Gc:l - (."1~c!

Deze op1ossingen bestaan onder de voarwaarde dat

Dit is oak de voarwaarde voor de oplosbaarheid van het

stelsel 1.29. want ~az) is op een faktor twee na ge1ijk aan

de determinant van het stelsel 1.29.
" ""De konstanten A",Bo en B ingevuld in,g:'Z en ~:I!O 1evert de

oplossing in het kz-domein in beide gebieden.

- !~_~~~_E!~~~~~_~~'

'" V tC(}:.-d)
E'Z.::. - e (1.31.)

C~Cod - l. r 'fw.. Cod

- !~_~~!_!~~~~~~_~f~£~,

A. r ~ ~(d.-I') -i.G(d-'d

jEz\) =" (....l_-.:....r-:....)-e~_---:-_+..;....;:(....:.I-t-'-r:,.-=-)-e=-:-___ (. 1.32.)
2.. C~ Cod - t: r S ""","Co d

De laatste uitdrukking 1.32. representeert de som van een

heengaande en een gereflekteerde golf.
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A

~~~!~~!~: voor x=O 1evert 1.32. : Ezo=V,
~ h

voor x=d geldt E%=Ezo •

Door terugtransformatie van 1.31. en 1.32. is nu de formele

oplossing bekend. In het vo1gende hoofdstuk zu11en we echter

eerst wat b~zondere gevallen bek~ken om wat gevoel voor de

uiteindel~ke algemene oplossing op te bouwen.
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2. ENKELE VEREENVOUDIGDE GEVALLEN.

2.1. Oplossing in vakuum.

Het geval dat de antenne zich geheel in vakuum bevindt

kunnen we op verschillende manieren verkrijgen.

We kunnen bijvoorbeeld de plasmafrekwentie nul stellen, dan

is ..n=O, £,.=1 en r=l. In 1.31. kunnen we ook d naar 00 laten

gaan. Uit 1.31. of 1.32. voIgt de op1ossing in het k~-domein,

A i..Gx
Ez",= Ve voor x~O (2.1.1.)

Met 1.23. krijgen we dan
'" i.e.x
H~o=-~Ve }

... Co . C.., V I. oX
E~o ='t.&- e

G
We kunnen nu 2.1.1. en 2.1.2. terugtransformeren naar het

z-domein. Dus

E
V J#O i (G)( + k:,Z )

zo =- e d ('z
.2Tf

-~

Toepassing van de integraa1voorstellingen van

levert met Gradshteyn & Ryzhik (6) dat

f zo :: V~. rox l-t~)(~p) met p ::/)(2"'2"1
~ fJ

Zo krijgen we voor H~o

:Yfl1O i. (G,x+ k:%z)
~'10= -wE" e d \<'z

Z1l' CO
-C/O

Hankelfunkties

(2.1.4. )

Dus
(2.1.5.)

A

Terugtransformatie van 2.1.2. voor E_ 1evert een onbekende

integraal. We passen daarom 1.18. toe met tr =1. Di t geeft

Met 2.1.5. geeft dit het volgende resu1taat

E - V~ ~Z ll) ( )
Xli :::.. - • - HI k:af

:z. p

Uit 2.1.4. tot en met 2.1.6. kunnen we de verre veld oplossing

bepalen door toepassing van benaderingen van de Hanke1funkties.

voor groot argument, dus kof»l. De benaderingen zijn:
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Hiermee worden de velden

We kunnen nu voor deze verre veld benaderingen de komplexe

Pointingvektor ~ bekUken.

~:: I (f)( ~~) =- i E3:o~o ~Il. +±Fx.o t-l~ ~3:

2.1.7. hierop toegepast levert

5 =rr... V
2
~ , (1( elf. +7 e~ )- t~ 4lt'"pa. - -

We noemen nu: Zo=J~olfoi=impedantie vakuum.

Hiermee wordt de Pointingvektor

(2.1.8.)

s::: Vz~ (1. -'21( +2 "'2) _ VtkA e.,..
- LprZo p1. - - 2.Z'l Tt"p

De vermogensdichtheid is dus radieel gericht en overal

gel~k (~r=eenheidsvektor in radiele richting).

We hebben hier dus te maken met een isotrope straler. We

kunnen nu de Pointingvektor integreren over een halve

cylinder. Het totale uitgestraalde vermogen in de posi

tieve x-richting wordt dan per lengte-eenheid in de y

richting ge1~k aan:

(2.1.12.)

In het vervolg zullen we aIle vermogens met deze faktor

(2.1.12.) normeren.
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2.2. Op1ossing in plasma zonder sheath.

In dit geva1 vinden we voor 1.31. met d=O, dat

r'; V i..("
1;"%::: e

w~ze als in

voor de ve1den.

voor x).O
'" "Verder vinden we voor H~ en E~

1'\ lex
~'1 ::: -wE... V~
" c ~C"E,. ~ +M. .e

C
We moeten nu twee situaties onderscheiden

a- W > W p ~ E'r > 0 ) ~ '2. > 0 .

b- O<:W4.Wr~ -oo<fr~O, KZ<:'O~kl.=i.~Z.

Voor situatie a vinden we op soortgel~ke

paragraaf 2.1. de volgende uitdrukkingen

E:' V~ K.( H(I) ( )

~z= _. - I Kf 1~ p ( )
H~:: -fA.)~lrV H~ (¥..f)

E - -\J ~ tz lilt) (K.O)
~- ---r.:-' pHI ,-

Voor ky>~ wordt het asymptotische gedrag:

V If, U"-p -...-/")
f"Z.~7' ~ ..e

1
2rrf

iJI<P-Tl/'I)

J..l'd~-VW f"fr~. e (2.2.3.)
2rrkp

E ~ _Vz~ l. (KP- 'lt/~);(__ _ ..e
p 2rtf

Voer de genormeerde Pointingvektor kr~gen we in dit geva1

5nAl'-:=' Ko . fr . ..L er (2.2.4.)
- "" .2.Tr f-

Veor w~ is f(~O. We hebben weer te maken met een isetrope

straler.

Voor geval b (w..(wp; ..Q)l ; K2<:0 ; K::\.~) is k imaginair.

Terugtransformatie van 2.2.1. levert Hankelfunkties met

imaginair argument welke te herschr~ven zijn tot Ko en Kt
funkties:

J-.)~)(l(pL: l-I~'\lSP)=;LKo(sp) }

J4~I) (k.f) := It)(t 5 f) =::!. k I (5 p).,.,
Voor imaginaire k worden dan de oplossingen in het plasma:
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Ez=Vsx K,{sp)·

np JCx=-Vsz I<,(~p)rr,
J.I",::--K.cc \(0 (sf)

4 Zo
Als sf';» 1 dan geldt voor Ko en K1 dat

ko('Z)~ Kl(:Z)~~ e-Z

Dit toegepast op 2.2.6. levert

(2.2.6

Ez
'= V;[Ip" i

sf 1
Ex,::-VZJs '.iSf' (2.2.7

f 2rrp
V'~ -~fJ.ll4.:: I(<)Cr ( _1_ ~

" Zc> 1.lT If'
Voor de Pointingvektor vinden we nu met behulp van 2.2.7.

5 E lJ II f_ =-t 2 Hd ~x. +f E1( H~ ~z

~ V'l...~.l(ofr .(Xflt tZ€z )e!SP
tZo trrp1 - -

of ~~'t..i/4t,. ~-2!Ptr (2.2.8
£f;z'., T(P - .

De radieel gerichte Pointingvektor is geheel imaginair.

In dit geval hebben we dus geen reeel vermogenstransport.

Dit kan oak niet want uit 2.2.7. bl~kt dat we geen golven

hebben maar gedempte tri11ingen.
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2.3. Geometrisch-optische beschouwing.

Om alvast een globaal inzicht in de oplossing te verkrijgen,

kunnen we eens bekijken wat de geometrische optika voor dit

probleem oplevert. Voor Wr=O en d=O ( of d =- 00) hebben

we het vakuum geval waarbij de energie isotroop wordt uit

gestraald. Het andere ontaarde geval (d=O ,Wp#O t aIleen

plasma) geeft twee mogelijkheden n.l.

a-tV>Wp: het plasma gedraagt zich als een dielektrikum en

we hebben weer een isotrope straler.

b- W<l.1-: dan schermt het plasma af en we krijgen een gedempte (plaClts)

trilling als oplossing.

Voor het geval dat er weI een sheath aanwezig is onderschefden

we ook weer de bovengenoemde twee gevallen. Als voorbereiding

voor de beschouwing van dit geval bekijken we eerst wat er

gebeurt als een vlakke golf invalt op een vakuum-plasma

overgang vanuit het vakuum (zie onderstaande figuur 2.3.1.).

We onderstellen een invallende vlakke golf !o (Ko) met een

gereflekteerde golf in het vakuum !r(Kr) en een doorgelaten

golf in het plasma E (H). De invallende golf is zodanig dat

Ko (Kr en K) aIleen een komponent hebben in de y-richting,

dus we beschouwen TM-modi.

vakuum: f~,~.

!o

{II

figuur 2.3.1.
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Voor de golfgetaIIen en golfvektoren geIdt:

~o = kelt glt + I(o-z g z.

lSr =-1<<lJt $x + I(oz ~%

I It t. l L
en ~o = 1::'0 =- /(,." +l:'oz

en I ~r"lz =ko~

en I~ I£.: lit; k...l +Ki en t..z=k} (I -.n.t ): r}-Er

Uitschrijven van de vlakke golf voorstellingen van de

elektrische veiden geeft

fe>:o. f.. e-xp(i. ~.rb· Fo (5~~~ ~l - CDS Gt~)exp l(t:oxX+ ~z2)

E"'= ~rencp(ifr.!')::. REo(s~e~!)( +~~l.~Z)' €-1£(' l(-t.. .. X+KQ72') 1(2.3.1

S =f ~ ((·f·!')= T to (~Q"'o~lr -t~e~. g~) . .f31tf i. CK,1l J(-t t:z Z )

In 2.3.1. is al verondersteid dat de invalshoek gel~k is

aan de reflektiehoek. Verder stellen R en T de reflektie

respektieveIijk transmissiekoefficienten voor, en r is de

positievektor (£=x~~+z~z).

Het totale veld in het vakuum wordt

Voor het magnetische veld geldt (vlakke golf):

~ = l.!I
- wpo

Dit hier toegepast op het vakuum en plasma levert

+l~o= ~ $X~ L (~~X+lCn2) }

H'I f :: I(E'"~p i. (-t:.. X. +k:.-z Z)
"'2"0

j...l.~ =TE..~ i( 1(x X4 ~Z)
7 0

Met: 'Zo:/;&g en ~=J&' ::;,,"20 =~
[0 f4Er I _-n.l , £ ..

Het totale li-veld in het vakuum is gelUk aan

II E Lt.o"ZZ( ~~l.l -t..k'uoL )
H~ U"::: -.2 e -€ + R .e (2.3.5 • )zo

Uit de kontinuiteit van de tangentiele komponenten van E en

H voor x=O voIgt:
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Ko7.::' Kz

-cos gd I - r:<) :: T. (,0') el;. 1
( I + R) :: T 2"0 /zp ,

De voorwaarde koz =kz komt overeen met de wet van Snell ius:

R en T zijn oplosbaar uit 2.3.6. ofweI uit de volgende

vergelijkingen

(1- R ) :: - W-:, 6J\: .T
(',()~ e i,

(ItR)= ffr.T

Oplossen levert:

en T - _---7'2:.-__
- _ 00 Eit + ffr

(OS 9i.

We hebben geen transmissie als e~~rr en dus k~=O.
~

Uit 2.3.8. voIgt dan: R=l en T=2/~ • De velden worden dan:

E
L I::zZ

t::"_Z 0 d €"
=-ffi''''''' -

We definieren de kritische hoek e~(of grenshoek) als de hoek

waarbij juist geen transmissie optreedtj dus daarbij ge1dt:

Bij inva1 onder de kritische hoek kunnen we de fase van !r
uit 2.3.9. in twee stukken splitsen. We passen daartoe de

volgende koordinatentransformatie toe:

z =cI. + ca· Sivt$c..

X.::. - St' c....u'>9c
}

De fase van !~ wordt met 2.3.11. en met kz=k en ko~=/K:- K~

In deze situatie kunnen we de fase dus opsplitsen in een stuk

ten gevolge van voortplanting over een afstand d in het plasma

en een stuk ten gevolge van voortplanting over een afstand g

in het vakuum.
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De figuren 2.3.2. a en b verduidel~ken deze situatie.

figuur 2.3.2.a. figuur 2.3.2.b.

In figuur 2.3.2.b. z~n de equifasevlakken kog+kd::konstant

weergegeven. Vanwege de z~delingse verschuiving in de fase

worden deze golven ook weI laterale golven genoemd. Voor

invaishoeken groter dan de kritische hoek zal sinQ,) I zijn

(voIgt uit 2.3.7.). Dus cosg~ is dan zuiver imaginair en

k~=k.cose~ is dan imaginair. De doorgelaten golf wordt dus

exponentieel gedempt in de x-richting. De reflektie- en

transmissiekoefficienten z~n nu komplex en veroorzaken een

amplitude- en fase verandering.

Stel R::pe(r:4, en T::t'etf3 dan voIgt uit 2.3.8. dat p=l (teller

en noemer van R toegevoegd komplex). Voor!r en! kr~gen we:

l (- 1<"", )( +"'o...Z +a<:.)
£r::- Eo (<;wd;l, ..gll. + W)e~. ~'t). e

,-. -I uH~d 1(... LC ~zz+,s)

f :: t;Fo (~e"':~l< + ~-e" .~.J e." . e..

Na deze voorbereiding kunnen we ons aan een voorspel1ing

wagen van de op1ossing van het probleem met sheath via de

geometrische optika. Voor het gemak schr~ven we R en T

met c.oSbl<. ::.~ \-Si."dlh'::..J\-t.~~le~ nog als voIgt:

R- coseHfi,..JI-l.$vn"GI:

- 'it (l-frJ~Zet - W1e b

T ;.. J1- T•. s~~{;)Ir

> {[,../I-rr.s~"el:: -(-1M"
(2.3.13.)

~<:'>.f:

We hebben dan twee dielektrika, waarvan het plasma optisch

minder dicht is, want np! =JI-S!'1.. ::J&. Dus npl<l.



- 19 -

Wat betreft de stralengang kunnen we drie situaties onder

scheiden. We veronderstellen isotrope straling vanuit de

spleet. In figuur 2.3.3. z~n deze situaties weergegeven.

figuur 2.303.

Voor hoeken kleiner dan de grenshoek worden de stralen

doorgelaten in het plasma, eventueel na reflekties. Voor

deze situatie kunnen we eens bek~ken wat het resulterende

veld is ten gevolge van de transmissies en reflekties.

Voor het gemak beschouwen we wat er met H~ gebeurt.

We veronderstellen aillereerst dat l«kod<<kp en dat ~/<l.

Veor het veld H~ in het het punt P kr~gen we na een transmissie:

d

Ter verduidel~king zie onderstaande figuren.
p

figuur 2.3.4.a. figuur 2.3.4.b.

Na meerdere reflekties kr~gen we veor H) in het punt P:

~ (Ii"p-t'\¥) i..1.1p It't'1}
It~~ kedet-).e .T {1+R e. +h(~ l.,··· (2.3.14.)

Korp

Hierin is el(e~ afhankel~k van et • Als we een bron in de
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oorsprong aannemen welke radiaal divergeert met intensiteit

eo (dus l-l'1oe~ e L
,% ) dan voIgt door verdunning van de

'L,
straling uit de wet van Snell ius dat

De intensiteit in P ten opzichte van de intensiteit op het

vlak x=d verhouden zich als

~A3._ clS~
. A - CIS

of ~St _ Lotas - p+l~

Verder voIgt uit

ds,=~, UJe~

(zie figuur 2.3.4.b.)

figuur 2.3.4.b. dat a:s..=Lz.d$t
en d 5:z.::. Q. C05 e~

en

Als

Dus

Dus d 51.::. COS e" / LO':l elas.
L - 01 s'- _ U1e~ cl SI _ iA\tfto L

1
. oI€l~ _ L, JI;. C-<l1

1
61\:

t - Jet:' - ~. Mt -~. Cf9t - t:.lSI~t

p» L1..

d s, "'" L:z.. "'- L, «;. . Lu'1 '2(i.s:-as - p - P £4) '-8 i.

Daar de energie in een lstra1enbuis" konstant b1ijft, is de

Pointingvektor maa1 een opperv1akte-e1ementje konstant, of:

ds. ~ (e,1Sd)'Z.. .", (~)2.. cl'S2-
""'7P" rr:;

Dit uitgewerkt levert voor de amplitude intensiteit e, (B~

e\{9t:-).:. eo UJ)G~
~eL

Dit toegepast op 2.3.14. geeft:

l. (kP+,%>
~ ...... 1:: eo . ~el: .e.

'3- - ¥o J7S J1-2r ~(et
T

Het faseverschil ~ is het gevolg van een doorgang door de

vakuum laag. Dus:

'0/= K.~e~.ot::. l(ocAJI-ff.')~let: (2.3.16.)

2.3.13. en 2.3.16. toegepast op 2.3.15. levert

t~ ni~
~\ ~ £2. e .Vfr ~._
. ~ G (.(>~'l"+\..a;.J\-f(.5'M.le"'.')\.M.1¥ (2.3.17.)

r (..J\~~

De modulus in het kwadraat van 2.3.17. geeft het stra1ings-
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diagram (hoekafhankel~k deel) n.l.

J
Straks zu11en we zien dat uit de verre veld oplossing

hetzelfde resultaat voor s(e~ wordt verkregen. Al het

voorgaande g~ldt voor hoeken kleiner dan de kritische hoek.

Voor hoeken in de buurt van de kritische hoek krijgen we de

zogenaamde laterale golven. Deze golven komen straks tot

uitdrukking als een integratie langs een snede, terwijl de

grootte orde van het veld gelijk is aan O(l/kz)~

Voor hoeken groter dan de grenshoek treedt totale reflektie

op en de vakuum sheath zal zich a1s een golfpijp gedragen

waarbinnen slechts enkele modes mogelijk zijn. We krijgen dan

geleide "golven in de sheath en oppervlaktegolven in het

plasma langs de plasma-vakuum overgang.

Als cr«l dan zijn de maxima in het stra1ingsdiagram s(60"

gemakke1ijk op te sporen.

Voor CO~ "'4'=0 of k"d,r1---t;-rS-1.-·n-::-16)~\"=( n+'¥l)lT n=1.2,... (2.3.19. )

zal s(G0 maximaal worden.

2.3.19. heeft op1ossingen met O<~f a1s n vo1doet aan de

vo1gende voorwaarde:

(2.3.20.)

A1s k~d=40 en~=0.9 dan zal voor n=11 en n=12 aan deze

voorwaarde vo1daan zijn. De bijbehorende hoeken waarbij de

maxima optreden zijn: Q~I = q.~.~o , e~ \ =2~.Ro.
• :.- ~:.u..

~9f.:

In dit geva1 worden n~ en k imaginair. Het plasma is dan

een ondoorzichtig medium. De sheath za1 zich gedragen a1s

een golfpijp; dus enke1e modes p1anten zich voort 1angs de

grens1aag.



- 22 -

2.4. Het Iloneindige dunne sp1eet" prob1eem.

Uit de op1ossingen van het prob1eem in vakuum (2.1.3. tot

en met 2.1.5.) blijkt dat het imaginaire deel van H~ loga

rithmisch naar oneindig gaat als de eerste orde benadering

voor H:voor klein argument wordt toegepast n.l.

H~) (kop) ~ I + ~ (1' -+ ~ ¥) (2.4.1.)

als kof<.<l met '1= konstante van Euler.

In de buurt van de spleet, als p=~~<l, ge1dt voor 2.1.5.

H'P~-~~ ~ I + i.::- (~+ ~ t;~)} (2.4.2.)

Voor de "oneindig dunne" sp1eet (S~) is H'llo logarithmi~ch

singulier. De stroomdichtheid op de antenne vinden we door

toepassing van a x li~ = ~% voor x=O. Hierin is ~z de opper

v1aktestroomdichtheid (z-richting) en ~ de normaa1 op het

antenneoppervlak in de x-richting. Voor de stroom (per 1engte

eenheid in de y-richting) geldt dus Iz =Jz =H~o of als we de

bijdrage van H~o van de negatieve x-richting meenemen:

x

E =V&(z)
zv

fz
JfZ
f/) H

y
_n

figuur 2.4.1.

Voor de reaktantie ge1dt dan

(2.4.4. )

Het min-teken verschijnt omdat over de sp1eet een spannings

bron -v zodat een elektrisch veld Vb(z) in de positieve z

richting aanwezig is. Toepassing van 2.4.2. en 2.4.3. op

2.4.4. geeft

y,,\~ ;0 )\ 4 \; (0';-~~)} (2.4.5.)
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De susceptantie wordt dus oneindig als 6~o. Dit probleem

wordt veroorzaakt door de "oneindige" dunheid van de

excitatiespleet. He hebben als het ware een oneindig grote

capaciteit. Dit is een bekend verschUnsel bU antennes.

Als een spleet wordt geexciteerd met een spanningsbron dan

komt de spleetbreedte tevoorschUn in een logaritme. Een

soortgelUk probleem ontstaat als we stromen op een antenne

voorschrUven. Dan zorgen de afmetingen (00 lang en/of 00 dun)

voor soortgelUke problemen. Hurd (15) geeft een historisch

overzicht van dit z.g. "delta gap" prob1eem.

Een voor de hand 1iggende oplossing van het probleem is

natuurlUk het probleem realistischer te maken door van een

eindige spleetbreedte uit te gaan. De antenne en de trans

missie1Un (voeding) moeten dan tesamen bekeken worden. Dit

leidt meestal tot problemen met integraa1verge1Ukingen. Wu

heeft (28) dit probleem aangesneden; in 4.2. komen we hierop

terug. In (8) wordt het prob1eem van een t1flanged waveguide"

d.m.v. de Wiener Hopf techniek bekeken.

In het algemeen kunnen we zeggen dat het dunne spleet pro

bleem weinig inv10ed heeft op het verre veld van de antenne.

In paragraaf 4.1. gaan we hierop verder in. Een praktische

oplossing am de susceptantie nul (eindig) te maken is dat

men de spleetbreedte zodanig neemt dat: ~n(K~hoof l:::o~Z"1 (2.4.6.)

Dus: &~l/ko. Als de spleetbreedte overeenkomt met de golf

lengte dan blUft de susceptantie eindig. BU voorwaarde 2.4.6.

hebben we a.h.w. een resonante spleetbreedte.
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3. OPLOSSING MET SHEATH.

3.1. Inleiding.

Voor de oplossing van het probleem met sheath moeten we

een aantal gevallen onderscheiden n.l.

l: W>Wp t

het plasma is dan een dielektrikum.

2: w<lJpt
het plasma schermt dan af en we krijgen een golfpijp

probleem.

Voor deze gevallen zullen we eerst bekijken welke vrije

golf oplossingen er mogelijk zijn voor de konfiguratie van

figuur 1.1. Deze z.g. modes halen we uit de reele polen

van de uitdrukkingen 1.31·of 1.32. , ofweI uit de nulpunten

van ..6(K;;r):O.

In 3.2. is dit nulpuntenonderzoek verricht met enkele

numerieke resultaten.

Daarna zullen we de oplossing van het proble~m bepalen

voor de twee verschillende gebieden (vakuum en plasma),

door terugtransformatie van 1.31. en 1.32.

Met de gevonden resultaten kunnen we dan een energie

beschouwing houden.
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3.2. Nulpuntenonderzoek.

In deze paragraaf zul1en we de nulpunten van de noemers

van 1.31. en 1.32. onderzoeken. We zoeken dus oplossingen

van At K:)=O ofwel:

u>sC.J -l..£r~ Sm. Ctd. =0
.JKt-Kl

C Jr---=-"t---::'11'met () = Ko - \(%

Kennis van deze nulpunten is be1angrUk omdat deze nulpunten

polen veroorzaken in de integrand bij terugtransformatie van

k~ naar z-domein van de oplossingen 1.31. en 1.32.

Daarna zu1len we de frekwentieafhankelUkheid van deze nul

punten bekUken. Voor een aantal waarden van d zUn de dis

persiekrommen (nulpunten van ~ als funktie van w) numeriek

berekend.

Voor de wortels kiezen we een vast Riemann-vlak n.l.

I KL~ ~J = i.J"t<i" -k~

iKol _l(; =- i.J Kl-ki

voor

voor

I \(z I ~ \ I< I I }

\k'-zI>I~\.

We anderscheiden weer een aantal geval1en:

1- w>WI'(k=reeel).

QsJ~!.L~l~l:
Dan zUn Co;J~"Z-K.l en CdK1-Kl reeel. Dus in dit geval

heeft 3.2.1. geen oplossing, onafhankelUk van de waarde

van d.

J~L<J~!L~l~~L
Verge1Uking 3.2.1. is nu te herschrijven tot

co+ca Cd,ld. = Er. Co = [YO. CO G C3 .2.3.)
'/I<i--'t.' "".l_~l_ ol.

Verge1Uking 3.2.3. heeft een of meerdere oplossingen voor

Co en dus voor k%t afhankelUk van de grootte van d.

In figuur 3.2.1. zijn deze oplossingen zichtbaar voor

figuur 3.2.1.
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kleine en grote waarde van d.

Als clJ~2_~1 = dkof&:: c1.we=Vl'Tt" dan hebben we precies n
c

nulpunten. Dus voor Tf(Vl-lk<c!<:: ""ne zijn er n oplossingen
w~ wt'

van 3.2.3.

l!;!!?l~
C ·' 2 ~ •Dan 0 =l V 1(,% -1<" :: L 0(. •

Dus zoeken we oplossingen voor ~ van de volgende vergel~king

Uit figuur 3.2.2. zien we dat 3.2.4. geen oplossing heeft.

1~._-_._.=-0"--
--'-'-' s---_·_----

.Er ._._.

0.2.4. )

-'---'---1

figuur 3.2.2.

~e zien dus dat voor w>wpalleen oplossingen mogel~k z~n

voor Ikl<.lJ(zl<lK.ol.

2-"'",>lJ:

Dan ..(l)1 en E..~ (I-..n.')<oen l( = i 5 =imag inair.

3.2.1. wordt dan:

c~Cocl: ~r.JKo"t.-kl ,.. Er . Co
, r+l(7z, Jf[+l(-zL

k1 reel en Ik I> ko :
-----------~----
3.2.4. wordt dan met Co=iO(.

coft,J~ cxd :: - f r . 0.1. 0.2.5.)
.ftX'+'S'+ I<.>~

De grafische vQorstelling van 3.2.5. ziet er als voIgt uit:
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_._._. -4 __

figuur 3.2.3.

We zien uit figuur 3.2.3. dat 3.2.5. een op1ossing heeft

a1s -E1'>l ofwel als O<W< wp lJ2.

~~_~~~~!_~~_l~L~l~~L:
In dit geva1 wordt 3~2.4. gelijk aan:

(oJ, et Co::. €r. Co C3 •2.6. )
/"f,l+ ·G}-Co'l.

met O<Co<ko •

De situatie is dus a1s voIgt

o

I
I

jcotg dCoj

. ]iI .

. I

figuur 3.2.4.

We zien dat er een oplossing Co=k Q (kz=O) is als

c.ot~ dl(" =Cr.¥(= - ~ (E,. =-s7~'l.).

Dus als dko=arccotg(-J/ko).

We hebben juist n nulpunten als dko=(n-l) + arccotg(-J/ko ).

~.::_!~~!~~l!::

Stel kz=i~ danwordt 3.2.4. gelijk aan

c.04C\.. d.J )(.,t .. '11. :. £r. JK..1. +{
If ~S1_'tL
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We hebben aIleen oplossingen als ~<S , dus als Ikzl<lkl.
3.2.7. wordt dan;

.c~t\. cl Di- =Cr . c:>(
(j V1 Z -+ 't(f1i - 0(&

met O<''l<~ of ko<a«.fj(,.l+f2

(3.2.8. )

o •.
...... . .
"~ I

\', "'"

" I\ .
\1,.

"
~.

I
figuur 3.2.5.

In figuur 3.2.5. zien we waar oplossingen vooro< verschijnen.

Deze figuur is als het ware een voortzetting van figuur 3.2.4.

Het aantal nulpunten is afhankelijk van d en wp.

Dit laatste geval is fysisch onbelangrijk omdat in dit geval

k=i~ en k~=i~ beiden imaginair zijn. Voor kll:. geldt dus in ~t

plasma

J(x =J't,,7 - fi.; : Jr(l. - 'r
Daar S)'l. is k,l. imaginair. Dus zowel kx. en 1:, zijn imaginair.

We hebben in het plasma dus geen golf maar een trilling.

In aIle vier de situaties kunnen we nagaan of k x of kox

reeel of imaginair is. Dat bepaald dan de aard van de golf

b.v. een reele k~ en k~ geeft een uniforme vlakke golf

terwijl reele kz en imaginaire k.r, een in de x-richting

exponentieel gedempte golf geeft. Verderop bij terugtrans

for~atie van 1.31. en 1.32. ko~ell we nag terug op de aard

van de golven.
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3-de dispersierelaties.

In het voorgaande hebben we gezien dat we in vier situaties

nulpunten verkrijgen n.l.

1: WI'c.Jp k: < l(~ « 1(0 .

2: l.J<iJJp )(, '> 1('0 .

3: £v<c.Jp \(1.<1(0.

4: w<w,. kz. =imaginair=i'l'

We zullen nu eens onderzoeken hoe kz varieert als funktie

van de frekwentie in de bovenstaande gevallen. We krijgen

als resultaat een aantal krommen, welke we dispersiekrommen

noemen. Voor numerieke berekeningen hebben we eerst d=7r en

c=l gebruikt. De nulpunten worden numeriek bepaald door

middel van een procedure. De procedure zoekt nulpunten in

een bepaald opgegeven interval door middel van de secant

methode gekombineerd met successieve interpolatie en inter

valhalvering. De berekening van k: als funktie van ~ gaat

nu als voIgt: Uit het verloop (helling) van k~ als funktie

van W bepalen we een schatting van kz • Om die schatting

leggen we een marge waarbinnen we het nulpunt precies

bepalen. Met behulp van het nieuwe nulpunt maken we een

volgende schatting etc.

~!!~~!!~_~: w> wI' ; k<k%~ k o .

De te onderzoeken funktie is

met kz.=JJ<.ol..-c"t

Voor k=O kennen we de oplossing want dan cotg Cod=O of

Co'Tr=(n+'¥.!)rr of Co =n+l2 met n=O,l, •••

Hierbij is n zo groat totdat n+~>ko.

De resultaten van de berekeningen zijn zichtbaar in de

figuren 3.2.6. ,3.2.7. en 3.2.8.

~!!:!~!:!~_~: w< wp; k:z ';> k o .

In dit geval krijgen we een dispersietak welke volgt uit

At (0( ) =c.oJa \" cl al.. _ fl. . IX.
II v..,t {o{t.-+ st+ 't,!

me t kz= yo<. t _ I(o'l.

Het resul taat van de berekeningen met beginschattin5~=~=0
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is zichtbaar in de figuren 3.2.6. tot en met 3.2.8. voor

enkele waarden van wp.

~!~~~!!:._2.: tV<W, j O(kz(ko•

Nu worden de nulpunten bepaald uit

.65 (C..b ~ de.. +st. c~ret. (yt+ te.. _ C.l.

met kz= .J~z._Gt.

In deze situatie zijn dezelfde beginschattingen gebruikt

als in situatie 1. De resultaten zijn weer zichtbaar in de

figuren 3.2.6. tot en met 3.2.8.

~!!~~!!:._~: W~~p ; k~=i~=imaginair

De nulpunten worden nu bepaald uit

.6'((c()::. colqdo{.+ It. 0<.
'(; i "Jl +t<..'l. _oil.

, '" 1.'met '1.= 1/ 0( - k.

Voor de beginschattingen geldt:

W =0 j ko=O of dC(=(n+l)1f.

Dus «=n+.l nemen we als beginschatting.

We hebben hier aIleen oplossingen binnen de cirkelsektor

begrensd door de positieve assen en S=k.J.n:-I'
Als J groot is ten opzichte van k. en '1. dan geldt O(=n+l of

'1t-t-~: ;: (rHo I )1.. In dit geval is '( te benaderen door een cirkel.
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figuur 3.2.6.
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4-dispersierelatie half-oneindig plasma en half-oneindig vakuum.

In de onderstaande figuur is de situatie weergegeven.

vakuum:

k a

voor x>O (plasma)

voor x<O (vakuum)
....

+ '(~'l_ \{Zl) f zo =0

'"+ (K l - '(.·i ) f z =0

We zoeken vr~e-golf op1ossingen zodanig dat H~FO en

Ex en EzFO.

Met ~ ~k% voIgt uit de Maxwellvergel~kingenveor beide
'Uz . L

gebieden (e-u"l;)
'l. .1\

aX. fza
t "O.l Ez

De oplossingen welke vo1doen aan de uitstralingsvoorwaar

den in de positieve en de negatieve x-richting zijn:
A

Ez., =Ao I!. Y.(J ( -,L J~t_ "i. X )
A

Ez.~A ~p(i.Jkl_K/.t.)

voor x<O.

veor x)O.

Uit de kentinuiteit veer Ez op x=O voIgt neg dat A=A o

= ~ ,40 . Up (-tJ K} .. '(i .x.)
J l{o2.- "t.t.

~ * (1-Jl.t) ..Mtp( ~Jl<'2_t,(/.,t,)
t \(1_l(l

moet
... A

zijn. Voor B1 en B~o

..... t k:o '"
B140;; c: Oil. fz.,

I It} - "-i

B =~(I-..tt)Ollfz
~ ~l_\(·l

geldt nog:

X=O voIgtUit

Stel

....
de kontinuiteit van B~ voor

i 1-~~

V~2.._Kz~ ~l(,/(I-..S1}') -I(ll.

Fr =1_J2.1. dan krijgen we:

! f~

it.1._I(~z = Jl~IC..'t-'i.·l
E;t.(I(.. t_ k'Zt) = f" /{01. _ ~'Z1.

]cz'Z = Ko'l..fy /(\->; fr) e K.}(l ..Jtl. )/(2 -_J1!)

Dus
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In de onderstaande figuur 3.2.9. is kz als funktie van VJ

weergegeven. Als .12.<1 en .n.>{2 dan is kzreeel.

w
cVf.

/~

/

~--- ". ,-snelle
golf

I

! /
1./"

./j
y.~.,,---.

figuur 3.2.9.

De tak met w<~ heeft een fasesnelheid Vt<~ (langzame golf).

De tak met w>wp heeft een fasesnelheid vf> ~ (snelle golf).
lei

Als we figuur 3.2.9. vergel~ken met figuur 3.2.6. e.v. dan

zien we overeenkomsten en verschillen. Voor kz>wjc hebben

we in beide gevallen soortgelijke dispersietakken (w< r..JpN'i.).

Als k2<~C dan komt in het probleem met sheath duidel~k het

golfp~pkarakter tevoorsch~n.

De dispersietak voor (,J< wplVi komt ook tevoorsch~n als we

in 3.2.5. de limiet voor d~CXl nemen.

Dan cosh dO(+l of -gzO\=}(:J~t-+~'t+\(..~.

Met ~l= I<;(n'l.-I) en o<.:J\(zt_'G,l. kr~gen we

Kz=to~
~.n."-l
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3.3. Oplossing in het plasma (w>L:Ir).

In het plasma (x>d) geldt:

" V ~C(x-dJ
f z - e

GojC'Dcl. - t r SmC,d

We hebben gezien dat de noemer een eindig aantal reele

nulpunten heeft voor Ikl<lkzl( Ikol.

Terugtransformeren geeft

E
z

:: VfClO eL{II-d)~ 4 kzZ} dKz
z'''IT U\ Cd. - tr sm. Cocl..
~OO

In verband met de konvergentie van de integraal is het

nodig dat Im(VK2-k~ )~O langs de integratieweg. De funktie

k~ =J~-~; is tweewaardig. We brengen daarom een snede aan

in het kz-vlak voor Imb.t.._v.z'1. =0. (zie figuur 3.3.1.).
De voorwaarde Im..rr::r:[ >" 0 is equivalent met de uitstral ings

voorwaarde. De meerwaardige funktie co~JKi-~i kunnen we

ook eenwaardig maken door een snede aan te brengen b.v.

zoals in figuur 3.3.1. weergegeven.

figuur 3.3.1.

We kunnen nu bijvoorbeeld 3.3.2. oplossen door de kontour

te sluiten met een halve oirkel met oneindig grote straal

in het positieve kz-vlak als z>O en het negatieve kz-vlak

als z<O. De bijdrage van de halve cirkel verdwijnt als de

straal naar oneindig gaat. De oplossing van de integraal

is dan gelijk aan de bijdragen van de integratie langs de

twee sneden plus de bijdragen van de polen (figuur .3.3.2.).
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kt-v1ak

De op deze manier verkregen oplossing is de zogenaamde

spektrale oplossing. Het berekenen van de bijdragen langs

de sneden is meestal bewerkelijk. Aangezien we de oplossing

in het plasma zoeken en we vooral geinteresseerd zijn in

het verre veld met het stralingsdiagram kunnen we de

integraal 3.3.2. sneller berekenen met de steepest descent

methode. Deze methode is gebaseerd op een uniforme bena

deringsmethode van een bepaald type integral en.

Tyras (4) en Felsen &Marcuvitz (11) behandelen deze

steepest descent- of zadelpunts methode uitgebreid. We

proberen nu deze methode toe te passen op 3.3.2. we ge

bruiken daartoe de volgende transformaties:

1
~z::: j( Sw...~
:t-d.:. p' CA3) 0(

Z =+f' 'SWull

Het ~-vlak ziet er nu als voIgt uit
(3"

i ,B-vlak

{3'

figuur 3.3.3.
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In feite is de snede door ~=k door de tranformatie verdwenen.

De vergelijking van de snede 1m /'1..'-- ".} =0 wordt Im(k. cosIO) =0.
I .,-,

De snede vanaf ko wordt:~=1L/2 en p=cosh(ko/k). De integraal

in het ~-domein worat:

f
~. Kf' <A1 (~-o{)

Ez =V K Ur.> § . ~ d f3
in A((3)

C
We vervormen nu de integratieweg C naar C~ (steepest descent

kontour).

f/-vlak

[3'

figuur 3.3.4.

Op 3.3.4. passen we het volgende toe:

j,Fi(3) i<"GO (fl-"}d,,- !: I="(a.) J~~' ...i (~f' -" 1-+ (J (r"J¥' J< ",'»1.

en

met

De steepest descent bijdrage van het veld wordt dus

l(J(P'- rr-J ](,
Ezso-V JUt·'.e ". KOOOl +b(~.l z. I ~(»I

- 7." tp' A(<<)T

l1~)=edJt.t_\{L.S~"" J}-L r(o{l. S~ cJK>l'kt~ti.cn 0.3.6.)

r ftd =\( to JK.,l_ Kl~w.k
k.~ k,c..Oo(

Afhankelijk van de grootte van~ moeten we de bijdrage van

de pool meerekenen. Het steepest descent pad heeft de

volgende verge1ijking

Re{cos(~-<l(~1

of cos(P'-o(). cosh~" =1

Stel ~=~e= het punt waarop de pool onderschept wordt:

~

De bijdrage van de pool word t nu (al s (?>'--~f: ~;' de plaats is
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van de pool):

11 . l/<.f'WH(!-Od}Ezp ::: V. lui. l\.U> J KUfl>f.l. e U (<'<-0(,)
br (3~~r 1 A(~)

hierin is U de eenheidsstapfunktie.

Of:

Dus:

In ons

We kunnen nu de volgende regel gebruiken:

Als f(f..l: ~(l~~ en netS) heeft een enkelvoudig nulpunt, dan

is Res(~~1 gel~k aan
~"'f!>,

R£A\f(M}= t((3p) 0.3.13.)
f!:"($p d 1'\(&) I

cl (1 (3=(31'

geval is n lro) =un(dVkot.l<f"j.;...!rJ - i. rtf,)· 'iiN-(dr ): b,1 r»

(11.(' I ~(~p-o(\
Ezr=V~. )(~Qe·e. U(lll-o<:,c) 0.3.14.)

b,' (PI')

In de buurt van «~~/2 (dus voor x=d) geldt r(<<)~oo dus

vo or ot. ~ TT/:<,.

De laagste orde van de steepest descent b~drage worgt
, )111.dan O( 1<(" , ofwel

L i.Ckf'-1l:) . r"()
C'z f&;) ~y f tr ". -€ 'i • =..!:- . r 10/.

l'!" kf' :z I<f'
"- V ~ -ei(~'-~) F"{oc)__ 1.[. .

211{ ~ (I<f'Vh

Dit laatste is aIleen van belang voar het punt ex ::/2. Dit

ene speciale geval is niet van zo'n groot belang om 3.3.16.

geheel uit te werken.

De reele polen van de integrand (nulpunten van6(~» geven

in het algemeen niet uniforme vlakke golven. In ons geval

(zie straks) golven die in de z-richting lopen en in de

x-richting verzwakt z~n. Dus als voor de pool ~p geldt:

met fr"<O

dan geeft dit niet uniforme vlakke oppervlaktegolven.

Met de transformaties

I<'z::: I( ~{3 en 1<'7= k; -+ i. k:,.z" vinden we:
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Voor de fasesnelheid geldt:

lJr _ 0 _ W :: C

t - I<z' - ~";~(3' ~(>" 5w..t/ ~(->"

of met ~. =TT(z. :

1J.t= C/~~"
We noemen de golven 1angzaam (respektieve1~k sne1) a1s

Vt<c (respektieve1~k Vr)c), dus a1s cosh(l">l «1). A1s ~"<o

dan ge1dt a1t~d coshfi")l. Dus we hebben hier te maken met

zogenaamde langzame golven. Het teken van de groepssnelheid bepaall
het voorwaartse of achterwaartse gedrag van de golven.

~y~~~~~-~!:~~~.

Voor de snede b~drage van Ez ~ken we naar de snede in het

k4 -vlak.

kz.-vlak

figuur 303.5.

De b~drage langs de snede is gel~k aan

E _V!e L1 (1C-d}JK. 1
_Kr2.+l"Z.'Z)

z'inrJ~ - ;;:;,.. Qn Cat. . Gad lez.
.... , D - L r: SlI\o\. 0

Cr+Cz
met r = (I-..fl.') CQ (e

Nu zien we uit het kz-vlak dat als
i. {'f\1lf1.)/2

kz op C2: C'O:=.J"4'l.-'i.-z.I-:: (1(.,'t.I</)"t., e
=-i {K}-'(i)'IZ.

kz. op Cl: C:: (l(.'l_,,~)'/'l. /
Ti

/2.-=: i.. (1{.;2_K~ )'12..

Dus langs de snede is Re(Ca )=0 en Im(Co ) wisse1t van teken.
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Dus: J i-l"'} (1"'\
fZ'fIlJt.:=~ e c\1(~ +V(e. c\l<?- 0.3.22.)

.trr cAf)C.d- (.r 'MC,& ,zrtl-U>Cool - Lv- ~G1cl
I (1-

De noemer van de integrand is even in C., (r=f(G/C) dus een

tekenwisse1ing heeft geen effekt. Dus:
~o 400

Fzsw~=2.~fF(Kl.Ldl{z. +JF(l(zl.dkr =0

..ClQ leo

Dus a1s bij verplaatsing van de integratiekontour naar de

steepest descent kontour deze snede gehee1 of gedeelte1ijk

onderschept wordt, dan levert integratie 1angs de snede

geen bijdrage.

~~~:'~~~_E£!~!.:·

Uitdrukking 3.3.14. is de fomele uitdrukking voor de

bijdragen van de polen. We zu11en nu 3.3.14. verder uit

werken zodat het resu1taat doorzichtiger wordt. We zu1len

a1lereerst daA(~) berekenen.
\l~

l::J'lz'= GoCre!: -l ~r ~. ') v.... Ccol 0 .3. 23 • )
C

Dus:

OL~{~11= -dC()'.'5~c..d. - d:,C .~C'.~4ol..+lf:r.)JMCo,LlCo'_C'-. ('laKz C C 2- j

Met ~'=-kdG en C~-Kz/C wordt dit

d~(\{zt l<:2cl.~Col+ LI( d. f,. ~~cl + LK2 tr C. u \ )
cl. Kz - G 2 c' C ~ C 2 Co2 [

N= d 6(\,z )1= K'pc{~CeJ. + l/(pc;{. "'p M Car tA +lKp r, ~C!pd h:h --4-}
d ~ Co" Cop p c.-;;

JIl~~p

Met cos(Cop.d)=ir, .sin(Cor.d) wordt dit

N= Kpd s~Copcl (\- rp)+Kp. ~~d. )6-c\L}
~r v ~

opmerking: de indices p betekenen dat kz=kp is ingevuld

dus b.v. c,('=JI<.>'l.-k:111{1:t:,=JkU.1 -l</
Als kp reeel en k<kp<k. dan geldt:

r t - ",t~~iP _ - cr
0(('
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We kunnen nu Ezp verder uitwerken n.l.

i.¥.p' ((0$.(311' c.os1X+'Si-vI/SI" SWtc()
Ezp =Vi.. C¢~@e . e 0.3.25.)

N .c1K:t1
d~

Na toepass ing van '(J:flp

\(z: !<...SlVl{!J ~ Kp =K:SIMf-lp; .x -d :.(", U)()(. ; z' =p'. s~o( 1<..~f.>P = i.. oil'

krijgen we:
y . - (x -d )«" +~ Itp 'Z

Ezp:::_l._. -e- voor z>O 0.3.26.)
Nlx,)

Exp en H~p vinden we dan door toepassing van

'" ""l-I'IP =-: llofr . Ezp ell EJ<.I' =. Zo<: Oz I-I~f
l70.o'.p (.. Ko,'

n.l. t:." -VK -(x.-d)~, +-i.. ",2
Citf:: p. e

«p.N }
A) . 0.3.27.)

II _ \( V~ - (:X-(,j 0<:1' +L KpZ
t"'ljP = 0 ".-e

Z.d..p. \\I
We hebben hier voor x>d te maken met een oppervlaktegolf,

harmonisch als funktie van z en gedempt in de x-richting.

Voor de Pointingvektor geldt:

2p =-i Ezp ~~p ~I( + i f'\f'~~r ~z

AIleen in de z-richting kr~gen we een reele b~drage n.l.

5 v'to I<.> \(?, - 2 (t-el)o(p
,z - p r € 0.3.28.)

-1.7<,.o<.('t ~'1

Integratie over x (2x, b~drage positieve en negatieve z-

richting) levert na normering

De kruistermen welke in de Pointingvektor ontstaan als

meerdere polen een rol spelen, hebben harmonische kompo

nenten in z, en leveren daardoor netto geen b~drage.

De uitdrukking 3.3.26. hadden we ook gekregen door terug

transformatie in het kz-domein zoals eerder in deze para

graaf beschreven. Als we n.l. van de integrand van 3.3.2.

het residu bepalen, dan geeft de poolb~drage



- 42 -

0.3.30. )
of

E . V 0_, [ d(]l.-d>f!<t-lI.zt t"\(z.z} }
zp - 2.TTl. . - ruv> -=e=--_----:~~_--

- :J.lf' )(:1'1" 6(1(~)

t:' V· ed.(X.-O)JK1_\(~ +\(I'zi
c~p =-'--\.--'-'..=.--::~--;, _

~~(I(,J

Met {Xt-I<,"=l.a(" krijgen we weer uitdrukking 3.3.26.

Het deel van de oplossing met de poolbijdragen levert een

discreet spektrum van oplossingen. Dit spektrale dee1 levert

oppervlaktegolven (zie 3.3.27.).

De snedebijdrage bij terugtransformatie in het kz-domein levert

een kontinu spektrum en geeft een ruimtelijke bijdrage in het

veld. Deze snedebijdrage levert een zodanige integraa1 welke

na benadering overeenkomt met de steepest descent bijdrage,

tenminste in de buurt van x=d (3.3.16.).

Uitdrukking 3.3.30. (of 3.3.26.) is dus de algemene uitdrukking

voor elk~ poo1bi.idr_age. Deze uitdrukking' is voer aHe frekwenties

geldig; we moeten aIleen de juiste k p invullen.

Voor w<~p kunnen we dus straks gemakkelijk het spektrale deel

van de oplossing bepa1en.
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3.4. Stralingsdiagram en admittantie berekend uit het verre veld.

In paragraaf 3.3. hebben we met behulp van de steepest
"-

descent methode de inverse Fouriergetransformeerde van Ez

gevonden. Uitdrukking 3.3.5. is geldig onder de voorwaarde

dat kp'.»l. dit is dus een verre veld benadering. Op soort

gelijke manier kunnen we E~ en H1 terugtransformeren. ~e

krijgen dan uiteindelijk als verre veld oplossing:

i ('t.p'- lI7'fJ
Ez= 1£ coSo(. . V -J1!J. . .e

A{~) 211 kf'

t . ~ l (\(p'-'l\I'l1Ex :. -)( COSo(..SW\t( . 'Y. i!L . e
C(DC) . .6(od 2rr 'J:p'

i. ((p'_V/'l)
J..l - -wfo 1<3W~ V Wi- e

~ - 0",) .k.1.. AICI) fi~i7P"

(zie eventueel nog 3.3.5. e.v.)

Voor de Pointingvektor geldt:

~ =-] Ez H~~ £1( 1- i fA: H~ g?

_ 1. vl:. .iii w&."t. J(t U1Ol ) I J(S'~
- 2. ~. f1" ~. A{«.). 6~(a()'1 C~) ~ A: t c 1 r.x)

V2. , £.Jf.I<.2. k: { '}: -. -' _.-.- W)o( flC. +)w.0( ez'1'1'1' I(p' ""t. I A(/ll.) It - -

S~r.~. r.~..n.l) ~r met Zo _.pr
- ,,2.70 2rrp' \ t>loO/l - - €u

Ter verduidelijking van de situatie zie onderstaande figuur.

~
/ plasma

y/
vakuum

antenne/" o

f iguur 3.4.1.
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We kunnen nu voor diverse plasmaparameters en voor ver

schillende sheathdikten 1~1 uitzetten als funktie van de

hoek~. We zullen aIleen het hoekafhankel~ke deel van I~I

uitzetten. We noemen dit de relatieve vermogensdichtheid

of het stralingsdiagram s(~). Voor s(~) geldt:

Met behulp van de komputer is s(~) berekend en getekend

veor diverse waarden van de plasmafrekwentie w, en voer

diverse sheathdikten d. In appendix I z~n de resultaten

hiervan weergegeven. De funktie ACK) is dezelfde als de

funktie 6(~%) na substitutie van kz:k.sin~. In paragraaf

3.2. hebben we ~C~ onderzocht op nulpunten. Daar bleek

dat ~ kz) geen reiHe nulpunten heeft voor O~kz<k. Dus ~o()

heeft geen nulpunten voar O~oc.<! • Voor O<:11T/2 gaat ACtX)+oo

Dus s(~) heeft ~~n nulpunt voor ~~/2.

Voor hoge frekwenties (n:O.l) zien we dat de antenne zich

vr~wel gedraagt als een isotrope straler. Het plasma gedraagt

zich dan b~na als vakuum. We hebben in paragraaf 2.1. en

2.2. gezien dat deze antenne een isotrope straler is in

geheel vakuum en geheel plasma.

Verder zien we dat voor kLeine d ook weer isotrope stralen

gang optreedt en weI omdat we nu b~na geheel plasma hebben.

Voor (,J~tJp zien we maxima in de stralingsdiagrammen. In para

graaf 2.3. hadden we voorn=O.9 en kod:40 de hoeken berekend

waarb~ deze maxima optraden. In appendix 1 zien we in het

betreffende stralingsdiagram dat deze hoeken inderdaad kloppen.

0I.=1~·c}° wijkt iets af vanwege de faktor costo(. in de teller.

We kunnen nu eens ~ken hoe groet de totale enf~ie is

welke door een halve cylinder met as in de y-richting

wordt getransporteerd. De halve cylinder ligt in het plasma

en de mantel daar waar de verre veld benadering geldig is.

Integratie van 3.4.3. over de halve cylinder levert per y

lengte-eenheid:
if'/z.

P::: fVz~(I-Jl") fide(. 0.4.4.)
'fit"Zo r'l'l ~lol. )IL

- T1/,t
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Jf/t

Pnor :: J..f (I-.n}) dcol =
.It 1.b.I~W
_T/1.

~e definieren nu:
11/t

I (el) f deL
- I Ci Wb 6r.i..

Hiermee wordt 3.4.5. gel~k aan

0.4.6.)

0.4.8.)

PYlOf" =2 (', T (d)
7T'"

P lfor kunnen we nu identificeren met een admittantie Y volgens:

Voar een IengU L in de y-richting kr~gen we:

De admittantie wordt dan per Iengte-eenheid L:

Y.Jt4Q.;:~L __-
en na normering voIgt

Yno,=...:i....-::. Pn~r := 'Z frIfc:O
,,/l,)(),1( '1\

led) en Y~ hebben we numeriek berekend als funktie van ~

voor enkele waarden van d.

De integratie is uitgevoerd met de Simpson regel in 100

stappen. We kunnen schattingen geven voor de waarde van

de integraal led). De noemer van de integrand is geI~k aan:

IDkt)\%. ::. ~'l(d. h,}_v..1."Jw..1fl.. ) +r1
{() S'IM1. (c\ lid.I('l~w..loc. )

met r~) =r'r Jk}-l<l.;~'-ol
KGOS'O(

Uit 3.4.8. voIgt dat:

a- als dko-'<.l dan \A(o()\l ~I en l(d)~Tr/2.

b- als W>~1Jp dan JHO en 16(o()\'" ~ cal"(dko cosoc-.)+(l-.n') siri{dko cosO()

dus dan oak IA(ol)\l ~l en l(d)~if12.

Geval a- is vergeI~kbaar met het probleem zonder sheath

terwijI b- te vergelijken is met de situatie in vakuum. -
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In de onder staande figuur zUn de resuitaten van de

admittantie berekeningen weergegeven.

We zien inderdaad dat voor kleine k~d de admittantie

bepaald wordt door de funktie I-it omdat dan I(d)=~/2.

Verder ge1dt voor ./1.«1 ongeacht de waarde van d dat de

admittantie gelUk is aan 1.

figuur 3.4.2.

0 .08 .16 .24 .32

y- .9

r .8

.7

.6

.5

.4

.3

·2

.1

0
0

VLAKKE PLAAT ANTENNE IN KOUO ISO TROOP PLRSMA

AOMITTANTIE ALS FUNKTIE VRN OMEGA VOOR

KO:2, WPL<W, ALFA:0.02 , 2 EN 100 ,

·8

.9

.8

.7

.6

.5

.4

.3

.2

.1
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3.5. Oplossing in de vakuum sheath(w)WrU.

We hebben gezien dat de Fouriergetransformeerde van Ezo

gelijk was aan:

.... 1 ~<4(x-d) -dDfcl-J()JEzo::¥ (I-r)e l(,-rde

Uit het nulpuntenonderzoek bleek dat er een aantal reele

nulpunten aanwezig zijn voor \k\<lk~\<lko\.

We zullen nu 3.5.1. terugtransformeren.

t7.0:Y:J
oO

C{5)c..(~-x.)- Lr~tiIA~(d-x).elk7Zdkz (3.5.2.)
2lr 6-

_tP

Het is nu niet zinvol om deze integraal op te lossen met

de steepest descent methode, daar men bij deze methode er

van uitgaat dat k~z»l. Zo'n oplossing is in de sheath niet

zinvol. We zullen daarom Ezo berekenen door terugtransfor-
A

matie van Ezo ~it het.kz-domein, zoals weergegeven in figuur

3.5.1.

z)O

o
k

c,
x x

figuur 3.5.1.

Als we de integraal 3.5.2. voor z 0 willen berekenen dan

kunnen we de kontour sluiten in het bovenhalfvlak (lemma

van Jordan). Met funktietheorievinden we nu dat:

EZo + f + f + r=[residuen.
C1. C~ C'{

Dus .i!;zo =~ res ~ j - ( - f
c, C) ''1

Integratie langs de kontour CL in het bovenhalfvlak (i~ het
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oneindige) levert geen b~drage omdat de integrand van 3.5.2.
exponentieel naar nul gaat. De integrand is tevens even in

Co , dus de b~drage langs de snede (kontour C5 ) vervalt,

omdat links en rechts van de snede Co van teken wisselt.

Voor Ezo bl~ft dus over de b~drage van de residuen en de

snedeb~drage langs C~.

~~~::~~~_E£!.~~:

We nemen aan dat we een pool hebben voor k~=kp=reeel.

'J\

H'io voIgt uit

Dus:

O.5.2a.)

Voor H.... en Ell,. (met f",,=2'.:> S>z ~'iP) vinden we dan:
It Lk..

In 3.5.4. is nog gebruik gemaakt van de volgende gelDkheid:

±[(l-r) -e.'1. c;(d-(.)_ (l t-r I -e- (.,(d-Id J= cs~ G[c( -,d - rc.oCo (el~.t.)

De gevonden uitdrukkingen z~n geleide golven. We kunnen

deze oplossing vergelijken met de geleide golven van een

golfpijp welke uit twee parallelle geleidende platen bestaat.

Uit de dispersiekrommen hebben we al gezien dat bij een be

paalde frekwentie en sheath-dikte een aantal modes mog~lijk
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zUn. Veer het gemak nemen we aan dat kod een zodanige waar

de heeft, dat we slechts een dispersietak hebben voor tU)~.

We hebben gezien dat kp een oplossing was van de vergelUking

~ ... o of Gc~Copcl:::~rp

Dit toegepast op 3.5.4. en 3.5.5. levert

V· J} Lk~'}E:zp.::,q. i- ~ff SVv-.G.p(cf-d t-c..J\C,,(d-x. e

of ria wat goniometrische handelingen

. l K,-z.Ezp ::. J6;.. SI.M ~p x... ~
N 5tM ~,ol

Zo v inden we oek voor EZt' en H!ip dat:

Voor de Pointingvektor vinden we

~p= ±tltpH;' ~"Z - t. Ezp t-t; ~~

. =t. 1<0 ~!e. 4S'>2.c., t -ez +ls~y. (.4) 'rx. ~x1 (3.5.7.)
2.Zo Gp f'tlSw.lCopd 1~ -

Na integratie over x van de reele z-komponent levert dit

een eindige vermogensstroom in de z-richting. Integratie

van de imaginaire x-komponent levert een oneindige bUdrage.

De richting van deze bUdrage wisselt afhankelUk van de

waarde van x. Dit levert netto dus geen bUdrage. De reele

vermo~ensstroomwordt dan (2x):

PP1':: i. ~ Kp . 2. ~W)lLpt c;f X
i:4 C~ tit')kt&,d 1(
~ \J1.. l(,l{p I r~ Cor d.. W1 G"tl +~,d \

2Zo c.~~t.'5 0.'Il"fI~ 1.

Als er meerdere modes mogelUk zUn dan moeten we over die

modes sommeren. Bovendien ontstaan er kruistermen. Laten

we eens twee modes bebjken. Voor het reele deel van de

Pointingvektor voIgt nu:
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Spz =±(Ex-PI t- EJlpJ. ( H.i;, + l4;J
SPl.: SPZI + Spa. +5"... (S l\r ::kruistermbijdrage)

De kruisterm bijdrage wordt gelijk aan:

S Vt IJ { ill(,,-l(!1'1)Z}
I<r ::. _. J«) I<PI . CQ>Lo" X. CQ>(.,Pt)( . e +

1."2. c.~IN~Si-.llc.,lc(

V2. -dtPI-J(PJ)Zl
_. ltol~P\ 1. • )MCofl:{.M(,fI~·e ~ 0.5.9.)
.220 C,,.,., N. 'Sk.. e;",.d {

Integratie van S~r over x geeft:

Pz =PPZl-+- Pp Z2.. + P"r

z r t(/("I~l{l't)Z -~(('f-/("'\ZJfJPkr : " 1(0 1(:'1. e + !<'l'l. .el. ~,x.C<l)~l,(d,(O.5.1
2. 70 LG;, N,l S"~<~,a C¥... Nt c;~2C,"'1.d t1

De integraal in deze uitdrukking is gelijk aan

1= S~ (Cop'-~t)~ 4-- '5~ (~fl +(Oe,)d
~,-Co,.t G,.,-tG>,t.

Als Co,o,.d=n7l' met n=geheel dan is 1=0, maar dit is een uit

zonderlijk geval wat bereikt wordt voor hoge frekwenties

(dan kpi~ko ; dus Cpp;=JI«/-Kte -+0). We zien dat de kruis

termen harmonische komponeneten in z hebben zodat er netto

in de z-richting geen kruistermbijdrage is, onafhankelijk

van de frekwentie.

~~~::.~~~-~~~~~:
We hebben al gezien dat we ook nog de bijdrage van de inte-

gratie langs de snedes moeten berekenen. We be~ken nu de

situatie in figuur 3.5.2.
1m(kz )

r

figuur 3.5.2.
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Voor k~ op C~ links en rechts van de snede geldt:

- links: Jl<.l_tlz'L = 11(1._ K·} 1"1.. efllfl'-fl =(2

, ~1lf,+!r'1 i/r'-r~ ~'I" } 0.5.11.)
- rechts:J~l_"..l :.1l(l._I(/ll't.-(.... :.e 2 .e =-(,e.

We hebben dus een tekenwisseling van C=JK~~ links en

rechts van de snede. Dit geldt oak vaor Co langs de snede

door k~=ko. Omdat de integrand van 3.5.2. even is in Co

vervalt de b~drage langs die snede. De b~drage van integratie

langs C~ wordt nu:

want:

1 inks van de snede r=rt = (I-X) Colc ~

rechts van de snede r=rr= (1-..n.1)C,lc r =-q

Als we alles onder een noemer brengen dan verandert 3.5.13.
als voIgt

<00+1(. •

t =V~ ( rd w.-C.Ca-x).W'I<.tA- W')Co(d-K)."j.;,...c.,otLeP('ZZdt:'z
:Zi\-t "Tf J ~Cc...,I. +-r,.eL S"~l..c.,d...

(~t. LlCzZ
=_Vi.j r~.s~G:.)t.e dl(z. 0.5.14.)

1T c..r.,'t;;,,( +-r..t.'1 ..1~1 G.cl
k.

Deze integraal levert de grootste b~drage in de buurt van

het vertakkingspunt k; dus als k%~k. We pass en nu de volgende

transformatie toe:

. ~

1<2' ::. Ie: ~ L S

dus

Voor het gemak noemen we

}

G(lI.z ):: r~ S'~Co x..
~'1Cool1"d 'S~lc..~\

0.5.16.)
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Met toepassing van de tranformatie kr~gen we voor de

integraa1
~ (I('Z_l-r) rP _5lZ

EzsY\ = 2. V e JS Gf~} e olS
7"('" Il

met

De integraal 3.5.17. 1evert voor kleine s de grootste

b~drage, tenminste a1s z groat geneeg is.

We ontwikke1en G(s) nu voor k1eine s. We gebruiken dan
. no

C = Jl<z_ K"l.'t. :. (- (Sl)'/t( Z L( + i. Sl. )Vt c:::" i~~ s.s'

Dus

en

De integraal 3.5.17. wordt nu:

V
l..(l(z-rr) . r

C ,.,..1 p ~'O')(
ZS'" -"':tt= \. .0.<. 5k-..LG>d

~let krijgen we

Op deze1fde wijze vinden we veer E.H .... en H"'1'" b~dragen welke

van de orde O(l/koz)~z~n. Veer grote z is deze b~drage dus

niet relevant. We zien dat de struktuur van de uitdrukking

3.5.19. ge1~k is aan die van het steepest descent resultaat

3.3.16. Dit komt omdat het steepest descent resu1taat voor

~~! ge1~k is met een integratie 1angs de snede voer kz=k.

In figuur 3.5.3. is ter verduide1~king het steepest descent

pad in het kz -v1ak weergegeven voer o<.<~ en voer o(~.!I.

Im(kz ) SDP voori r;(t:rrl

figuur 3.5.3.
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Het bl~kt dat in het algemeen de veiden welke uit de

b~drage van een integratie langs een snede volgen, vari

eren volgens een hogere negatieve macht van z ( e(l/kz)~~

of hoger). Op deze manier wordt de snedeb~drage dan

"weggepraat".

In paragraaf 2.3. hebben we al gesignaleerd dat integratie

langs een snede een laterale golf oplevert. Als we in

3.5.19. Co volgens 3.5.18. invullen dan kr~gen we in EZSh

o.a. de volgende faktor

\..I(Z ( ~ Jk.l_k1'.x. _:..J.,....,l._II.
LI Je)

F.zsV\. :: .e, e - e

Als we een transformatie zoals in 2.3.11. toepassen dan

kr~gen we weer dezeIfde resultaten als in 2.3.12.

Het resultaat van deze paragraaf is dus dat aIleen de

polen een belangr~ke b~drage voor het veld in de vakuum

laag opleveren, en weI in de vorm van geleide golven

(uitdrukking 3.5.6.).

De afleiding van de integratie Iangs de snede is echter

niet onder aIle omstandigheden geldig. Ais er b.v. een

pool ligt in de buurt van het vertakkingspunt kz=k. dan

moet de benadering van G(s) aangepast worden. Als W»wp.

dus als ~~l dan komt er aIt~d een pool in de buurt van

het vertakkingspunt terwUl ook k~ko wordt. De snede

b~drage wordt dan van de e(l/kz)~ omdat sG(s)~1 wordt.

Ook als de sheathdikte naar nul gaat verandert de orde

grootte van de snedebUdrage. Dit is begr~pel~k omdat we

in deze limiet Hankelfunkties als veldoplossingen hadden.

Chew en Gianzero (27) hebben de invloed van een pool in

de buurt van het vertakkingspunt meegenomen bU de integratie

langs de snede.
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3.6. Oplossingen voor w<~.

De oplossingen voor o<wp z~n nu snel te verkr~gen als we

gebruik maken van de resultaten voor het geval ~>~.

Als we de uitdrukkingen terugtransformeren dan geeft dit

poolb~dragen (diskreet spektrum) en een snedeb~drage

(kontinu spektrum). De snedeb~drage levert voor w<~p geen

echte golven maar tril1ingen daar k:ts (pas dit toe op

3.5.17. e.v.). Voor W<~p z~n dus aIleen de poolb~dragen

van belang. De reeds gevonden uitdrukkingen (3.3.26. tot

en met 3.3.30. voor de op1ossing in het plasma en 3.5.2.

tot en met 3.5.8. voor de oplossing in het vakuum) z~n

nog steeds geldig mits de juiste k p wordt ingevuld. ~e

hebben al gezien dat voor ~<~ oak zuiver imaginaire polen

aanwezig waren. In figuur 3.6.1. z~n de moge1ijke posities

van de polen nag eens weergegeven.

kz-vlak

-ko

-is
figuur 3.6.1.

We zullen nu eens kijken wat de poolb~dragen uiteindel~k

oplevert in beide gebieden.

Plasma:

De algemene uitdrukking voor Ezp

V
. i.(k-d)Cp-t-l.l(pZ

E - ~ ezp--_·
Nitp)

was:

met Cp:J 't.,2_v..t

Nu ge1dt: k:lJ ,dus Kt .::-I2

Als kp imaginair is dan k, :i.~ met 0<'1< S.
Als o<.~<W dan is er een extra reele pool kp>ko aanwezig.

De mogelijkheden vaar Cp en Cop zijn dus:
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voor reele polen_

voar imago polen (~<S).

Dus C = LlXp.

{

JJ<.2.+~2. voar imago polen.

Cop = b:;;/-_v..p1. voor reele polen met kl'<ko .

i.l~,.t._k..2. -::Ltf' voor reele polen met kp)ko .

Cop komt vo or in de noemer N(w.,.) , dus N(1<,.) verandert naar

mate de aard van de pool verandert. Uit 3.0.2. zien we dat

voor imaginaire k p• Cp oak imaginair is. Ingevuld in

3.6.1. levert dtt dus geen golf op.

We kr~gen dus uiteindel~k

met

N(~hN«l(p)= Kpd S~ c.,~et (1- r,.2) - l<f.cos~d (~+*)1
('or r <.<lp

rp = f r Co" / C,rl.fl voar I<p <~

of

De uitdrukking voor de energieb~drage van een pool bl~ft

geldig mits voor kp en N(~~ de juiste uitdrukkingen worden

gebruikt. Als er meerdere (i) reele polen aanwezig z~n

met O<kp• < ko dan wordt de genormeerde vermogensb~idrage in de

z-richting:

voar 0< lAJ< CA)p/-a:.

voor WpN1. <1..)< t:>p

Vakuum:------
Op dezelfde manier vinden we voor de poolb~dragen in het

vakuum (3.5.2. e.v.):
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Hierop moeten we 3.6.2. en 3.6.3. weer op de juiste manier

toepassen. In tegenstelling met de situatie in het plasma

geven hier imaginaire polen weI een golf n.l. een welke

gedempt is in de z-richting (C op =reeel en kp=imaginair).

We zullen nu de verschillende mogel~kheden nagaan.

~~~!~_E££~_~~!-~~~~~:
Dan:

met N«k~) zoals in 3.6.5.

Het b~behorende vermogenstransport is dan (genormeerd):

0.6.11.)

0.6.10.)

is hie rvoor:

V · . \ "t Lkf'Z
f"zp:::~. ~V11.npx..e

N:>(\4l) "5 M l-t '1fd

met N) (Kp) zoals in 3.6.6.

genormeerde vermogenstransportHet

P"nol"IMlC.:: ~6::-:-:-)(P'T-:,.......,.---..,.. r+5Vn2C,pd f Cord!
(4N~~~1G,e1 14 r

~~~~~-E£~!_~~_~~~2:
Dan:

V. S':A Co.. x. /") - Y1 12\E - 1.0 yv~ I "C-

Jp - l\!\v..(k,,) s~ CCf~

PPYlOf"UC4.I(:= 2. \(p 1.l.')~h 2 )'pd + bl'd ~
Ip"'1N>4,,:>~\,<~I'd. l 2

~~~~~~l~~_E££!_~t=~1:
Dan:

0.6.12. )

met COl' = Jk./+'tl.

en N· ll.(p)- ~7c;{S~Covet ((-V-pt)_LVlW r ~I/.L+J..-)
\Mf\ - Cop or ~ L",pl. Cop'

0.6.14.)

Uit 3.5.10. voIgt nu dat het vermogenstransport zuiver

imaginair wordt, dus deze situatie levert geen reele b~drage.

De uitdrukking 3.6.13. ste1t een golf voor welke in de

positieve en negatieve x-richting loopt tussen x=O en x:d

en gedempt is in de z-richting. Nu vinden we voor aIle vermogens
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b~dragen in het vakuum (genormeerd):

De eerste term (bijdrage pool kp,>ko ) verdwijnt voor (...;) >\i),NE
Hiermee zijn de oplossingen van de velden met hunvermogens

transporten bekend voor ~,w~.
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3.7. Het totale vermogenstransport.

In de voorgaande paragrafen hebben we de veldoplossingen

van het probleem gevonden. De belangrijkste onderdelen van

die oplossingen waren de verre veld oplossing voor tV>~p en

en de geleide golven ten gevolge van de polen. Ook de

vermogens welke de oplossingen vertegenwoordigen z~n in

de paragrafen 3.3. tot en met 3.6. berekend.

In deze paragraaf zullen we nu het totale vermogenstrans

port nader be~jken. In de onderstaande figuren z~n de

verschillende vermogenstransporten nog eens samengevat •

.'.-.'0..... '.

O~~p~ 0
-;----- ----:-

d

figuur 3.7.1.

. ....<1... _".. W .

~ Prnorpl4. P
-:------- -----'.-

o

Figuur 3.7.1. geeft aan dat we een vermogenstransport

hebben d.m.v. de geleide golven in het vakuum (P~).

Zo is er ook in het plasma een vermogenstransport ten

gevolge van de oppervlaktegolven. Tenslotte levert het

verre veld de b~drage P~r.

In de voorgaande paragrafen hebben we meestal aangenomen

dat er een of meerdere reele (en imaginaire) polen aan

wezig waren. In het vervolg nemen we aan dat voor aIle

frekwenties hoogstens een reele pool k p met O<kp<ko

aanwezig is, terw~l voor O<w<lJplViook steeds een reE:!le

pool aanwezig is (~)ko). We doen dit voor het gemak ter

verm~ding van sommatietekens. Het doet niets af aan de

algemeenheid van de beschouwing.
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Voor de vermogensb~drage van het verre veld hadden we

gevonden:

PlIor =ll! Ilcl) voor W>....:>p. 0.7.1.)
7T

Het totale vermogen wat in de positieve en negatieve

z-richting werdt getransporteerd is gel~k aan:

PpI"Ot =PPrlorpi,& -t Pl'rlOt'lXUC-

Voor het totale genormeerde uitgestraalde vermogen geldt

dan

p~=P"now- +P\/lOr voor w>c..:>p

}
P~t"or~ P,.r\o...

0.7.3.)
veor w<:w ...

Met de resultaten van de voergaande paragrafen vinden we

RpYIor :. 2. \(p< f,. + 2 K.P':" (+ ~2.Co,et -rCaDd) , ~ «J{lJp 0.7.5.)
c(j NZ c.; N~ ')~<¥ ' . I Vi:

Pp\'lO(" ":; 2 kr f'r + 2.~ p (.1.si..-.1GpcJ -rC.r J.) w>wp C3. 7.6. )01/ 1\)2. 4 \'l"L,s ~'G,. e;.{ 2. I

Met 3.7.3. tot en met 3.7.6. kunnen we danP~~berekenen.

Voor W<wp verandert fr van teken, dit betekent dat de termen

met f.-in de uitdrukkingen 3.7.4. tot en met 3.7.6. een

negatieve b~drage leveren. Deze termen waren de b~dragen

van de velden t.g.v. de polen in het plasma.

Deze negatieve b~drage l~kt op het eerste gezicht vreemd

en in str~d met de uitstralingsvoorwaarde. Maar als we

in het plasma lichte verliezen introduceren, dus &~&'~~

dan levert dit in het plasma in uitdrukking 3.3.27. een

negatief imaginair stukje veor H~p. Berekening van de

Pointingvektor levert met de imaginaire amplitudefaktor

in Ezp een klein reeel vermogenstransport in de positieve

x-richting (n.l. Sx=-~ E~.H~r). Eenzelfde redenering kunnen

we opzetten voor het vakuum. Met deze lichte verliezen

verI open de vermogenstransporten zeals aangegeven in

figuur 3.7.2.
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Dus vanaf x=d hebben we toch een vermogensstroom naar het

oneindige, nadat via het vlak x=d een energieuitwisseling

heeft plaatsgehad.

o

-z
figuur 3.7.2.

Voor het totale vermogenstransport moe ten we dus het

verschil van de vakuum en de plasma bUdrage nemen. ~en

gevolg hiervan is dat de positieve bUdrage van het vakuum

groter moet zUn dan de negatieve bUdrage van het plasma.

We hebben nu P~~n~en Pp~rin de verschillende frekwentie

gebieden numeriek berekend. De grafische resultaten hier

van zUn in de volgende figuren 3.7.3.a tot en met 3.7.3.d

weergegeven. In appendix 4 is het programma gegeven, plus

de getabelleerde waarden van de resultaten van figuur

3.7.3.c. In deze tabellen zUn de diverse poolbUdragen

apart gegeven, zowel in het vakuum als in het plasma. We

zien dan ook dat Pplll:o....a ... >-PPllOrpLA. voor t.J<wp.

Verder zUn in de figuren 3.7.3. diskontinuiteiten zicht

baar. De frekwenties waarbU deze sprongen optreden zUn

de afsnUfrekwenties van de geleide golven. Voor frekwenties

groter dan die afsnUfrekwentie moet het vermogen van de

bUbehorende geleide golf bUgeteld worde. Als we de over

eenkomstige dispersieplaatjes uit appendix 2 bekUken dan

is het duidelUk wanneer er een poolbUdrage bUkomt.

De grotere vermogensstroom in het vakuum voor ~<up is

begrUpelUk vanwege de ondoordringbaarheid van het plasma.

Voor w>wp is het omgekeerde het geval. Het uitgestraalde

vermogen in het "transparante" plasma is nu groter dan in

het vakuum.
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We zullen nu d.m.v. benaderingen iets proberen te zeggen

over het gedrag van F~ftor als funktie van de frekwentie.

I ~~'d!!'!J:. :
Dan:

~:wplcl/i ; \( =~ Up/cVi ; fr:: - I , Kp-!>l)O

Uit 3.6.6. voIgt dan dat N;:. .,.O(k.. )

Met 3.7.4. vinden we dan dat de termen met k~naar nul

gaan als t.J->I.)"NI. De eerste en derde term van 3.7.4. leveren

gewoon een eindige bijdrage bij ~= I.oJplVi..

I.9!~~~~:

Veor FnQr geldt dan:

Voor de pool bijdragen van de pol en met kp ( ko kan al tijd

wel aan de voorwaarde Cop d «1 voldaan worden. Voor die

polen gelden de volgende benaderingen:

uit cotgCop.d:irj> voIgt

olp ~ frCrtcl 0.7.8.)

Voor N vinden we dan

Voar Fpn.... krijgen we dan als W>WpJI!

Wezien dat veor ~pd->O, dat dan de paolbijdragen naar nul

gaan voor r..J>t..>p/Vi. Als de frekwentie gelijk is aan de afsnij

frekwentie dan kp->O,dus dan is het bijbehorende vermogen

oneindig groot.
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3.8. Stroom op de antenne.

Toepassing van II x ~~= ~~ voor x=O Ievert voor de stroom

op de antenne:

In de vakuum sheath geIdt:

" • ,A

f+'to~L= ~.,~C: c;<. £=z ..L,
::. t., V (tS";"" C. ol - V" (..Q') Cod)

z,Co.6

Uit 3.8.1. en 3.8.2. voIgt dan dat

Als d=O dan krijgen we:

to ~ \(zZ

Jz(-z)=-koVft' f;.. - clj.( ..
.( lTZ _00 \ i(l_ "'zl.

0.8.1.)

0.8.2.)

De integraa1 is uit te drukken in een Hanke1funktie.Dus:

0.8.4.)

A1s z~ dan wordt Jz(z) logarithmisch singu1ier. Voor k1eine

z (z=6) krijgen we:

Voor z>O kunnen we 3.8.3. uitwerken door de kontour te

sluiten in het positieve k~-v1ak (zie figuur 3.8.1.).

figuur 3.8.1.
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We zien dat de gevraagde integraal gel~k is aan de som van

de residuen van de omsloten polen plus de integraal langs

de snede van kx=k • lntegratie Iangs de snede van kz=~levert

geen b~drage omdat de integrand even is in Co. De integratie

Iangs de snede gaat als voIgt:

Il • lO'+I(.

r
~kzZ / ~kzZ

1;..:::, F(rl e dl<z + F(-r) e "let

u.#., ...

met F(r-} =(l s~Cocl-rw>C.cl)/GI1
t("tLIIlI L~'2

=!(-F'lr)-tFl-r))-e ahz
"Ie...... k.+Wo

12 r t~t~ f ei.t.~"Z
;::. 1 e 01 K:z :: 2 ft'

Ir.. C.161 I, C 161~

We lassen deze integraal op dezeIfde manier op als in para

graaf 3.5. door middel van de transformatie koz.::. k.+L Sa.

Dan

Als er geen pool in de buurt van het vertakkingspunt ligt dan

krijgen we:

Deze benadering komt in feite overeen met het verre veld

van H~(z) in de vakuum sheath voor x=O • Op soortgel~ke

manier kunnen we voor w~~p de snedeb~drage bepalen. Dan

is k:i! dus de snedeb~drage wordt exponentieel gedempt in

de z-richting. Verder moest de residu bijdrage berekend

worden. Deze bijdrage voIgt uit 3.8.3. n.l.

~~=:2tri. . .l Res [i ~"d - r CA\G,.t . elkl:Z}
'Zl{ k.z,:k, 1 Q,A

.= 1(0 (S"""'-,.cft- ~"~ ~c."d)€(~I'Z
CorN

We zullen nu gemakshalve aannemen dat d voldoende klein is

zodat de poolb~dragen verwaarloosbaar zijn.



- 66 -

Voor z:O kunnen we de kontour niet s.luiten in het boven

halfvlak. De stroom JzCO) wordt dan gelUk aan de hoofd

waarde integraal plus de twee halve residubUdragen.

De hoofdwaarde integraal kunnen we in een aantal stukken

splitsen n.lo

0.8.8.)

0.8.10.)

0.8.11.)

Hierin is:

~ I r is het reele gedeelte van de stroom
It. !TIl

l r =J_r_dlr:;r: = 2 f rJ~ ::: 2. ItdJ fr
_KG.IAI"t. u IMc'.W

We hebben hier de transformatie kz:k.sin~ toegepast. lCd) is

reeds bekende integraal van uitdrukking 3.4.6. Dit gedeelte

van de stroom komt overeen met het uitgestraalde verre veld

vermogen .

• ils is een imaginair deel van'de stroom
~ ~

I~ =~ f r al<.:z. =-2.f~ d){~
l J<. C,16ll k. P 1611"

met ~,:Jk,z~-k"

en t

I
w loGel - {'/'4r ~t G.d (,,00'1"

IAll t ~
c..rY..\~et -~Z.f ~l ad t.oov-

Is kunnen we afschatten n.l •
....

'/IA,lt)1 voor k<kz<'oo enjINr..z'.t~ dl'z, is singulier.

De term ils levert dus een singulier imaginair deel. Dit

is in overeenstemming met het dunne spleet probleem•

• ildis een eindig imaginair deel wat verdwUnt voor d~ n.l.

IIll

T4 :. J(l-r7.) C;;""'" 2.Cod hec ch.,
-.lO J~lL

Op soortgelUke manier kunnen we de hoofdwaarde integraal

voor~~~p en z:O berekenen. De reele bUdrage vervalt dan
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dus aIle hoofdwaarde b~dragen worden zuiver imaginair.

Een deel van de hoofdwaarde integraal is weer singulier.

De poolb~dragen leveren weI een reele b~drage volgens een

soortgel~ke uitdrukking ais 3.8.7.



- 68 -

4. VELDOPLOSSINGEN VOOR EINDIGE SPLEETBREtDTEN.

4.1. Verre veld oplossing voor een bronverdeling.

Tot nu toe hebben we steeds het probleem bekeken voor de

excitatie met een bron over een oneindig dunne spleet.

Deze " puntbron" gaf afhankelijk van d en Wp een bepaald ver

veld. Naar analogie met de optika noemen we dit veld het

puntbeeld. Daar het systeem lineair en plaatsonafhankelijk

is kunnen we eens bekijken wat de responsie wordt voor een

bronverdeling. We kunnen ons daarbij bijvoorbeeld een eindige

spleetdikte voorstellen zoals in figuur 4.1.1. getekend is.

golfpijp

figuur 4.1.1.

vlakke plaat
.--.10_- antenne

De ve1dverdeling in de spleet beschrijven we als voIgt:

Fz I :: eCz.)
:1::"

Het verre veld resultaat van deze verdeling voIgt door

superpositie (integratie) dus,

q Uli:.p"- "Ift\{)

Fz =V jCiif .e . Fro(),e(7')~Z'
2.11' VKf'

2\

x

f

d bronverdelin
'\... z':

7. ~ ~ 7.1__--1. . - - __ - -'- ~I:...--------

plasma

Hierin is F(~~ het hoekafhankelijke deel van het puntbeeld

(zie 3.3.5.). In de onderstaande figuur is de situatie

nogmaals weergegeven.

figuur 4.1.2. _Z
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Uit figuur 4.1.2. bl~kt dat

It I I·

en p ~ P -.2'.SV\-\cx"

In deampl i tudefaktor kunnen we benaderen met r'~p'.

Voor de fasefaktor moeten we 4.1.3. gebruiken. We kr~gen:

Met k.sirt«:kz wordt de laatste integraal gel~k aan

" fClO ~ \. K.z 2"e (k:z) = e (z·) e cl Z'
-flO

~(kz) stelt de Fouriergetransformeerde van e(z~ voor. De

faktor voor de integraal van uitdrukking 4.1.4. was het

z.g. puntbeeld. Dus:

V i..lkf"- 1l"~)Ez ~ _. e .F1Qd. e(I(S~)
lll' hll'Kp'

Het stralingsdiagram s(~) wordt nu dus

(4.1.6.)

Met IF(c<.)/2 =1/IAlod \'l.:s(oL) :stralingsdiagram puntbeeld krijgen

we

Aan ~(k.sin~t kunnen we nog de volgende betekenis hechten.

Als we het stralingsdiagram van een bronverdeling in zuiver

plasma (of zuiver vakuum) berekenen, dan weten we dat s(<<):l

(isotrope straler). Uit 4.1.7. voIgt dan dat ~(k.sin~) het

stralingsdiagram voorstelt van een bronverdeling in de situ

atie zonder sheath. Deze resultaten z~n door Tamir & Dliner

(26) ook aangegeven in hun artikel met het duale probleem

(antenne met plasma sheath).

Dit resultaat (4.1.7.) biedt natuurl~k mogel~kheden in prak

tische problemen. Stel b.v. dat het verre veld van een kale

vlakke plaat antenne bekend is; dus ~(k.sin~) is gemeten

of berekend. Uit het sralingsdiagram van de antenne in een

plasma met sheath kan men dan met 4.1.7. s(~) bepalen.~
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Als het moge1~k is om in het plasma of vakuum een veld

komponent te meten dan kan men via uitdrukking 4.1.5. de

Fouriergetransformeerde van de bronverdeling meten. Door

terugtransformatie kent men dus de bronverdeling.

Als voorbeeld bebjken we nu de volgende bronverdeling:

e(z): I V voer Izl~a 1= VTT'~}

o voor Izl>a

De fouriergetransfomeerde wordt dan:

e(oc.)=lV. SM(\(CA'5w.od
K~;""'O<

Het stralingsdiagram wordt dus

(4.1.8.)

S'{ed: 4yz. 'S~Z.(\((X~1M()(,,\
\A(ol)\'. K~~~1.tX

Het eerste nulpunt treedt op als ka.sinOC="T(". of voor o<:=sIM-'(Trh",)

Dit nulpunt vinden we dus bij oc.~± I al s ka=:!:1f~ Dus als 2a=}..

Onder deze situatie is aIleen de hoofdlob van 1~(0()1't. in het

stralingsdiagram aanwezig. Dus zolang a«A zal het stralings

diagram nauwelijks veranderen omdat dan \~ (O()\t~ I is voor lot I<. rr/2..

(zie figuur 4.1.3.).

figuur 4.1.3.

De hier behandelde methode voldoet goed voor be~kening van

het verre veld als de apertuurverdeling bekend is. We zullen

in de volgende paragraaf bek~ken hoe een oplossing verkregen

kan worden voor het veld in de apertuur.
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4.2. Oplossingsmethode voor velden bij eindige spleetbreedte.

Ais we de oplossing van het probleem met eindige spleet

breedte willen bepalen dan kunnen we b.v. de volgende

konfiguraties bekijken (zie figuur 4.2.I.a,b en c).

_I ~

I I
a. b. c.

figuur 4.2.1.

Het stralingsprob1eem van een golfpijp bestaande uit twee

vlakke platen (figuur 4.2.I.a; de z.g. open ended waveguide)

is door velen onderzocht. Collin & Zucker (30) hebben de

oplossing verkregen via de Wiener-Hopf methode. Het verre

veld blijkt hier veel te l~ken op het verre veld van een

apertuur met konstante belichting zoals behandelt in de

vorige paragraaf. Ook Mittra & Lee (8) lossen dit probleem

op m.b.v. de Wiener-Hopf methode, maar ook met de mode

matching techniek gevo1gd door een gemodificeerde residu

methode.

Een konfiguratie welke dichter bij ons probleem 1igt is de

golfpijp met zijflanken (flanged waveguide, zie figuur 4.2.l.b).

Met de oplossing hiervan wordt een begin gemaakt door

Mittra & Lee d.m.v. de Wiener-Hopf techniek.(8). Mittra

(28) geeft nog een andere o~lossingsmoge1ijkheidmet de

z.g. gemodificeerde residu methode.

Wat betreft de konfiguratie van figuur 4.2.l.c is een

oplossingsmethode gegeven door Wu (31) van een soortgelijk

probleem n.l. een golfpijp met zijflanken bedekt door een

dielektrikum. We zullen nu eens nagaan hoe de daar gebruikte

methode van toepassing is voor het prob1eem van de ante nne

in het plasma met de vakuum sheath.
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Globaal gaat de oplossingsmethode als voIgt. Van het

probleem wordt een integraalvergel~kingopgesteld. Deze

integraalvergel~king levert na oplossing het veld in de

apertuur. Als het apertuurveld bekend is, dan kan men b.v.

het verre veld en de geleide golven in de golfpijp en de

vakuum sheath berekenen; het probleem is dan in feite

opgelost. In de onderstaande figuur 4.2.2. is de situatie

weergegeven.

I
[/

:/1/
R. E% . VEz

LJ-Si

YR.~ I/sma

S,.

~
x I;;:H"l a

l~

d 1/
(:

figuur 4.2.2.

In hoofdstuk I is de oplossing gevonden in het kz-domein

bij een excitatie door een 6-funktie op z=O. De respons op

S(z-~) noemen we de Greense funktie G(x,Z;OtZ~. Dus met

1.31. en 1.32. vinden we (V=t):

(4.2.1. )

De oplossingen van Ez(x,z) en H~(xtz) vinden we dan door

toepassing van de konvolutie met de apertuurverdeling van

het b~behorende veld. Dus:

Ez(~,"Z)=rGC...z;() ;Z,) Elo,7') cl-z'

\.j.{X,zI~k.!'f~' ~G(~Z;O,7') tl' ,1')Az' v00r X~d}
~ Zo C . at.

00
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Voor O<x<d moet in 4.2.2. &=1 en C=Co ingevuld worden.

Het Ezo-veld in de apertuur wordt dus:

00

EzoCo)z) ~16{Z~"Z') E{O,7') clZJ

met G( z; z» =G(x,z; Ot Z') I
)t~o

Wat de velden in de golf~ijp betreft 'nemen we aan dat deze

zijn opgebouwd uit de orthonormale modes van de gelfpijp. Dus:

1+1<. =Va I
lID

Ez :: ( 1-1" R) <POU,L) + 2: VVI cPlil (A.,Z).....
-('i",X

4'" =& ~ llT;:Z e
tk ,f1 (,ox.
"Yo:. ,ii e

met

Voer <PI'\. geldt nog

"'t
f A-iii 4': dz - ~t'\ _ {I ais n=m

If' - ~ - 0 al s n#m
-4(1

Als E%rf~" dan voIgt H'tr'\ in de golfpijp ui t - d ;l.E-~~ ;: Lw)to ~'" o~:

H,?=_i.·_C>x cP", :Y;., ~II\ (4.2.6.)
Zo Ko z,.i<"

We noemen nu 1n/Zo.k'o=Y", de admittantie voor mode n.

Voor H~ in de golfpijp vinden we via 4.2.4.

eo
}1'1': (-I+R) ~o{~.z}Yo+~YfAV.,cP.,ll(,'Z)

QlI •

': - 2 cPP (~.Z) y" +~o y", V", 4>.. Ctz)

In het voorgaande is er van uitgegaan dat de excitatie

geschiedt door de mode ~o, terwijl de velden R.~p ontstaan

ten gevolge van de reflektie van die mode (zie figuur 4.2.2.).

Uit 4.2.4. en 4.2.7. voIgt voer de Peintingvektor:

S~::-tE%l-+;=-1 (\-+I2)(-'-t~) cPo¢~yo

_.1 f. 'I",lrv","V~ 4.. ~: +kruistermenz. l'-:.

Integratie van Sh over z veer x=O geeft:
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Het reele deel hiervan is afhankel~k van het reecl of

imaginair z~n van y~ of t~ (zie 4.2.5.). Dus:

o N ~ ~
r..(~!Yo(J-\R.\1)-1~Y'" IV",l (4.2.8.)

Hierbij is N een geheel getal zodanig dat voor n~N. 0'" reeel . is.

Normeren (delen door Vt /2Zo :1/2Zo :Yo/2) levert:

'"eor~: (I - \ flY" ) - ~ 'I ,,~ I"" l2.
\O:t Yo

Vanwege de kontinuiteit van de tangentiele veldkomponenten

kunnen we deze links en rechts van de apertuur gelDkstellen.

Als we Ez(O,z) "matchen" dan levert dit geen oplossing

(triviale oplossing). Dit voIgt ook uit de integraal

vergelUking die dan ontstaat n.l.
"'tI G(z;z') Ez (0,7') cb: = E~ (O,7')

~ II,.
Daarom stellen we links en rechts"de H~ komponent gel~k.

Dus met 4.2.2. en 4.2.7. met x:O krugen we:

We noemen nu

i.-,,~ G (~,z ; 0.7 ')1 = G(z ;z')
Ccl. C> )/.

x:o
Met 4,2.1. vinden we dan

Vanwege de orthonormaliteit van ~ voIgt nog uit 4.2.4. dat
rill

Vh ::: f f'Jo,"Z') q,,,,Lz') dz' (4.2.10.)
.00

Als we 4.2.8.a vermenigvuldigen met Ez(O,z) en daarna

integreren over de apertuur dan kr~gen we de volgende
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integraalverge1~king:

Als de op1ossing Ez(O,z~ van deze integraalvergel~king

bekend is, dan is het gehele probleem eigen1~k opge1ost.

Met behulp van 4.2.2. en 4.2.10. z~n dan de velden voor

x><O bekend. De integraalvergel~king zullen we oplossen

met de momentenmethode. Door Mittra (28) z~n enkele voor

beelden gegeven over deze methode. De vergel~kingis echter

ook oplosbaar met gel~kwaardige technieken zoals met het

variatie principe of met iteratieve methoden. We zul1en nu

de oplossing met de momentenmethode eens nader bek~ken.

Daarb~ veronderstel1en we dat het apertuurveld Ez(Otz~

benaderd kan worden door een eindige som van orthonormale

modes met een onbekende gewichtsfaktor, n.l.

(4.2.12.)

Dit ingevuld in 4.2.11. levert een stelsel van algebraische

vergel~kingen na vermenigvuldiging van 4.2.11. met~q{~en

integratie over de apertuur. Dus:

met

~ Prp.., \1; =- 2...Yo ~~
q,r.. 'Nl.

AJ'C\=-\jp~~ +Yo ~f ¢9 rcPP G(Z;Z')clz'dz
-'1(1. -'til.

(4.2.14. )

Als men A~ heeft berekend voor aIle p en q dan kan met

4.2.13. Vp opgelost worden.
"" .Als men bedenkt dat G(z ;z') een lntegraal voorstel t met

oneindige grenzen, dan kan men voorste11en dat de berekening

van AM via numerieke methoden problemen zal geven. Door

Wu (31) z~n deze problemen verder uitgewerkt.

We zullen nu eens nagaan wat er gebeurt voor het geva1

er geen plasma aanwezig is. Dus f,.=l en C=Coen k=ko • G(z;z')

verandert dan als voIgt:
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Veer de 1aatste term in 4.2.14. kr~gen we nu:
4't. a,t.

Tl:[ '1q(Z)[ q,p(.z') G(z;z')az'c1z
-4(~ _~

~,1t.

=.-I (( Cd> 2:rrqz ~:z.rrp'Z' f.'~) (lIolz-z'l) ct:z'olz
.lQ. JJ ~ 01-

.411

met T =.j( '1. - $: )( 2 - ~;)

We passen nu de velgende transfermaties toe:

(4.2.16.)

Z-7':S

{ Z+z'="t' ~
Z= (St-'t)/.2.

dus
'2': (r-:>)/2.

en oIzdz':: J...dscl't'
2

De integratiegebieden veranderen a1s vo1gt:s
z

"

figuur 4.2.3.

De dubbe1e integraal 4.2.16. verandert nu als voIgt:

" a-s
! :_T fl1C!)(l£oISIl[ \ W\:rrtj(}'t1:1 u>Tip('t-)+e.t>".q('t'.';I~~p("C""'SI}dtd~

I 2'" 0 1 A. '" 4.. C<o

«) .(a-,I

We zullen nu een aanta1 geval1en bek~ken; we schr~ven II a1s
~

II:' - T f~~\ (14<;) Bp1 cl S
.20- 0

E::g::Q:
Dan:

E::~EQ:

Dan:

a-s
Boo:: f.t t:A\: =L{(Ut-S)

_(a-II

4l.~

B _lJ~lTP("t-s) ~ftp(\-+slol"'C'
pp - Q, c:..

• (Q.\)

01-)

=: I ~l1tPS-+<A"\ '1tl'p't: et"'t"
.(~\ Qo.. jIl\,

:. 2. (Gc.-~). c.,r, UPS + 1 (",,- 5).~ j zttl'("'-~\'G..l
~ .ttl pcc..-'iJ/Q.
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Dus:
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We krijgen dan:
a·}

8,,=[ {M I\~~T.) ~ tT,,~-~\ +c..nTl'g(~-S) C<S\lt,,~I} tt-r
'(.·sl

.~

=J!~ JrS~p+,1 CoS'> rtt;(P4) + G<11~ c:.n"1f't Ip..,.,)} ~ t"
..(41••1 00- eo. "

. ~ (;~~:;~"11 (pt,) CV'> ~(PTtf)''')i...lf (P-<r) 'H (p-'l) (..() ~PN}" st... !(f+1)S}

8,,=.tQ .(~l)f-q 1P1iM ~lr,'S _,~ '2.1f.,s}
rr(12-pl) Z 1ft.. "

Deze uitdrukking bl~kt voor alle p en q te gelden, mits de

juiste limieten worden toegepast.

A1s er wel een plasma aanwezig is dan voIgt uit 4.2.9. dat

G(, ;z') =..L filiif'(h) e ""/":zlZ-7')ol \{-z.

.%.If ~-Voor numerieke berekeningen z~n deze grenzen niet handig.

In navolging van WU(31) Splitsen we de integraa1 in twee

stukken. Er bestaat n.1. een grens voor kz. (k2.=L) zo dat

a1s k-z>L dan F(\(~)/C ~-I

L

GC: . ,) I fi.lG:tt.7·) I I(f(};'" - .) LI(,(-Z-7"l
Z,Z :-- )e dk4.+- J 4/""1 e dKz.

2.~..,. a. 2"':l ~

De laatste integraa1 is gel~k aan uitdrukking 4.2.15.

Dus:

A1s we dit toepassen op de integraa1 in 4.2.14. dan kr~gen

we voor de dubbele integraa1 twee stukken. Het eerste stuk

met de Hanke1funktie is gel~k aan 4.2.16. en 4.2.17.

Het tweede stuk is te schr~ven a1s:
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We moeten dus het produkt berekenen van twee gel~ksoortige

integralen n.l.

I'} ~ 1.. (-d'. ~ kz.. ~ ¥
(~)l. -'J...l"

Dit tweemaal toegepast op I~ geeft

L r+'t ~. ~I 2 =T f Hlk.z ) (-I) . Yj(z . ~IM ~ cl K'Z

Ao_ L !(~)~-ll.i~' L~)l_lI.l\

Met I, en 11 kunnen we de koefficienten Ap, numeriek berekenen,

waarmee het probleem dan is opgelost.

Numerieke integratie van I~ levert problemen omdat de integrand

komplex is en een aantal singuliere punten bezit. Dit probleem

is in Wu (31) niet aanwezig. Wegens t~dgebrek z~n aIleen

numerieke berekeningen uitgevoerd voor het vakuum geva1, dus

It=O • In dit programma worden de koefficienten A~ (4.2.14.),

berekend. Hiermee wordt het stelsel 4.2.13. opgelost. Met

behu1p van de koefficienten V; is het veld in de apertuur en

de uitges~raalde energie vol gens 4.2.8. berekend. In de

volgende figuren z~n hiervan enkele resu1taten gegeven. In

appendix 5 is het programma met enkele tussenresu1taten

weergegeven.
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5. SLOTB~SCHOUWING.

In hoofdstuk I hebben we de Fouriergetransformeerde oplossing

van de velden bepaald van de vlakke plaat antenne in een

homogeen isotroop plasma met vakuum grenslaag. We hebben het

verre veld gevonden voor een paar b~zondere gevallen n.l. de

antenne in zuiver vakuum of in zuiver plasma. In beide ge

vallen werd het vermogen isotroop uitgestraald, wat geo

metrisch optisCh gezien ook vr~ logisch is.

In hoofdstuk 2 hebben we d.m.v. de geometrische optika het

verre veld bepaald onder de voorwaarden dat de sheath vol

doende dik is en de grenshoek voldoende klein is (dus sterke

breking). Het hier gevonden verre veld bleek hetzelfde te

z~n als het verre veld wat werd gevonden na terugtransfor

matie van het Fouriergetransformeerde veld m.b.v. de

steepest-descent methode. B~ deze afleiding was de enige

voorwaarde dat kp'»l (verre veld voorwaarde). We zien dus

dat de stralentheorie onder mildere voorwaarden geldig bl~ft.

Onderzoek van de dispersiekrommen liet zien dat deze over

eenkwamen met de dispersiekrommen van een golfp~p gekombi

neerd met de dispersiekrommen van een vakuum-plasma overgang.

Na dit voorbereidend werk werden, door terugtransformatie

uit het Fourier-domein, de velden gevonden.

Als het plasma transparant is (w>wp) vinden we naast het

verre veld nog geleide golven langs de vakuum sheath. Voor

x>d z~n deze golven exponentieel gedempt in de x-richting.

Zowel in het vakuum als in het plasma vertegenwoordigen de

geleide golven een vermogenstransport in dezelfde richting.

Voor ~~p hebben we aIleen geleide golven in het vakuum en

plasma. Omdat ft<O draait de richting van de vermogensstroom

in het plasma nu om. De vermogensstroom in het plasma t.g.v.

de geleide golven is voor w<~ echter steeds grater dan de

tegengestelde b~drage in het plasma, zodat er netto alt~d

reeel vermogen in de positieve z-richting getransporteerd

wordt.

Voor de stroom op de antenne hebben we voor z=O en w>~ een

eindig reeel deel gevonden wat overeenkomt met het reeJe
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verre veld vermogen. Verder is een imaginair logarithmisch

singulier deel aanwezig in de stroom voor z=o. Dit is in

overeenstemming met het feit dat de admittantie oneindig

groot wordt vanwege de oneindig dunne spleet.

Tenslotte is het probleem iets realistischer gemaakt door

het effekt van een bronverdeling te bek~ken op het verre

veld. Dit komt overeen met het probleem met een eindige

spleetbreedte. Verder is de oplossing gegeven voor de bereke

ning van het veld in de spleet. De aard van daze oplossings

methode is zo dat aIleen numerieke verwerking mogel~k is.

We kunnen konkluderen dat de invloed van de vakuum sheath

duidel~k tevoorsch~n komt door de afw~kende stralingsdia

grammen t.o.v. het probleem zonder sheath. Verder z~n de

vermoganstransporten langs de sheath in de z-richting voor

kad=O(l) niet gering t.o.v. het uitgestraalde verre veld

vermogen.

De voornaamste moeil~kheden b~ de oplossing van dit probleem

werden veroorzaakt door de onbekendheid met benaderings

methoden voor komplexe integral en.

Een voortzetting van het onderzoek kan eventueel geschieden

door het probleem een graadje moeil~ker te maken door b.v.

een anisotroop plasma te beschouwen. Verder kan het probleem

met de eindige spleetbreedte en excitatie door een golfp~p

numeriek verder uitgewerkt worden.
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APPENDIX 1: Resultaten stralingsdiagram van het verre veld.

In deze appendix z~n de stralingsdiagrammen opgenomen welke

berekend z~n uit het verre veld voar het geval dat:

w> tJ.. en LV = 6xI08 rad/sec.

In paragraaf 3.4. z~n deze berekeningen met de resultaten

~oegelicht. In de onderstaande tabel is een overzicht

gegeven van de diverse parameters in de verschillende

situaties. Het komFuterprogramma is ook in deze appendix

gegeven.

situatie I Wp d kd .n..
1 6xI07 1 2 0.1

" 10 20 "
" 20 40 "

2 3xl0
8

.001 •.002 0.5 .

" •01 .02 "
" 0.1 0.2 "
" 1 2 "
" 10 20 "
" 20 40 "

3
8 0.1 0.25.4xl0 0.9

II 1 2 "
" 5 10 "
tl 10 20 II

" 20 40 "
" 40 80 "

4 8 15.94xl0 2 0.99
tl 10 20 "
" 20 40 "

,u
1co=w/c ; c=3xl0 m/s

.fl. =L},./lV (:omega) ;

0( =kod (=alfa);
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OGR

1 • 1 .88

-30GR

.66 .44
3JUNI81

.22

.88

o

30GR

,22 ,44 .66 ,88
REL VERMOGENSOICHTHEIO

60GR

1 • 1

I/OEL..Z.

STRALINGSOIAGRAM VAN VLAKKE PLAAT-RNTENNE, BIJDRRGE STEEPEST DESCENT PAD.

KOUO ISOTROOP PLASMA, WPL<W, WPL:607, W:608, 0=1 ,; RLFA=Z ,ONEGA=O.1

OGR

30GR

.88

.77

-60GR
/ .66

!
(

1 • 1 .88 .66 .44 ,22 0 ,22 .44 .66 ,88 1 • 1
3JLlNI81 REL VERMOGENSOICHTHEIO

I/OEL"2.

STRALINGSOJAGRAM VAN VLAKKE PLAAT-ANTENNE, 81JORAGE STEEPEST OESCENT PAD:

KOUO [SOTROOP PLASMA, WPL<W, WPL=607, W=608, 0=10 "RLFA=2D ,DMEGA=D.'



1 • 1.22 .44 .66 .88

REL VERMOGENSDICHTHEIO
o.22. 66 .44

3JUNI81
.88

OGR

-30GR

/~
h- 30GR

// / .88
/

~
/ .77

60GR .66 60GR

\y---- \\
~/ t\/ \ .44 m

/ '''-y 0'1

~\/
\

!
I .2

......-
I

',=--:>c::::::::::::=,____
~

I ' -- - -- "-...:

1 • 1

I IOELu2.

..
STRALINGSDIAGRAM VAN VLAKKE PLAAT-ANTENNE; BIJDRAGE STEEPEST OESCENT PAD.

KOUD I SO TROOP PLASMA; wPL <W; WPL=607; W=60B; 0=20 ;; ALfA=40 ; OMEGA=0.1
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OGR

1 • 1 .88

-30GR

/

.66 .44
3JUNI81

.22 o

.88

.77

.22 .44 .66 .88
REL VERMOGENSOICHTHEID

I • 1

1/0ELu2.

STRAL1NGSOIAGRAM VAN VLAKKE PLAAT-ANTENNE: SIJORAGE STEEPEST DESCENT PAD·

KOUO ISOTROOP PLASMA; WPL<W: WPL=30S: W=soS; 0=0.001, ALFA=0.002 OMEGA=0·5

OGR

1 . 1 .88 .66 .44
3JUNI81

.22 o

30GR

.22 .44 .66 .88
REL VERMOGENSOICHTHEIO

1 • 1

1/0ELu2.

STRALINGSOIAGRAM VAN VLAKKE PLAAT-ANTENNE; SrJORAGE STEEPEST DESCENT PAD.

KOUO ISOTRODP PLASMA, WPL<W, WPL=30S; W:SOS, 0=0.01:: ALFA:0.02, OMEOA=O.5
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OGR

-30GR 30GR

1 . 1 .88 .66 .44
3JUNI81

.22 o .22 .44 .66 .88
REL VERMOGENSOICHTHEIO

I . 1

lIDEL..2.

STRAL1NGSDIAGRAM VAN VLAKKE PLAAT-ANTENNE; BIJDRAGE STEEPEST DESCENT PAD.

KOUD ISOTRDOP PLASMA, WPL<W, WPL:308, W:608, 0:0.1;; ALFA:O.2 ,OMEGA:0.5

OGR

-30GR 30GR

1 . 17

~
1 .04

.91

-60GR .78 60GR

1 .3 I .04 .78 .52
3JUNl81

.26 o .26 .52 .78 1.04
REL VERMDGENSOICHTHEIO

1 .3

i IDEL..2.

STRALINGSDIAGRAM VAN VLAKKE PLAAT-ANTENNE; BIJDRAOE STEEPEST DESCENT PAD.

KOUD ISOTROOP PLASMA; WPL<W, WPL:308; ":608, 0:1 ;, ALFA:2 ,OMEGA:O.5
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OGR.

30GR-30GR

1 • 1

1 .04

.91

-60GR .78 60GR

1 .3 1.04 .78 .52
3JUNI81

.26 o .26 .52 .78 1.04
~EL VERMOGENSOICHTHEIO

1 .3

l/DELu2·

STRALINGSDIAGRAM VAN VLAKKE PLAAT-ANTENNE; BIJDRAOE STEEPEST DESCENT PAD·

KOUD I SO TROOP PLASMA: IIPL <II: IIPL:308; ~:608: 0: 10 "ALFA:20 : OMEGA:O. 5

OGR

-60GR

1 .4 1 .12 .84 .56
3JUNI81

.28 o .28 .56 .84 1.12
REL VERMOGENSOICHTHEIO

60GR

1 .4

l/DELu2.

STRALINGSDIAGRAM VAN VLAKKE PLAAT-ANTENNE: BIJDRAGE STEEPEST DESCENT PAD.

KOUD rSOTROOP PLASMA; IIPL<II: ~PL:308: 1/:608, 0:20 ;: ALFA:40 ; OMEGA:O.5
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OGR

• I

.22 .44 .66 .88
REL VERMOGENSOICHTHEID

1 • 1 .88 .66 .44
3JUNI81

.22

.44 -I

.33 !

1
o

""'\
\

30GR

60GR

\

\
\

.~\
I . I

l/DELu2.

STRALINGSDIAGRAM VAN VLAKKE PLAAT-ANTENNE; BIJDRAGE STEEPEST DESCENT PAD.

KOUo I SO TROOP PLASMA; wPL <W, WPL =5. 40S , w=Ses ;0=0 • l' ALFA=o. 2; OMEGA=O. 9·

OGR

-60GR

/

/
I
/
I,

l/OELu2.

o

30GR

.8 1.6 2.4 3.2
REL VERMOGENSOICHTHEID

60GR

4

STRALINGSDIAGRAM VAN VLAKKE PLAAT-ANTENNE, BIJoRAGE STEEPEST OESCENT PAD.

KOUO lS0TROOP PLASMA; WPL<W; wPL=5.'ea ,w=SeS;O=1 ; ALFA=2 ; OMEGR=O.9
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OGR

-60GR

-30GR 30GR

60GR

l • L [ . [ 2 .84 .56
3JUNI81

.28 o .28 .56 .84 t .12
REL VERMOGENSDICHTHEID

t .4

I/OEL..Z.

STRRLINGSOIAGRAM VAN VLAKKE PLAAT-ANTENNE, BIJORAGE STEEPEST DESCENT PAD.

KOUD ISOTROOP PLASMR, WPL<W, WPL=5.4-S ,W=6_S,O=5 ,ALFA=IO, OMEGA=O.9

OGR

4

60GR

30GR

II ~

.8 [.6 2.4 3.2
REL VERMOGENSDICHTHEID

3.6

3.2

o.82.4 t .6
3JUNl81

3.24

-30GR~

-60GR / \

I~
I
I

!

l/DEL..Z.

STRALINGSDIAGRAM VAN VLAKKE PLART-ANTENNE, BIJORAGE STEEPEST DESCENT PAD.

KOUO ISOTROOP PLASMA, WPL<W, WPL=S·dOS ,,,=6-8,0=10, RLFA=20 ,OMEGA=O.9
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OGR

-30GR

-BOGR

5

1/0ELuZ.

4 3 2
3JUNI81

o

4.5

4

1 2 3 4

REl VERMOGENSOICHTHEIO

60GR

5

STRALINGSOIAGRAM VAN VLAKKE PLAAT-ANTENNE, BIJORAGE STEEPEST DESCENT PAD.

KDUO fSOTROOP PLASMA, >lPL<>I, >lPL:S .408 , >I:608,0:ZO , ALFA:40 , OMEOA=0.9

OGR

6 4.8 3.6 2.4
3JUNI81

1.2 o 1.2 2.4 3.6 4.8
REL VERMOGENSOICHTHEIO

6

\/OEL..Z.

sTRALINOSOIAGRAM VAN VLAKKE PLAAT-ANTENNE' BIJORAOE STEEPEST DESCENT PAD.

KOUO ISOTROOP PLASMA, >lPL<>I, >lPL:S.408 ,>1=608,0:40 ,ALFA:80 ,OMEGA=O.9
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OGR

-60GR

6 4.8 3.6 2.4
3JUNI81

1.2 o 1.2 2.4 3.6 4.8
REL VERMOGENSDICHTHEID

60GR

\
\

6

l/OEln2.

STRAlINGSOIAGRAM VAN VlAKKE PLAAT-ANTENNE, BIJDRAGE STEEPEST OESCENT PAO.

KOUD ISDTROOP PLASMA, WPL<W, WPL=S.9408, W=608,O=1 ,ALFA=2 ; OMEGA=O·99

OGR

6 4.8 3.6 2.4
3JUNI81

1.2 o l.2 2.4 3.6 4.8
REL VERMOGENSDICHTHEID

60GR

6

i/OELu2.

STRALINGSOfRGRAM VAN VLAKKE PLRAT-ANTENNE, BIJDRAGE STEEPEST DESCENT PAO.

KOUO I SO TROOP PLASMA, WPL <W, WPL =5.9408, W=608 ,0= \0 , RlFR=20 , OMEGR=O. 99



-60GR I'
I

I.
I ~/ .

/

!

-30GR

\

OGR

4

3.5

3

30GR

60GR

5

I/DELu2.

4 3 2
3JUNI81

o l 234
REL VERMOGENSDICHTHEID

5

STRALINGSDIAGRAM VAN VLAKKE PLAAT-ANTENNE: BIJDRAGE STEEPEST DESCENT PAD.

KOUO ISOTROOP PLASMA; WPL<W; WPL=5.9408; W=608:0=20 : ALFA=40 : OMEGA=O.99
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=

BEGIN F"ILE INPUT,OLTP"T;

FILE PLOTF(~INO = FPEVIEwER1;

a N
=

f)

=

REAL LICHT~~,HOEK,XAS.Y~S.PH!;

rIH[li[~ ~j'L.!,J.".CEJ.C;

5TRING ~ATU~,~A.~,~PA!I~.R£G£LA.REuEL8,qEjELC,A,8:
SPATIE:=" ";
PHI:=3.1415~;

REAO (INPUT.',N.L,DATUM.~AA~l;

WRITE (QUTPUT'<I'''CATU~=·,.!.II."~JA~=".A~''I,I2.

" SITUATIES, L=·,r4>.OATLM.NAAM,~.L);
BEGIN

STRING ARRAY TEKT.FUNr-TIE~AA~,Vn(RW,G~G,REGELl,REG~L2,REGEL3(1:~);

Irore::iER ARRAY ~RC'l:LJ;

REAL ARRAY hPL,h,D,w;·),K I.KOlI'wAC, KIKWA),II'KWAO.OHEGA.X.STAF.K,
CQ~.C01MAX,KZC.ALFA.6ETA,GA~~A(O:NJ.

KZ?XXAS,ZZA5.FUNKTIE.FUNKTIEl,FUNKTIEZ.UELL.
NORMFUNK TIE 'N CRI'FUNK TI E1. NflR foF UN KT IEZ. TF'lLER. NCE MER.
VAR,~ULPTEL.hUlPNOE"(~:L].

KZ.KZKwAO.Co,C,R,rEL,KSI~KWAO.COKWAO(O:N.O:L];

REAL MA x.MPi, I')'OF"RONO, "HAFRC~O .GROllT 5TE;
BOOLEAN NEG.lOGA;

CG~MENT f)O~R VIER ~JCKEN wORCT HET FORMAAT GlMARKEtRO OM
LATER CE TE:KENIH GE",~KKELIJKER AF T£ SNIJUEt.;

PROCEDURE HCF'K~~(~AS): SEAL xA~;

BEGIN STRAIGHTL1"I(PIECE«(PJ.XAS,I.XAS. 0.1);
STRAIGHTLItiEPIECE(C8J,OS.O.US+l.0,1 ):
STRAIGHTlIN~PIECE«(EJ.XAS+29,O,XA5+30,O.1);

S TRAI GHTLI NE PIE C' ~ ( CeJ • XAS+ 3O. 0 .)( AS + 30 , 1 • 1 ) ;
S TRA I GH TLI NE PIE CE ( ~ EJ. XAS+ 3O. 19, Xl S + 3:>,20. 1 );
S TRAI GHTLI NE PIECE (ce J, XAS+ !O. 2'1. XA 5+29.20.1);
S TilA I GH TL I NE PIC CE ( CEJ, XA S+ 1.20.J( AS. 20. 1 );
::, ";{ A~ :; HTLI ~l': P ! c: C£ ( C~ J • XA S, 2" r), XAS ,I 9. 1 ) ;

0;0 H '1E ":'1:

C,j:it'E'IT J,~ S~f.ALnGS'1!AC"AM!"O TE TEK:::NEN MAf.EN WE
GEBRlltK VAN Hn ~(lLr.ENOE RAST::: R;

PROCEou~E CIRKELRASTEPLH(XAS,eEGINW.::: INOW.TEXTL.T£xrR,TEXTB,INTP
VALUE X~S.B~GI~W,~INOW.TEXTL.TEXTR,TE(TB.INT;

INTEGER INT; REAL XAS,BEUNW.C:INCW; STRING TEXTL.TEXTR,TEXTS;
BEGIN REAL XTO.~IO,wuRT1.HOEK;

Cl'lKEl
INTEG:::R r:
XTO:=XA5+Z5; MIO:=XA~+15; ~ORT3:=5*SQRT(3);

AXISCOHPLETE(OBJ.XAS+5.5.foID.5,INT,O.EINOW.BEGINw,
TRUE. F Al SE•• 3 • T EXT L H

AX! SCOMf'LETE (OBJ. MID,5. no,s. HIT.) ,BEGINW.EI NO",
TRUE, F Al SE•• 3 ... F Xl Po J:

AXI SC'lMFlETE<OBJ. MIo.5, ~I0>15. I'lT. 2. BEG INIoI.EINOw,
FALSE.FALSE •• 3,TEXTB) ;

bASICAXIS(CeJ.MI~'5.~ID+.ORT3.10.INT,Z •• 3);
8 A:i ! CA~ IS ( CeJ • 1'1 r.j • 5 • ~ I D+ 5 • 5+ 101 ClR T 3. I t;j • 2 •• 3 ) ;
B .~ ~ I ': AXI ~ ( C3 J • H!<l .5 • • ! j) - ~ • 5+ ;. ,)R r ~. I" T • 2 •• , ) ;
BAS 1': H I~ ( C2 J. ~ Ii) • 5 • n D" ~ ()"T 3.10. I NT. 2 ,. 5);
COM"EtHTF'XT(I'r>J.·~ID+l+\oi(1RT3,lt.~,.3.0."60GR");
COMMENTTEXT(C8J.MIO+~.6+hO~Tl.O,.3.0."30GR");
c OMIoIEtHTrXT<Oa J.l'HO .16.,) •• 3. "."'lGR");
COMM~NTTEXT(~BJ.MIO-7.6+"ORT3.'1,.3.0'''-30GR"I;
C OH"'E:HT~)( T< all J, MIO-,-WORT 3.110 c•• 3, O. "-60G R" >;
HOEK:=3.14IS9/50;
i' OL YGON (0 5 ~ • r. c.5,). 1C'" C[l 5 ( 1* '" JE K)+ PI I O. 1 O*S I N( 1* HCE K) +5 • 1 T;
POl.'fG(w(nS.;.I. ~.50.;.COS(I*HCEKl+"l ID.S*SIN( I+HlJEK)+5.1):
C IP.K[L"ASTE:iLrr.;

CIRKELF

PROCEOURi SLUITING;

dEGIN ORAWORJECT(PlOTF.CEJ.XAS.O.XAS+30.Z0);
DIS POSE 0BJ ECT< 0 e J );

END SLU ITING;
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__ '1~liELS TEXf T·.~E~!t:'\;

PROCEQl;~':: :E!"!:~CPiE"i:GEL~(XAS.YAS.~[cj::U,R£G"t2.RC"I,FL!);

VALVE (~5.YA~"~S~Ll.~~C~L2,REcr.l~;

REAL x.~S.YAS: STRrNG QE:;EL1.R£GfL2.F:CEL3:
d':: ::i TN ~ f~ NHE NT T£ X r ( J:3 J .. X ~ ~ +5 .. YA~ - 2 ~ J ... 2' ,. \,) ,. Q £: ,.-;:.: t 1 ) ;

l. J:1 f~:: ~ iT=-- '( 7 ( : f' J ...\ ,\ S .. ; ,. y .\ ~ - 3... i1 •• 2 ,,~ ,. Rc: Gf. L 2 , ;
~·_-·;-t OJ 1: !T .... ~ '< ~ { :: ... ~ ,I '{ ): +: "y ; : .. 1.+,. ~ ~ • 2 ,.: , F' [, G:: L :. 1;

E~J T;:I"'~';_~:':~t'":::~~'_'::

PRGCEOU fiE SCHR IJF~£NB CL ,~,8.wAAR CA. riAA ROB};
VALvi: ~.A.8: I~T[G~R L; ~TRING A.a;
REAL ARRAY wAA'D~.~AAROE['J;

BEGIN I'IT!:GER All,P; AP:=L/4;

wRIn: (OUTFUT,<///."~=",C25.1."8=".C25.//.Xl."r;Il",

~)."A".(1~."B".X12,"A".XI0."E",X12."A",XIC."B",

X12,."~".X!~',~E",./... ·{I3,.~: ",.E9.2,X2.E9.~,X4,

~9.2.x2,r? 2.)(4.E9.2.X <.E?~ .x4.E9.?,X2,t.9,2./»,
A,o,AP,~OP o:~l STEP 1 UftTI_ AH CO
( F: , W~ ~ RI) A r" )• ~ AAR0 ~ [ P J '
\of H Ii CA[P • AR J, ;, H R" B[ P+ AR1,
WAARCACP·Z,*,AR] •• AARC8[P.2+H J.
\of AA RCA [P • 3,. AR J , ;, AAROc [ P +3" A~ J 1 ) ;

END 5CRIJF.H.Ne;

CCM~ENT DE VCL(E~OE PRGCECURE CNCERlOEKT ~E ~ULP VAN DE TELLER
E~ DE Nr::FM~R VAN :eEN FUII~TIE 13HI'iEN En. MARGE (DELTA'. OE
PROCEDUR~ EEq~KE~T CE FUNKTIE EN J[ HAIIMALE EN ~INIMAL£

wAARDE:-J. AU IIEG = HUt: CA/O; eEVAT OE FUNr;TIE NlGATlEvE dARDEN;

PROCEDU~E FUNKTIEQNOERZCEKCL,CELTA,VAq.TELLER.NO[MlR,FU~KTIE.NAAM.

NUlPTEt,NIJLPNC:M.MAX.M IN,NE:;)j
VALUE L.DELTA;~AAM; INTECER L; STRING ~AAM;

REAL MAX.~IN,DELTA; BOOLEAN NEG;
ilEAL ARRAY Tf"LLER.NOEME:;,FUNKTIE,VAR[. Jj

INTEGER ARRAY ~IJLPTEL,NULPNJEH['*";

BEGIN I~HEGEP. .. ,A'H.AN"': REAL VA~MAX.VAP.MI"';

sc

FUNKTIE
iolRIiE (OUTPUT, <"FUNKTIEOrtCERlOEK VAN ",C50>.NAAM);
ANT:=o: AN~:=1\;1AX:=-1;'>20; ,"W:=1:f20: N£S:=FALSE;
FOR J:= 1 STEP 1 UNTIL L DO
B~GIN IF' AESCTELLER( .. ]) < DELTA

PI~N ErGIN NULFTEUJJ:=H A~T:=AI.T+1i

>lRITE (OUTPUT,</,"hULP Tt:LLEq IN OHG VAN VAR .. ,
E9.2>,VAR[JJ) ;

END:
IF AES(,lOEtlERC~J) < CF.LTA/IOO)
T"i:N eEG IN NULi'NOEM( J] :=H ANIII:=ANN.U

FUNKTIE[Jl:=FIJNKTIE[J-11:
"RITE eOl1TPUT,</,"NULP NrlEMER IN OHG VAN VAR ",

E9.2>.VAR[ JJ);
00

[LSE eEr,IN FU~KT1E(JJ:=TELLER[J]/NOEHER[J]:

IF I'LNKTIE[J) > MA X THEN
BEGI~ HAX:=FUNKTE[J1i VARMAX:=VAR[JJ END;
IF Fl;NKTIElJJ < Ha THEN
BEGH MIN:=FUNKTE[J1i VARMIN:=VAR[Jl END;
IF AESCNOEI'EIHJJ> < OELTA TfiEN
BEGH NULP~OE~[J]:=J; ANN:=ANN+H

WRITE eOUTPJ T,</."NULP NCEMER IN OMG VAN",
" VAfi".E9.2>.VARlJjl;

ENO;
END:

iF I' ~ NK:r E[ J] < \) 0 R NEG r HE N ~E G: =T RUE;
II' J = L :rlErot
8EGI~ WRITE CCLTPUT,</,"MAX V~N DE FUNTIE=".E9.2 •

.. 81J VAR=".E9.2,
I."~IN VAN OE FUN\TI£=~,E9.2," BIJ VAR=",E9.2>.
11 AX , ., ARI' A:( , I' HI. VAR ~! " ) :

IF ANT" = 0 T"iEtj wRITE <JUTPUT.</,
"GE~~ NULP IN TEL_ ER GEVONOEN">)j

IF qli~ = 0 THE/.! "RITE (JUT?UT,</.
"GEE~ NUL? I~ NOEMER GEVONOEN"»;

£ NO;
:::NO FUtlKTI£ONDERZOCK;

I'UNKTIEC

COMMENT DElE PiiCCEDLFlE :,CPMEERT :':E ... 'J r,KTIE Q" EEN 8EPAALOE
LENGTE OOO~ OF. HAXII'nE 1O:"l M!'1I'1ALE WAARL1F.'N TF: BEK[JwEN.
ALS LOG=TRlE DAN WOReT rE FUNKT1£ LOGARITI'ISCH E~ GE~OR

MEERO wEERGEGEVE'I;
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I'ROCEDURE FUNK TIC'lGRiHL. ~CRHLE~G'!'£.LO~ ft. MA x. MIN. FIIIliKTIE".
~CRi·FUNKT IE);

VALUE ~ICP.MLfNGTt:.LOG","A~.MIN.U BOOLEAN LCGl\; TNH.GER U
kEAl NORMlE~GTE."!H.MI'l; REAL ARRAY fJNKTIE.NORIolFUt,KlIEC*];
BEGIN REAL ~EELFAKT."AXL[G,"I~LOE; INrE~ER p;

FL
MAXlDG: :-1.2,); MINLCG:"1:l2C;
I F L GGA THE N ~ EGI to. F ( R P:: 1 SfE? 1 Uiii TILL I) 0

8 Eli n IfF \.:t4 II TI ~ ('] = (] T~E II
. N(n r- f U t,,\ T!;:[ 1') : =-1,? 0

ELSE NrRMrU'lKTIE(P]:=LOG(AR$(FLNKTIE(P));
IF HRI'FU'jKT IF.: [I>] > liHUG THO.

"AXL~G:=MOrM~U'lKTIE(P];

IF 'lCRMFUNKTIE(P) < ~INLCG THEN
"INLCG:=NORMrU~KTIE(P];

ENO;
JEELFAKT :=eMAXLJG-~lI"'LOr;)/NOR"LENGTE;

rOR F:=l STEP 1 ~'lTIL L 01
~DR"FUNKTIE[P):=NJRMFU"'KTIE(P1/0EELFAKT;

END
ELSE eE"IN OEELfAKT::(MAX-~I"')/NCR"LENGT~;

FOR F:=l STEP 1 UI/TIL L :Jf)
NOR~fUNKTIE(P1:=FJNKTIECP]/DEELFAKT;

E~();

END FIJNKTIENIJRI';
FU~

.
COMMENT OEZE PROCEDURE EEREKo.C VAN E::N POLAlRE fUNKTIE

DE RECHTHOCKIGE KOORCINATEN: X=fUNKTIE*COSeVAR) EN
Y='U~KTIE~SI~eVAR);

PROCEGURE ?OOLRECHTH(L.XAS.YAS.FUNKTI~.VAR);

VALUE L; INTEGER U
REAL ARRAY XAS.YAS.FUNKTIE.VAR(*li
BEGIN INTEGER Fi

F
FaR P:=l STEP 1 UNTIL L DC
BEGIN XAS(PP=FU'1KTIECPJ*coseVAR(" lH

VA 5 ( P J := FUN KTI EC P ] ,. SIN eVA R[" J) ;

E 1Il0;
EtlU PO!.1lRECHTH;

Fe

CC~~£NT DE PRO~EOURE GETALAfROND LAAT EEN AANTAL DEClMALEN wEG
VAN HET GETAL Ar~A~KELIJK VAN DE ~ROOTTE.NA AFRONDING NAAR
BOVENi

REAL Pf'lOCEDURE GETALAFRC~O(Gi:ThLl;

VALUE GET~~7 REAL GETAL:
BEGT"l aT:':iE" INTG".:HU REAL HULP"ETA:..;

I~TGETAL:=ENTI~ReGETAL)'1:

If 3 < GETAL AND OETAL < 100 THEN HVLPGETAL:=INTGETAU
Ir GETH < 3 T110 8::GI~ I~TGET~L:=ENTIEReGETAL*lC)+1;

HULI>GETAL:.IN~GETAL/IO~NO;

IF GETAL > 100 THE~ 8EGHl I'lTG~TAL:=ENTIER(GETALll0)+H

HUL"GETAL :=INTGETAl*lll ::: NOi
GETALAfR~NC:=HULPGETAL;

END GETALAFRONO:

COMMENT INLEzn EN SCHR L,VEN VAN GEGEV ENS;

REA!; <INPUT.I. FOf! 10:=1 ~TEP 1 Ut.rIL II DO [WPUPJ.,,(PJ.O{P].
TEf(T(Pl'''U~~TIENAAM[Fl.VOO"I;(P].G:G[Pl]);

FliR 1:=1 STEI> 1 U~TIL ~ CO
BEGW "

WRI TE e OUTPUT. <II I. "~lTIJATIE".1 2.,,, "fUNKTIENAAl\" .C80.1.
"VOORwAARCEN ..". Cd(l. I ."GEG::~ENS=".: eo .I."T~EL ICHTING=". C~~1'J'
" wP L=". E1 C.2.1, "101"· • E10.2.1. "0=".::: 10.2, I >. I • FUN KTI ENAA M( 11 ,

GET

VDO RIj( I J, GEG(J J • IE KT( I ] • ri f> L ( I h IH I J. ,)( I J );
L IC HTsIn .. 3 d 8;
KO( I):="fI J/LICHTSN;
KH Il:="PL[IJ/LICHT~~;

KOr- "" D( I J : =~ :) [ I )** 2 :
K 1K .AD[ II :=t<l( I J--2;
KKwAiHI ):=t<<:K,.AO( IJ"nK'HIHI 1;
K CI I :=SCP. T(KK~ AiH Ill;
GMEGACI j:='''L( I ]/W[! li L!<2[r,11::; k('rl +-STJ'f1[t'::r~

g:~~i~~~~~~:i~2~;i ~)/U / lAl..FADl,: \(O(IJ+ otr"Ji -------------



WK! It. lOUTfUT.<I."8ELAtlGRIJKF. 8ER~~,':;Jf)E G'lOOTHc.OEN".I.
" :{(j = WI C=" • E10. 2 .1 • " K t = wPI_I C= " • E 1 J. 2. I.
"K=SQRT{Ka**2·Kl·*2}=".El~.2.1."Q~EGA=A~L/w=".ElC.2.1.

" ~L F" A=K 0* D=" .!': 1 C. 2. I ) • K0 [ ! ], KH I J. K( I 1• 011'0: GA(I J • AL F" A(I J 1 :
I F" I = 2 Cli I = 4 ali I = b THE:N wR ITE {OUT~UT(~KIF{1 II H

EI;O:

CC!'1"'ENT ElEREKnEN EN TEKENEN VAN STRA_ INGSoIAGRAM:

FC,R 1 :=1 5T:::" 1 U"T:L N 'c(1
BEGIN A:=FUNI(TEUAJoI(IJ:

H DC ~ : =~ HI 1 { 2 *L l :
F OR J: = 1 S TE" 1 iJ NT ILL CO
BEGIN VAR(Jl:=J*H:JEK;

KSINKliAO( I. JJ :=KKWAOCI J *(S IN(VAR(JJ )**2 l;
COK 101 AO (I • J) :" KCKwA C( I J - KS I NK lolA 0 CI. J 1;
COCI.JJ:=SQRT(COKliACCI.J) 1;
TELLER(Jl :=CoS(VAR(JJ}*"2:
NOf MEIi (J J : =(CCS( VAf' CJ J ) "" 2 ,. {C 0 S { 0 (l J • CO ( I. J J 1** 2 ) •
(KIOIAC(I l*COK~H(I.J] )/{KO~ wAO(Il**2)"
(SIN(DC! l*CO(I.JJl**Zl:
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E NO:
WRITE {OUTFUHSKIP(llJl:
Ii RI TE {OU TPU T. <II • C80.1. C8 O. I .C 8 O. 1/ >. TE KT( 1 l. VOCR w( I J • GEG ( I )) ;
F"UNKTlE GNOERznEK( L•• - 3. VAR.T ELLER. ~OEME'l.rUNKTlE.A. t\ULPTEL.

NULPt\CEM.MAX.fo'IN.NEGl:
SCHRIJF"AENE(L. -VAR"."FUNKTIE-.VAR. FIJNKTIEl;

CGM~ENT TEKEN VERSCHILLEt\OE F"UNKTIEs IN VERSCHILLENoE PCLAIRE OIAGR;

NEWOBJECT<C8Jlj
XAS:=XAS+3~; YAS:=5;
HOEK(N<XJ.Sl;
MAX AfRON'): =GET ALAfROD(MAX H
CIRKELRASTERLIN(XAS.,.MAXAF"RCND.OATUM.-REL VERMoGENSoICHTHEIO".

-TH~ -.10);
fUN KTIE NOR ~ n. 10. FALSE." U AF" RO~!O.O .F"UNK TIE. NORI1HNKTIE l;
PoOLRECHTH(L.XX4S.ZZ'S.NoRfo'F"UNKTI:.VARl;
T EK £ NOR I!' REGEI. S ( XAS. YA S• A.rE q ( I ], V0 0 R\H I 1 ) :
p OL YGON ( 0 eJ • 0.1 • L - 1 • 2Z AS ( QJ+ )( AS • 15 .)( )( AS ( '} J +5 • 1 ) ;
POLYGON(CB,;.Q.l.L-l.-ZZAS(G]+)(AS·15.XXAS(Q]+5.1 );
SLUlTING;

END;
ENO
END.

=======:===========================================================================
£RfiORS DETECTED = O.
SEGH£tHS = 25. 70TAL ~EGfo'E;JT SIZE = 1150 wf)R05. CORE fS,TIMATE = 4669 wORDS. S1A

IZE = 1795 CARDS. 1I8?3 SYNTACTIC ITEMS. 132 DISK SEGMENTS.
ILE NAME: (ELF:TAPl)BErCK~A~l/oIAGRA"'~EN. E77QO CODE GENEqATEO.
NIT: YOUTOO
ON TIME = 39.825 SECONO~ ELAPSE); ~.952 SECONDS PROCESSING; 9.el0 SECJN05 1/0.
===============:==:================:==~==:=========================:::======:::==::
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APPENDIX 2: Komputerprogramma omtrent berekenen en tekenen

van de dispersiekrommen.

In paragraaf 3.2. hebben we enkele resultaten gezien van

dispersiekrommen. De berekeningen z~n daar uitgevoerd met

vaste sheathdikte d=rr en enkele waarden van de plasma

frekwentie. Naderhand is het komputerprogramma wat algemener

gemaakt door ook variabele sheathdikten toe te laten. In

deze appendix is dit laatste programma gegeven met nog enkele

extra resultaten onder de volgende omstandigheden:
8

~~=6xlO i d=O.l i 0.5 en 2.
In het programma wordt steeds gebruik gemaakt van de termen

polen 1.2, ••• etc. Deze nummering komt overeen met de nummering

van de situaties in paragraaf 3.2. onderdeel 3 (dispersierela

ties).
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BLRROUGHS 877110 ALGOL CIH1PIL£R. VERSION 31.61 (THE-Re>. 2.251.144.

B E ~ C K ~ A N I 0 A'iRAHHEI\ o N o 1 S II
• = = =

BEGIN FILE INPUT.OLTPUTl

FILE PLOTF(KIND " FREVIEWER);

= = = = == = = = " " ::1=:::

REAL C.HOEK.XAS.VAbPHI;
INTEGER N.l.I.J.P.,.09J;
STRING CATU~.NAAM;

PHI:"!.14159; c:=r;
READ (INPUT.I.L.OATU~.NAA~);

nRITE (OUTPUT.<I."OATUH,,·.Ae.II."N~A~=".A9.11."l=" .I4>.OATUM.NAAM.l):
BEGIN

REAL 4RRAY I"KQ.OHEGA.EPS.K.KSI. KK.KOI( .FAK.KSIK.ClCO:LJ.

CO. II Z1. II Z3. ET A• AL FA (C : 10. - 1= L]. AlF [-1= LJ. Nil: Z1. II KZ!. HIlZ l,( 0: 10],
K Z2 ( -1: LJ; •

REAL WPL.WMAX.C.DELW.MARCE.SCH~TTING.OGR.BGR.RE.AE.HSF.YSF.WPW2.

NKZ 2;
STRING TEKT.FUNKTIENAA~.~ODRW.GEG;

INTEGER NPl.M.hliPWZ;

COMMENT DOOR YIER HGEKEh liOROT HET FORHAAT GEHARKEERC OM
LATER CE TEKENINC GEHAIIKElIJKER A. tE SNIJuEN;

PROCEDURE HCEKEN(XAS); REAL XAS;
BEGIN STRAIGHTLINEPI£CECC8J.XAS.l.XAS. O.lli

STRA1 GHlL I NE PIECE <eEJ. XAS. a.x AS. 1> \).1);
STRAI GHTLINE PIECE(CEJ. XAS+ 29. o.X AS+30.0.1)i
STRAICHT LI NEP IHE (CEJ. XA S+ 30. i).X A5+30 .1.1);
STRAIGHTLlhEPIECE(CEJ.XAS+!O.19.XAS+30.20.1);
STRAIGHTLI NEP IECE (CEJ. XA5+ 30. 2u. XA S+2 9.20.1 H
S TRAI GHTLI NE PIEeE (C eJ. XA S+ 1.20•• AS. 20.1 H
STRAIGHTLINEPIECE(C8J.XAS.23.XA5.19.1)i

END HOEIIEN;

PROCEDURE SLUrTING;

BE GIN 0 RAliD EJECT<f' l OlF. CEJ. XAS.O .XA S.3 0.20)i
oIS POSEOB JEer< 09J);

EhO SlUITING;

CCH~ENT HIERMEE IIUNNEN liE ORIE REGELS rEXT TEKENEN;

PROCEOURE TEKEhORIEREGELS(XAS.VAS.~EGELl.REGEl2.REGEL3);

VALUE: XAS.V AS.liEGEll. REGEl2.REGEL3:
REAL XAS.VAS; STRING REGEl1.REGELZ.REGEl3i
BEGIN CCHHEhTTEXTCOSJ,XAS+5.VAS-,.0 ••2.0,REGELl);

COH~ENTTEXT(CgJ.XAS+~.YA5-3.C•• 2.0.REGEl2);

COH~ENTTEXT(CaJ.XAS+5.YAS-4.C,.2.0.REGEl3);

Eho TEI\ENORIEREGELS;

CCH~ENT INlEZE~ EN SCHRIHEN ~AN GEGEVENS;

REAO (IN~UT.I.~PL,ftMAX.C.TEKT.fUhKTIE~AAH.VOORW.GEG);

WRITE (CUH'UT. </II. "fUhllT IENAAM=".cao. I. "GEGt:vENS=- .CBO./,
" TO ELI C., T I ~ (; =" • cae. I • "W PL=". E10. Z. " "c =" •E10.2. I).
fUN~TI~~AA~.~OGR".GEG.NPL.D);

OElW:=W~AX/L; ~PL:=WPl/CELW;

fOP. 1:=1 ST[P 1 UNTIL L CC
aEGIN iHll:=W(l-ll+OEL~;

KO(Il:=kCI1/C; OMEGHI]:=liFL/w(I);
KOK {1 ]: =KV(I 1* *z; EF SCI] : =1- CME GI.C Il ** 2i
IF w{1] < ~PL THEN E£GIN KSICI1:=<0(1]*SQRH-EPS(l]);

KSr K( I J : =KSI ( I I **2; fA KCI] : = II Sr KCI II KO K( I I END
EL SEE ~ CI N KCl J : =K:)( I] .. SQ :H (E!' S(l ] );

KK{IJ:=K(l]**Z; FAKCI]:"~~(Il/IICII{1JEND;
C:~ I};

tlA"GE:,;; !-ItDEU1; Rf ~ ::OEl loll \00; AU ~()ELl.r/l0:



- 104 -

CC1~Ehl ~EREKE~ING GIPE~!IEK~G~"EN 1 MET VCOPWAARC~N:

~>WPL,~<Kl.KJ,KZ=RE~~L;

'~ : = £ NrI : tH ( ~" LIe) - a•;) );
"RITl.: (aUT?lJr.<~M:"~I3>,,~J;

FU N:=1 SfEP 1 UNTIl. ~ ~G

SEGIN cr.Ui,~PL1:=N+u.3; CCO~,"FL-ll:=O .S+N;
KZI [N,tlFL 1 :=SQP r(/lOKHPLl-CO Cji,/JP_ ]*-2);
FOR I:=hPL+l STEP 1 l.HIL L co
3::GI:1 SCHATTI~G:=CCH,I-ll*Z-COCN,1-2];

UGR:=SCHATTnG -HARG,; 6GR:=SCHATTING+MARG[;
IF eGR < a en seR > ~QRr(KO~(Il-KII[I])

rHfh ilEGI!'I ~Kll[N]:=Ii I:=L END E:L:iE
tjEGIII
IF ZERCI/JA~(CC1AN{CJ[N,I)*)-(FAK(rJ*COCh,I11

SQR r (/luKCI j-KKC I j- Cv CN, I )**2»,
CvCh,I),EGM,CGH,~E,RE:)

T~::h E£GIN KZIC",Il:=SCRT(K~KCI1-COCN,11**2);

NKlHh]:=I ENlJ
ELSE EEGIN ~RI1E (~Urpur,<II,"VOCR DISP._RCMMEN 1 GEEN*,

• h\,LPl.NTE:N G£~GhDE"-> H NIIZl£h] :=1' l:=U

E NO;
EhO;

CCMI4i::NT BEIHKOING VAN CISPHSIEKROM,~E Z MET VilORWAARoEN:
W<WPl ,IIZ>1I0 , KZ=REtEL;

AlFC-l1:=O; AlFCaJ:=O; IIZZ{O]:=O;
NhPW2 : .. ENT I£R Oil'll (DELW * SQRH 2) H
FCR 1:=1 STEP 1 UNTIL NhrhZ 00
BEGIN SCHATTING:=t*ALF[I-l]-AlFCI-Zl;

OGR :=SCIlATTltoIG-HARGE; BGR:=SCI1ATTI NG+HARGE;
IF eGR ( 0 THEN GGR:=CEL~/I00l

IF lEROINAe(ll/TANH(ALF(I].0»-(F~~(Il*ALF{I11

SQRT(ALF[Il**2·~SI[I]+KOK[I]»,

AlF[I],BG~,CGR,AE,RE)

THEN BEGIN ~Z2CI1:=S'RHAlf(Il**Z+KOK[I1H NKZ2:=I END
ELSE BEGIN RRITE <CUTPUT,<II,"VJOR KRoMME 2 GE£N*

,'" I\I.LPUt.lT GEVONDEN">H NKZZ:=I; I:=l; END;

COMMENT BERE~£~ING VAN CISPERSIEIIROHH~N 3 MET VOORWAAROEN:
ll<liPl, KZ<KO, ~Z REEEL;

FOR ":=0 STEP 1 UNTIL M Cli
BEGIN CC£N,NPLJ:=N+0.5; ~Z3U.,hPL):=SQRHIIOK(NPlJ-CO[N,NPl]H

cor Ii,NPL+ l]:=N+O. 5;
FOR I:=NPl-l STEP ·1 UNTIL 1 DO
BEGIN SCHATTING:=Z*CO(N,I+l1-COtN, I+2];

OGR:=SCHATTINE"MARGE; er.R:=SCHATTING+MARGE;
IF OGR < 0 THEh OGR:=OEUlll00;
IF ZEROINAB(CCTAN(CO[N.I].O).(FA~{I]*CO{N,I]I

SQRTCKSIfI (I l+llOK£I 1-CO[N,I ]**z n,
co no!, IJ, BGR, 0 GR, AE , RE )

T~E~ IF CO[N,I] > 110[1] T~EN BEGIN NKZ3{Nl:=I; 1:=1 END
ELSE KZ30.,I] :=SQRT<K()KC Il-CCCN,I 1**2)

ELSE BEGII\ WRITE (CUTPUT,<II,"VOOR KRoMME ! GEEM",
• NlJlPUttTEN GEVONoEN">li

NIIZ~[N]:=B I:=H

END l
END;
COMMENT BEREKE~EN VAN OIF~RSIEIIRCMHE~ 4 MET VOORWAARCEN:

W<liPL, ETA<KSI, KZ=I~AGINAIR=I*ETA;

FliR N:=0 STEP 1 U~T Il II CC
BEGIN AlFAO.,-ll:=N+!i

ALfA[N,C]:=h+l ; <:THN,Cl:"SQRH4LFA[h,O]*"Z-1l01IC01H
FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL NPL co
BEG IN SOl ATT ING :=2* ALF ACN, 1-1 ]-AL"' At N, I-Z];

aG~:=SCHAjTI"G·~ARGE; eGR:=N+l-(MA~GE/l;7);

IF CGR<KOCIJ CR BGIi>SQRTC~SIII(I1.I(OI((Il)

THO eEGI~ It~Z4CN):=r; U=L EN;) ELSE
BEG H IF ZERCI ~,48({CTA ~ (ALF~ (N,l ]*C)+( FAIl£Il*AlFACN, I 11

S QR T()\ S I KC I 1+ K;) K[ I 1- AL F ACl" Il* * 2) ),
ALFAO, I ],a ..R ,OGR,AE,P.E)

THEN ETAC~,IJ:=S~RT(ALF4CN,Il**2-KOII{I])

ELSE 8EGII> ~RIT: (CuTf'UT ,<II,·veOR KRO~ME 4 GUN",
·~lUlPuNTEN GE ~ONOEN·»;
tiKZ4(h] :=Ii I :=U

E~O;

E~.D;
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C(M"ENT TEKENO VAN llE DIPERSIEKROHMt:N;

NEWCB JECHOBJ);
XAS:a5; YAS:=5;

HSF:"'15/WMAX; vSf: =15/I1M~X; hPh2 :.WPLI SQRH2 H
HGEKEN<XAS>i
TEKENDRIEREGELS(XAS,YAS,- ",GEG, VDORIO;
AXISCOMPLETE(CEJ,XAS+5,~,XAS·2C,~,10,O,O,WMAX,

T IWE,F AL SE,. 2, "fREK liEN TIE" H
AX ISCOHPLETE< CBJ,XAS.5, ~,XAS+5,18,10,1,D,WflAX,

FALSE,TRUE,.2,"KZ,ETA");
BASICAX IS(OBJ, XA5+20, 3,XH+2~,18 ,10,0,.3);
BA SIC AX IS (0 BJ , XA 5. 5 ,18, XH' 20, 18 ,10 , I, .3);
STRAIGH1LINEPIECE(09J,XA~'5'hPh2·HSF,3,XAS'5'WPW2.HSf,le,4).

STRAIGHTLINEPIECEC09J,X~~'5,3,XAS·20,le.4);

STRAl GHTLINEP IECEC 09J, XA~'5+IIPl"HSF,3, XAS'5+wPL*HSF, 18,4 H
t> CL VG ON ( 0 IiJ. Q " ~ PL. L • X.~ S .: + w( QJ .fi Sf. 3 +1< e'J J - VSF" , 3 ) ;
PCLYGOfH OBJ, Q,I,IIPL. (AS ': tlH ~].Ii SF, 3.~ SI [.:l ).VSf", 3);
FOR p;aO STEP 1 U~TIL H CO
PC LYGON <aBJ , Q• II PL. NKZH F ) - 1. XA S+5 +W[ ,) • HSF , 3+KZ1 [P , QJ. VSf, 1 );
PCLVGON<OBJ,Q,t.IIKZ2-1 .XAS+5+~[Q]*rl~F,3+KZ2[Q).VSf,I);

FOR p:aa STEP 1 UNTIL H CO
POLYGON (OBJ,Q, III1ZHP] +1, HL-l. XA 5+5 +we ']"H~F ,3+K Z3L P.Q] -VS F. u;
FOR p:aO STEP 1 UNTIL H CO
PGLY~ON<OBJ.Q,C,IIKZ4[P].~AS+5.w{C).HSF.3+ETA[P,Q).VSF.1);

SlUIT IN6.
(hO;

EHD.

OF E~"DRS DETECTED". O.
OF SEGMENTS. 17. TOTAL SEGMENT SIZE,. 812 WORDS. CORE ESTIMATE ,. ~195 WORDS. S

H SIZE". 1&97 CARCS, 109&2 SYIITACTIC ITEMS, 79 DISK SEGMENTS.
M FILE NAME: (ELETAPl)BEECK"AN/DIAG~AttEh. S770J CaCE GEN£~ATEO.

t UNIT: YOUTOD
ATIDN TI~E a 14.111 SECONDS ELAPSED; ,.a4e SECONDS PROCESSING; &.435 SECONDS 110.
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APPENDIX 3: Komputerprogramma voor de berekening van de

admittantie uit het verre veld.

In dit programma wordt de antenne-admittantie berekend

uit het verre veld onder de volgende omstandigheden:

w:>w,.; k.. :4)/0:2 ;..tl =GJ,/w ; 0<'..Q<1.

De berekeningen zijn uitgevoerd voor een aantal sheath

dikten n.l.:

d=O .01 ,It '5" 0 •

In paragraaf 3.4. zijn verder de resultaten van deze

berekeningen besproken.
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FI '_:: ? LeT F ( ..., r \) :: r; ': 'J I ": " ~ ~ ) :

~~~L LI(ni3~'Mj~~,~~~.YA~.F~I:

I~TE~~~ ~,L.r,J.r,c~~.~:

S TRI ~ G r r\ TlJ ~ ,,~,; Aa" , ~ F ~ ;' : :- , M~ r ~ L,f.., ,. :; ~ rr L '2." ~ ':: G~:. c, t. , ... :
SFo\TIE:="";
PI- r : =~ •1.. 13 ; :
:ifAr: (I~PUT ,/,,~,l,[AT\j~.·j,4"''''~:

~ h IrE (f" UTP L' T, < I , " C,. TIJ ~ =" , ,. C , II , .. r.. {l A" .:" , _~); "1/,, I 2 '

" ~ITCATIES, L=",r4),C~Tl~,r·p~~'~'Ll:
oj;:: Gr :~

p, EG :::, \;

KE~l ~'~\"~')r<:~i;

"E Al .. q ~ .. V r ~ : CA~, • ~ ~, K " ~ • , [ • : L J, T,,;:> • I'i 1 ... c~ ( ;; ,1 • J : L J •
ALF!'~(C:~J;

CC.~~E~T JiJiJr. VI~' H:,:.n:~, .J~CT ... q FJR~Aq r;~~APK::::.RC C~

LATEP CE TEK~~I~( G:.A~KElIJ,r~ AF T~ S~IJLE~;

PRQC E I}'J CE HC~ K ; ~ (q s): ",I l XA ~ :
BEGI'" STrlAI(hTLI,r'FI:CE(CEJ,XA~.l.XAS. C.~);

" TRHO- TLH:: PI:: CC( l ~ J • ( A::. r • X.5+ 1, ;. 1 ) :
STRAI(nLI~~PEC:([EJ.(A~+29.:.XAS+~C.:.1);

S TRAI (I- TL I ~ ... PIC: CE ( [ e j. XA~ + ~~). u • X t S + ~ ~ • 1. 1 1 :
S T ~ ~ 1 0- T L H'": P r::: c;:: ( ( cJ • XA ~ + 1 'l. 1 9. x~ S • 3a•2 ~) • 1 ) ;
S q AHI- TL I ~ C" P ~::: ~: ( CE J. XA ~ + ~ 1.2 j, XAS' " 9." v. 1 li
STR~I(\.TlI~'"PI~CEC("J.xAS+:.2J.XAS.2~.11:

5 T '< A1 G\. T L1 ~ '" F I:: CE c( C J. XA~. 2 ~. x ~s • 1 9. 1 ) ;
E" 0 rl 0:: ~ :: ~J;

F~ClCC:DU"r. SLLI1HC:

BEGIn GCAwJEJ:CTC;:LCTF,(E~,(A~.1.XAS+'C.21J;

DIScJs:rPJECTcG?J):
.:: U 5 LU IT 1'I C:

PRCl Ct. ~ ~ f'::: r f: KE H "T :: F[ eEL ~ ( x ~ S , VA C • Rf~: L1 • REG Ll2 • F': ~ l L! 1 ;
VALLE: X~S.YA~.FEG:::Ll,qE(a2.FE(rL!;

RE~l XAS.VAS; STFIt,G FECEll.F:(~l2.~E:;EL!:

BEGIN Cc~~:~TT(XT(CEJ.XA~+5.VAS-".0 •• ?.).FEG~Ll1;
c~~ ~ EIH T'" Xl ( C" J. XA S ': • Y,A ~ - l. C•• 2. j • Rt: (; El2 );
co.., ~ [", TH" XT( CC J , XAS +: • Y~ ~ • 4 • ': •• 2 • J ,q E(; EU J ;

CC~·t:NT gERE~~~I~C V\~ CE ~[~ITTANTIC: ~A~ CE ~NTE~~F.:
NEI'iC6J:::CTCOEJJ;
;( J. S: ='1 j YAS: =:; K ,'" ~ : <: 2; to CK~ : ='" /-1 ~ ... 2 ;
~C::Kt."'(XAS);

ilEAC (1~?~T./.FCF P:=1 ~r:::p 1 L'lTIL II CIJ LALFAcoJ,L(FJl.
FE(;~LA.FECELg.FE(ELC):

FCR 1:=1 ST~o 1 U'TIL ~ [C
8E r, IN w F lTi:: (C l TPII T• < II • • SIT LA TI ~ ". 12. 1/." ALF A=". E"'.'" /.

"·r=",:~.2.//),J.ALFI(!).0(1]):

FOR J:=1 SEF 1 J~TIL l-1 [I)

aEG!\ J~~CH(Jl;=JIl;

X(J] :=C1·UE(I~rJJ•• ;:J:
K ~ ( j ] : ~K C\ .. SG" 1 (X ( j J J:
K~~:(.l:=X(Jld:"~:

I ~ T ( I. J 1: =5! - F ~ [M ( ! /
( Cr S ( C( ! ] * S ,~ T ( ~ J K ~ • ~ K ~ [J J .. ( SIN ( A)".2 1 ) ) ... 2+
( r Y ( J J *5 G? T ( K ( " ~ - K K~ [J ] *( SI ~ ( ~ ) * • 2 I ) ) / ( K t. ( J J .. CCS ( A » ) ..
, I ~ ( C( I ] * SJ RT ( " : K ~, • K KN ( JJ * (S 11\ ( A) •• :: ) I ) h 2 J •

A.-· E. (0 HII2 ) •• -6, 1~,) ;
1 ~ 0 ( I d] : =P H /(;: * I P CI >J J" XC J] );
AC~( I.Jl :=llI~,(I,~J;

E:. N'j ;

•• R!!: (CUTFLT.<III."FESULTH,r U'1ITTBTI: aC:R~!';EI\HC".II.

x2."':;'1ECA".xE ."r~T~(FA!L".X? ."~)nTTANT!E".//.

"(F7o!.X,:,.El1.4,(:.rll.4,1l>'L.Fl~P:=l ~TEo 1 UHIL L Dr;
( u;~ EGA;~ (? J , I H r I. F J • I : M[ I • r 1 1 ):
.'rT~ ([LTFLT(s.r'(! :1);

E~ J;
~, Ul TIC l V C" A• ( Fl CrF • X~ ~ t 3 , 4 • xA< +2 5 • 1 S. 1 • L" ~ • 1 • t, • ,_ ~ ZGA1\ •

AC'1.FAL~ • HS;::P
r ~ K ~ 'I cpr 1 ~ ~ L ~ ( :t AS, ( AS ~ F:: G;: l A"R c: G( LB" ~ r: GEL S ) :
,.. I Ill'! T' r
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CHG,l It.TEGRAAL AO~IT1HTIE

___~_.Q?_C 1.570 Eli: +C::-
0.04C 1.570BE+OO

C.06C 1.5707E+CO
____-C~ __ 1 Sl-Cf>£+0.1-- __

0.10C 1.5704£+CO
:.120 1.5702E+01

----"-li....l4.t--------.1.lla<l-E ~CO---

(.16e 1.5657£+00
C.lee 1_5655£+00

------t....2~.e---- ------t.%S3E +00 -
C.220 1.56S1E+00
(.24C 1.5689(+00

----.n-.u.-C--------- -1...sJ)S a:: +C0-
0.280 1.5687E+00
0.30e 1.5686E+00

-- -C-.-32-C-------l~S(~OO-----
C.34C 1.5685E+00
C.36C 1.5684(+00

------ '.3~--------J-.s<>e4.'~ G-
C.40C 1.5683£+00
0.42C 1.5683E~OO

-----!...-44.e-----l ...56.t~*OO- --
0.46C 1.5682E+CO
C.48C 1.5682£+00

--~.-5~H----- -- -h5 6e-Z£ +0 Q -- - ---

C.520 1.5681E+CO
C.540 1.5681E+CO

_-------1i..-S6G---- ---4-...5~lt~~- - -
c.5ec 1.5680E+CJ
C.60C_ 1.5680(+00

---- (l..~2 G---- -----1-.s6e~E+ C0 -
C.640 1.5680(+00
G.660 1.5G79E+CO

---t-riU- 1- ~5 67 9-E +0-0
0.70C 1.5679E+CO
C.72e 1.5679E+00

-------J.740 1.5&7 9E +0 0
(.7&C 1.5679(+0
C.7BC 1.S679~+C~

--~..aoo -1.567aE~'O

c.a2C 1.5679E+00
C.84C 1.5679::+CO

-------·-0 ...8£>0 1.567 9E +0 0
I).E8C 1.5679E+CO
(.900 1.5679E+00

-C.52C 1.508u(foCO
C.94C 1.56S1E+CO
C.S6C 1.56eZE+CJ
C.9St 1.5684E+00
fi.COC O.

9.S96CE-~1

9.se~EE-l1

9. 56 ~4E-a 1
- 9.S!4H-'~1

9. ES7Eo-'1
9. e~ Z<t: -,H
9.75eH-CI
9.n7~(-C1

9.6675£-1)1
- -9 .. 59'1E-()l

9.5C57E-Cl
9.~125E-C1

- 9.31'!E-Cl
9.ZCHE-Cl
9. ce74E-~ 1
a.56! 1£-0 1
e.E~ICE-(ll

e. 6 0 C5E -<11
e.542H-~1

1l.~%8E-C1

8.2225<-':'1
8.'505.£-1;1
7.eTIIE-"1
7.6e~2E-Cl

7.4e7~t-C1

7.2~3EE-Cl

7. C7tEE-n
6.a5cl£-~1

6.624 4E-' I
6. !S8lE-C 1
6.14SCE-H
5.8S~4E-H

5.633EE-~1

5.366 H--.' I
5. esc EE-n.l
4.8r.71E-Cl
4.S15EE-nl
4.c16tE-Cl
3.SCE7E-~1

3.5"!a-11
3.Z65SC-Cl
2.5H5 -;1
2.5592 -Cl
2.25tE -n
1.8065 -·11
1.53!! -11
I.Hi;:: -C1
l.o27e -C2
3.5"35 -C2
C.
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OEGil IhTEGRUL AO~TTTHTIE

v.02a 1.5681[+CO 9.~78EE-~1

0.04C 1.5666E+OO 9.~584E-~1

--~.!..Q.U 1.!_5_H.H:_+Q.i) __ 9. S2 HE-C 1
C.u60 1.56CIE+CO 9.e684~-~1

0.100 1.5543E+(0 9.7c57E-~1

----iU.lZ..L -l.•...5 469C:+C_Q_ _9. 7r 5 SE -~ 1
0.140 1.5382E+00 9.6CCEE-Cl
0.160 1.5286E+OO 9.4~24E-Ol

__---JlO.a..J.lB.L 1 • 5 1tiE. tOD _ _ 9.2.5 HE-!ll
C.20e 1.5075[+CO 9.2135E-~1

C.22e 1.49E6E+OO 9.(S62E-~1

--_c...~,4l1-JCI.-----_1_.4~5L.~Q.O _ a. 91 2 5 i::- 0 1
0.26C 1.4747E+00 3.7~37E-01
C.260 1.4643[+CO 8.59CSE-Cl

--_O....3O-C----- 1.4541t-~CJ)-- 8.425H;-n
0.320 1.4450[+00 8.2~72E-~1
0.340 1.4365E+OO 3.ce7eE-~1

-----O...3-6.C-----l..4-2-e.3t +0 0 - 7. ..917 5E,.0 1
0.380 1.4222E+00 7.74E:E-~1
e.400 1.4166E+00 7.:75~E-Cl

---C-..4.2-4-- 1. 412-1.E-+OO"---- __Z. 4C4 C£-Ol
C.44C 1.4089[+00 7.232eE-~1

C.46C 1.4069[+(0 7.(61:E-Ol
---f--4.All-_ ~£.3[+.o..o... _6. e902 E- (] 1

0.50C 1.4072E+00 6.7187E-Ol
0.52C 1.40~5E+OO 6.547CE-ryl

-----I<C<-4.-:l5..,..4~_--l..a..4..U5£_t co-__ __ __6..!7 4-lE -'II _
O.S6C 1.4192~+00 6.2017E-~1

0.58C 1.4268E+(0 6.e27EE-11
----G-.-&O-G------ - -1--r4-~3£ +0-0- 5. 85 2C E-;) 1

0.620 1.4480£+eo 5.674EE-Ol
C.640 1.4620E+CO 5.494S:-01

--- --~-.-E6-G----- --h-4HSE-+~ 5.31,: E-., 1
(.680 1.4979t.+QO S.1267E-~1
a.70C 1.5205E+CO 4.S3e8E-~1

-------t.-12fr------h 5467£ +'0 4.7423£ -0 1
0.740 1.5771[+(0 4.:421E-~1
0.760 1.6122E+00 4.3!:4E-r;1

----- ·(....18~-- ·--1.. 6-5-~OE-+ao 4.12csr-~ 1
a.eoc 1.7005£+00 3.E~7~E-H
C.8~C 1.7563E+00 3.663CE-~1

--------C.e4c. 1-.eZ25E+O 3.415EE-~1

C.8GO 1.9~20E+OO 3.1531(-01
C.8ac 1.9953(+00 2.f71:E-~1

- C__9DQ z. 1215£+00. 2. 5fi 6 H -c 1
0.52C 2.2806E+CQ 2.'!C~E-~1

O.94C 2.5007'::+00 I.E"31~-':1

-C-.-96 C. 2.8 351 E: +00 1. 41 5 CE- r: 1
0.98C 3.4609[+CO 8.724SE-~2
(;.1')00 O. o.
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O~EG1 I/ITEGRAAL AO~ITTHT IE

0.020 1.55E4E+OO
C.04C 1.54~OE+Oa

___ h06Q 1.5..H2E+CO
r..08C 1.5246~+CO

0.10C 1.5113£+00
__ -.£~_1ZC._. ._J.U76E+CO

0.14C 1.4948£+C~

C.16C 1.4900£+0'
----~l!c. . -1.AA911LtCO

0.20e 1.4696£+00
0.220 1.4908E+CO

----c..~4.C_·----l.4o~4E:*_C0..
0.26e 1.4457EtC~

0.280 1.4782EtOO
------t.-JOc... --- ~..JL4.s.rt t CJ.

0.32e 1.4356£+00
0.34C 1.4618E+CO

_-.. __...t... 3f>L-._._ .l.~U!;5E+.'.l0.

v.~ac 1.43:6E+OO
0.400 1.4457E+00

-----.L-.4ZC-._ -_ .l..•.A2£l3E ... CO- ..-
0.440 1.46681;:+00
0.460 1.4425£+00

--_. Jl..Jt.B..C.-----.-.l-o..4.Z34E ... C(I.
c.SOC 1.4742E+OO
0.52C 1.4410£+00

---- _c.....s.Io.L.__ .~...~ 1C.ll£. t.C I) .....

0.560 1.4760£+00
c.sao 1.4462E+OO

.. ·--·h~-· h4-5-~4e+QI)

(.620 1.48:6£+00
0.640 1.46C3£+00

----·-·~...#il·-· - ..1-. 5-!GSE~ ()..
c.e80 1.5)54<+00
0.700 1.4678£+(1)

····_·c. nc· ··1-.57E6£ +CI)
0.740 1.5353::+00
C.760 1.5353E+OO

.. ro·. Tac ... 1·.0.2 !HE: +C0
c.eoo 1.:9:6£+(0
C.82C 1.6449£+CO
:l-.64C 1.7103£*00
c.e6C 1.6J49[+CO
c.adC 1.8711E+CO
-J.• 90C 1.8615£:+CJ
C.52C 1.'113:::+CJ
O.94C 2019:5[+0

.(.96C_ 2.2321:::+CO
c.,ec 2.9411E+C~

r.. no c. o.

9.517~::·Cl

9.80lt£-01
9.EC77E-'l1
9.E4~:::·Cl

9.:24 SE-('1
9.:?2CC-01
9.!297E-Cl

9.2460<:-"1
9..lE:<E·'ll
3.98lEE·(11
9.C!lH-C1
8.ec.S:E-Cl
e.EO:~E·Ql

3.672EE-'ll
8_!91!!;E-::J.
8.2I\e5E-~1

8.23C£::-01
7.SSHE-Ol
7.elSH-Cl
7.752U-(l1
7.ue4~-'ll _
7.5!OH:-01
7.24C«-01
6. HHE-O 1
7.0$(<:'1)1
6.E'~'E-1l

6 ..4.UeE-~1
6.££5SE·~1

6.1~HE-·::'1

5.S2,H-C1
5.e22H·~1

5.4~eEE-)l

S.499!E-·J1
5.1:21:''1
4.e1~E:-C1

4. F4GU-(11
4.413~E-('l

4.13S~E-01

4.0593E-01·
3.E:ESE-~1

3.41etE-'1
3.20E:E·Ol
2.8~$€E-01

2.E~7!E-11

2.251EE·C1
1.EE5CE-~1

1.6265E-01
1.1141(-01
7. 41 HE-~2
o.
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APPENDIX 4: Komputerprogramma voor de berekening van de

vermogenstransporten als funktie van de frekwentie.

In dit programma worden vaar enkele waarden van d de vermogens

transporten berekend ten gevalge van de geleide galven (polen)

en het verre veld.

Voor d=2 is een listing van de getabelleerde resultaten ter

verduidel~king b~gevoegd.

De in het programma gebruikte afkortingen komen overeen met

die welke gebruikt z~n in paragraaf 3.7. n.l.

NOR: genormeerd,

VAK= vakuum,

PLA= plasma.
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BEGI~ FILE INPUT,OlJTPUT;

FILE PLOT Fe KINO" PREY IE~E:R l;

REAL LICHTSN,HOEK,XAS.YAS,PHI:
INTEGER N,L,I,J,p,G,O~J;

STRING OATU~,~AAM;

PHZ:=3.!4 159265 H LICHTS'H= H
REAO (I~PUT./,L.DATUM.NAAM);

WRITE (CUTPUT,<I,~CATUM"~,A€,//,~~AA~=~,A9,//.wL=~ ,I4>,OATU~,NAAM,L);

BEGIN
REAL ARR~Y ... K~.C:~EGA,E~S,K,K5I,K,K.KOK.FAK.I<SIK.Cl£O:LJ.

CO, II Z1. II l 3 .fTA, AL F Ace: 10, - 1= LJ. ALF (- 1: l. J • NKZ1, III KZ3. NliZ" Co: 10 j,
KZ2(-I:U;

REAL AR RAY C, NF.P"NOR 1. PPNORSI.PPNOR3, PPNORB3.
PPNORVAK1.PP~ORVAK2,PPNORVAK~,Pf'NORPLA1,PPNORPLA2.PPNORPLA3.

PPTCT1,P"TCT2.PPTOT~.

RPKCJ:I0.wI:LJ.P~OR,P~QR8.PTCT.PTOT8.PPNOP2,PPNORe2.PTDTV,

CGR,RGRK.E.E.tEl.EE2.EE3,~EE1.EEE2,EEE3.

BB1.BB2.883.EBB1.8B8z.BBB3e-l:Ll;
REAL WPL.WHAX.C,OELW.~ARGE.SCHATTING,OGR.BGR,RE,AE,HSF,VSF,WPW2.

NKZ2 • PH AX, A, BEG I NW• EI NOW • L0 liA • STANO .Il UL PO 5 ;
STRING TEKT,FU~KTIENAAM.VGORW.GEG;

INTEGER NPL.M,~wFW2;

COMIIENT DOOR VIER HOEKE" 1l0ROT HEr FaRMAAT GE~ARKEERD OM
LATER DE TEKENING GEHAKKELI JKER AF TE SNIJOEN;

PROCEDURE HOEKEN(XAS)l REAL XAS;
BEGIN STRAIGHTLI~EPIECE<C8J.XAS, z,xA5.a.l);

STRAIGHTLINEPIECE(G8J.XAS,C.XAS+l.J.l);
STRAIGHTLI~EPIECE(OBJ.XAS+29.0,XAS+30.0.1);

STRAIGHTLIN~PIECE(CBJ,XAS+~O,O.XAS+30.1.1);

STRAIGHTLINEPIECECCBJ,XAS+!O.19.XAS+30.20.1>;
STRAI GHTt aEP IECE (ceJ, XA5+ ~O, 2J. XAS+29.20, 1);
STRAIGHTLINEPIECECG8J,XAS+I.20,XAS.20.1>;
STRA I GH TLI ~F.: PIE CE< CBJ, XAS. 20. lCAS .19.1 ) ;

END HOE~E:N;

PROCEDURE SLUITING;

BEGIN DRAwOBJECT(PLOTr.oeJ.XAs.0.XAS+~O.2);

DISf>OSEOBJECTCOBJ);
END SLUITINO

CCM"ENT HIERMEE KUNNEN liE OR IE RtGELS TEXT TEII'ENEN;

PROCEDURE TEKENORIEREGELSCXAS.YAS.REGELl.REGEL2.REGEL3l;
VALUE x AS.YAS, liEGELl, REGEL2.REGEL 3;
REAL XAS,YAS; STRING REGi::Ll.REGEL2.REGEl.3;
BEGIN CCMMENTTEXTCOBJ.XAS+5,YAS-,.J,.2.Q.REGEL1>;

COMHENTTEXT(CBJ.XAS+5.YAS-3,C •• Z,O,REGELZ);
COM'" ENT TEX TC eEl J. XAS +5. YA 5- 4, 0,.2.0 , REGEL 3H

END TEKENDRIfREGELS;

CGMl'ENT DEZE ROUTINE SCHRIJFT £E~ lABEL VAl'< TWE( RIJEN GETALLEN;

PROCEDURE SCHRIJFAENB(L,A.8,wAARDA.wAAROB);
VALUE L,A.a; I~TEGER U STRING A.B;
REAL ARRAY WAAROA.IiAARoec*];
BEGIN INTEG~R AR.o; AR:=L/4;

wRITE {OUTPUT.<///.·A=·,At~./.wB=".AI0.//.Xl.wNR".

Xs. W AW , X 10. WBW• X12. WAW• '(I'." BW• X12 •• A". X1 c." BW,
XI2.wAw,XIO,~Ew./ •• (I3,w: w.£9.2,X2.E9.2.X4.
E9.2.X2.E9.2,X4.E9.2,X2.E9.2,X4,E9.?,lC2.£9.2./».
A.B,AR,FOR 1":=1 STEP 1 UNTIL AR CO
( F, Ii AA RO ACf' J , "H R'J e(Pl.
Ii AA RCA {<> + AR J, .. AA R08CP+ .• RJ •
lolA. RDHP+2* AR ],~AARDE( P+2*AP. J.
Ii .A RCAt p +3* ARJ • "A AROBe p +3*AR ] 1 );

<,,, n ~ rD T t> 4 <'1\1 P :
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CC"'''ENT INLEZH EN SCHRI,lVEtl VAN GEG:::VE~~S;

READ (INPUT.I.~Pl.W~A,.C.TEKT.FUNKTIE~AAH.VOOqw.GEG);

WRITE CCUTPUT.CIII.·FU~~TIENAA~=·.C3J.I."GEGEVENS_·.C80.1 •
• TO El IC HT I ~ G_•• C8 O. I • • wPL =•• E10.2. I. "0 =" • c: 10.2. I>.
FUNKTIENAA~.V00R~.GEG.woL.C):

DELIO: -w MAX/U ~PL: =WPLI:JEL,,;
FOR 1:= t STEP 1 UNTIL L DO
BEGIN 101(11: =W( I-l1+0El.;

KO[Il:=W[Il/LICHTSN; CHEGACI1:=WPL/W[Il;
KOKCIJ:=KOCI]**2; EPS[I]:=l-Cto1EGAC Il-*2;
IF III [IJ clio l THE NEE GIN KSI [I ]: =1< a( Il * SQR 1( -E P S[ II );

KSIHIJ:=KSICI1**2; FAI<[lJ:=KSIK(Il/KOHl) ENO
ELSE BEGIN I<CI 11=KO[ Il*SQRHEPSCl ll:

KKCI ]I=I(( Il .... 2; FA K[ Il :=I(K[I JIll (ll([l 1 ENO;
t:NO;
HARGE:=2*OELW; RE:=OElW/IO~; A£:=OEL./lry;

COH"ENT 3EREKENING OIPERSIEKROMMEN 1 MET VOORWAAROlN:
W>WPl.llcKl.KO.KZ=REEEL;

M: =EN TI ER( C0* WPL l/ ( LI CHTSN* PHI l- C.5 );
IF H < a THEN 1':=0;
WRITE (CUTPUT.c""=-.I3>.I');
FOR N:=O STEP 1 UNTIL I' 00
8EGIW COrN. NPl ]:={ N+. 5 )*PHI/O; C~[N.NPL-tJ :=Co[ N.~IPLl;

IF CO[N.NPL1>KO[NPL]
T HE N BE GIN I< Z1C N. NPLl : = 0 ;

CO[N.NPLJ:=KO(NPl];

CO[N.NPL-ll:=KC[NPL1;
END

ELSf
KllCN.NPLl :=SQRHKQK(NPU-CO[N.NPL 1**2l;
FOR I:=NPL+l STEP 1 UNTIL l 00
8EGH4 SCHATTI'lG:=CO(I'i.I-lJ*Z-CO(N. 1-2];

OGP:=SC'1ATTING -MARGE: BGRI=SCHATTING+HARGE;
IF M=O THEN BG~:=SQRT(KOK[Il-KK[Il)-HARG£/124;

If OGR < 0 OR BGR > SQRT(KOK(I1-KK(I1)
THEN BEGIN NKZlCN1:=I; I:=L END ELS~

BEGIt.
If ZERCINAB(COTAN(CO(N.I]*Dl-{FAK(ll*C~[N.Ill

SQRTCKOK(Il-KK(Il-CO[N.Il·*Zl).
CO(~.I].BGR.GGR.AE.RE)

ThEN BEGIN KZ1(N.I1:=SQRT(KOK(Il-CO[N.I'**2);
NKZH NI : =I ENO

ELSE 8EGIN WRITE COUTPUT.cII."VOOR OISP.KRO~MEN 1 GEEN".
" P,ULPU'4TEN GEVONOEN">ll NKZlCNll=!l

KZt [P,. I J :=K( I];
COCN.tJ:=SQRHK,)I« IJ-KK[Il);

ENO;
E l<jO ;

END;

CG~~ENT 3EREKEl'iING VAN DISPERSIEKROMME Z MET VOORWAAROEN:
WCWPL .KZ>KO • KZ=REtEL;

ALFC-ll:=iH ALF(OJ:=Q; KZ2(0]:=/);
NW PW2 : =E:H I rR ( ~ PL/ ( DE L W* SQRT( 2 )) ) ;
FOR I 1= 1 STEP 1 UNTIL N~PW2 CO
BEGIN SCHATTING:=?*ALF(I-ll-ALFCI-Z1;

OGR I=SCHATTHG-"ARGE; 9GR:=SCHATTI NG+HARGE*20;
IF OGR C 0 THEN JGRI=OELw/la6;
IF ZEROINAE((lITANH(ALF[IJ-Oll-(FAK[IJ*AlF(IJI

SQ RT CAL f'[ I J* * 2 +KSI [ I 1 +K0 K[ I J ) ) •
4LH I 1.BGR.CGR.At,. REl

THEN BEGIN KZ2CI!:=SQRTCALHIJ**2+K')K[Illl NKZ21=r;
! F KZ2 [ I ] > \I MAXIII CHTSliT 1"£ N I: =U

EN!)
ELSE BEGIN wPITE (CUTPUT.cll."VOQR KROHM~ 2 GE~N-

." NULPUNT GEVONDEN-»; Nl(Z2:=I; I:=Ll END;
EN/);
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CGM"ENT BEREKEIIIt\G VA~ CISPERSIE~RD"l·"EN 3 MET 1I00R .. ~.\PDE~:
W<WPl, KZ<KIJ, KZ REE,-l:

rap N:=O STEP 1 U'HIl M OC
BEGIN C~(N,l\Pl]:=(N+.5)*FHI/C; CC(N,NPl+IJ:=C~(N,~PLJ;

IF M=1 .NO CO[N,NPLJ>~O[NPLJ

T"iEN NKZ301:=NPl-l ELSE
BEG IN
I r C\l[N,NPL J>KO[NPL J
T"iEl\ KZ3fN,l\PLJ:='J ELSE
K Z3 [ N, N I'L J : =SQ RH Kil K( ~ PLl- CO [ N, NPl J) ;
rOR I:=NPL-l STEP -1 UNTIL 1 1)0
BEGIN SCHATTING:=2*CO(N,I+ll-C:HN, HZJ;

OGR:=SCHATTING-MARGE; 8GR:=SCHATTING+MARGE;
IF OGR < ~ THEN OGR:=OELW/l~4;

IF BGR ") Kon J THEN BGR:=KOrrJ-MARG:::Jl:il4;
IF ZEROINAO(CCTAN(CCCN,IJ*O)+(FAK(IJ*COCN,I11

SQ FT ( KS I K( I J +K 0 KCI 1-C 0 (N , I J** 2 ) ) ,
CO(~.IJ.BGR,OGR.AE.RE)

TH~ N
BE GIN IF CO ( N. I J > K0 CI J THEN BEG INN II Z3 ( N]:" r; I: = lEN 0

ELSE SEGIN KZHN,I J:=SQRTCKOII(Il-CO[N,Il ..... 2);
NKZ3(~J:=I;

END
ELSE BEGIN WRITE (CUTPUT.<II,-VOOR KROMME 3 GEEN-.

" NDLPUNTEN GEVONOEN"»;
NKZ3(NJ:=I: 1:=1:

END:
E NO;
E NO;

END;

COMMENT 3EREKEHN VAi~ VERI'OGENSBIJDRAGE VOCR "OLEN t:

FO~ N:=O STEP 1 UNTIL M DC
BEGIN FOR I:=NPL+t STEP 1 UNTIL L DO

BEGIN IF KZl(N.IJ=K(I]
TH(N CPI,IJ:=tURGElU6
E LSEC ( N• IJ : = SQR1< II ZH ~. I J.. 2- KK( I J ) ;
RPK (N. I J: =( EP S[11 *CO [N, I J IC[ N. I 1) **2;
NP(N.II:=«KZlCN,IJ*u*SIN(CO(N.Il*O)*(l+RPK(N.Il»1
COCN.I])-(KZ1(N,IJ*COS(CO(N.Il*OI*«1/C(N.Il**2)+
(1/CO[N.Il**2»J;
PPNORIIAK1(N.IJ:=(2*KZl(N.Il*«SIN(CO(N.IJ*O*2J/Z)

+ CO OJ, I ] * 0 ) II ( ( CJ ( N• I 1* * 3) *( NP( N. I 1* * 2 ) * (S I N( CO [N. I ] *0 ) * *Z ) l ;
PPNCRPU1(N.Il:=(2*KZ1(N,Il*EPSCI])1

«C(N.I 1**3)*(NP(N.IJ**2 n;
PPTOT1Pl, I J :=PPNO~VAKI (~. I J+ PPNORPU1 (N.I ];

END;
END;

CO~~ENT BEREKE~E~ VAN VERMOGENSBIJDRAGE VOCR POLEN 2;

FOR 1:= t STEP 1 UNTIL NIIZ2-1 DO
BEGIN CGRCI 1:=SQRT(KZ2( Il"2+K~I~CI]);

RGRK r I J: =( EP SCI J * AL F [ I 1I CGR[! 1 )* * Z;
NPC 1- I J : = ( ( KZ? ( I 1* 0 * SIN H( n F ( IJ *) * ( 1- RGR~ CI J ) ) I AL F C11 )

(K ZZ (I J*COSh( AlFCI I*e 1*( (l/CGRCI ]** 21-( l/AlFCI I**Z ll);
PPNCRPLA2(C.Il:=(Z*KZ2[IJ*EPS[Il)1

( (~G f;( IJ * * 3) * (N P ( 1. I J* * 2) );
P?NQRVAK2(a,Il:=(2*~Z2(IJ*

( (S I NH(2 * AL rc I J* 0 ) 12 ) + ( ~L F CI 1* 0 ) ) ) I
( (A L F( IJ * *3 ) * ( ~ P( 1. I 1* * 2 ) * (S I NH ( ALF[ I J*0) ** 2) ) ;

P PT aT 2C O. 1 1: =P P '10 RP LA Z( 0.1 J+ P PN ORV AK Z( O. I J ;
ENt);

CO~~ENT BEREKOEV VAN V~R"'(JGnSBIJDRAGE VOOR "OLEN 3;

IF "'=0 ~NO COCN.NPLJ>KOC~PLl
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Th~N wPITE (OUTPUT.<II."GEENENtRGIERIJDRAGE PJLE~ 3">1
EL SE
BEGIN
FOP N:=~ STEP 1 UI·!TIL ~ JC
dEGIN FCR I:=N~Z![NJ+l STEP 1 UNTIL ~PL-l C~

BEGn C("l.IJ:=SQRTC~Z!("l.Il*.?+I':SI/«(IJI;

RP K( ~. Il : =( EP S [ I J* CuCN • I J IC [ N. I ] 1*"2 ;
NP( N, I ] : =« K Z ! ( N. I ] * C* SPH CD [N • I ] .. I) I * ( 1+1\ PK( N• I ] ) 1 I

CO (N , I J ) - ( KZ3 ( N, I J .. CO S( CO( N. I J" 0 ) .. ( ( 11 COl. I ] * .. 2 l+
(1Icn~.rJ"*21)lJ

P P"l 0 Ii PLA H:1 , I ] : =( 2* ~ Z3 01. I ] .. EP 5 ( I ] ) I
( (C ( Nd J" * 31 * ( NP( N. 1]* * 2) I;
P FNaliV AK3 ( N. I J : =( 2*Kn ( N. I ]*

( ( SIN ( 2* CC[ N, I ] * 8 1 121 +(C 0 ( N. I ] -0 1 ) 1I
«CI)( N. I J ...·!I*O,P( N,I 1** 2)*(SI'HCOCN. Il*OI*.2 I);

P FT 0 TH N, ! ] : =FPliO q FL i' 3 [N. I ] + PP "j 0 R'I At( 3 01, I H
E NO;

END;
END;

CO~~ENT SEREKE~EN 'IAN VERMOGENSSIJORAGE VERRE VELDi

PNORBCNPl]:=O; PNCR(NPL]:=Q;
FOR I:=NPL+l STEP 1 UNTIL l 00
BEGIN PNORBCI]:=EPSCIH

PNOR( I] :=P~CRB( Ih( 21PHI ).SI r"PSOM( 11
( CO 5< 0. SQRT< ~ ') KCI ] - KK{! J* ( 5I ~ (A 1** 2) 1 ) *..2.
( CE PSCI I. S 'R T< KOK CI ] -K Kr I] *{ 5 IN ( A) *" 2 ) ) ) I( K(! ] .. cos CA» )*
SINCO*SQRT(KOK[I]-KKCI]*(SIN(A)o.o.2)llo.*21.
A.4-6,(PHI/21-J-6,1001;
IF PNOR(IJ<~-S TYEN FNOR(I]:=a-s;
IF PNORCIJ>~+5 THEN PNORCIJ:=;+5;

END;

CO~~ENT BEREKENEN VAN DE TOTAll VERHOGENSTRANSPORT;

FOR I :=0 STEP 1 UNTIL NIlPw2 00
BEGIN FOR N:=Q STEP 1 UNTIL ~ CO

BEGIN PTOTCIJ:=PPNOF3(N,I]+PTOT(I];
PTOTV( II :=PPTCTHt.,y ]+PTOTVC IH

END;
PTOf[ IJ :=PTOH I ]+PPNGR2C I].
PTOTVCI J:=PTOTVCI]+PPTOT2CC, IH
IF PTOTCI]<O THEN PTOTCI]:=-PTOT[II;
IF PTOTCI]<;-5 THEN PTOHI]:=~-5;

IF PTOTCII>;+5 THEN PTOT[I):=~+5;

IF PTOTV(I]<O THEN PTOTV(IJ:=-PTQTVCI]'
I F PTOT V[ I ) <~ - 5 THH PTa Tv CI ] : =~ -5 ;
IF FTOTVC I »~+5 THEN PTOTVCI ]:=.+5;

END;
FOR I:=NWPw2+1 STEP 1 UNTIL NPl-! 00
BEGIN FOR N:=O STEP 1 U~TIl ~ DO

BEGI~1 PTOTCIJ:=PPNOR!(Nd]+PTOHIJ.
PTOHC I] :=PPTon£t~,I J+ FTOTVC I J'

END.
IF' PTOTCIl<O THEN PTOTCI1:=-PTOTCI];

IF PTOTCI]<J-S THEN PTOTCI]:=.-5'
IF PTOT[I]>~+5 THEN PTOT[I]:=~+5;

If PTOTVCI]<O THEN PTOTV(I]:=-PTOTV(Il;
IF PTOT V( I ]<.-5 THO PTOTV CI ]:=11-5;
IF PTOTVC I J>:a+5 THE~ PTOTVCI 1:=:1+5.

END;
FOR I:=NPL STEP 1 UNTIL L 00
BEGIN FOR N:=O STEP 1 UNTIL M 00

BEGIN PTOTCIJ:=P"NOFlCN.I]+PTOTCI];
PTOn(Il:=PPTCTlCN,I]+PTOTVC II;

£ NO;
PTOHIl :=PTCT{ I J+PNCRCI];
PTOTVCI ]:=PTCTV(!J+P~CRCIl;
IF PTOT(IJ<.-~ THEN FTOT[I]:=~-5;

IF PTOTCII>~+5 THEN PTOT(I]:=~+S;

IF PTOTVCIJ<~-5 THO FTOTV[!]:=a-5'
IF PTOTVC 11>.+5 THO FTOTVCI ]:=iI+5;

EN I):
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CO~"'E'IT TEKENE~ V4N VER"'CCENS ALS FUNKTIE VA'1 Kf):

r~EwOB JECTCOBJ):
XAS:=5: lAS::5; PMA~:=3.~O(NPL):

BEGINW:=4-5; EINOW:=.+S;
LOGAFSTANO:=lOG(EINDw)-LCG(8EGINk);
VSF:=12/LOGAFSTANn;
NULPOS:=5-LOGCEEGINW).VSF;
HSF:=20/WMAX; ~P~2:=WPL/SGRT(2);

HOE1{ENeXAS);
TEKENDR IEREGELSe X4S.YAS." ".GEG. VOORW);
AXISCOMPLETEeDEJ.XAS+5,S.XAS+25,S.10.0.0,WMAX.

T~U£.FALSE,.2." "):
LOGAXISCOMPLETEeOAJ.XAS+5.5.XAS+5.17.1.BEGINW.EIND~.

FALSE,TRUE •• Z." "):
LOGAXIS(OBJ.XAS+Z5.5.XAS+Z5.17.0.BEGINW.EINDw.FALS~.FALSE,.2):

BASICAXISeOBJ.XAS+S.17.XAS+Z5.17.10.1 •• 2);
STRAI GHTLINEP IECEe OBJ.XA5+5'hPL.HSF .5. XAS+Slo,,;>L*HSF .17,4 H
STRAIGHTLINEPIECEt08J,XAS+5lo"P~2.HSF.5,XAS+SloWPW2.HSF.17.4):

PCLlGONeOBJ.Q,NPL+1,L.XAS+5+W{Q)·HSF.NULPOSlo
LOGeAeS(PNOR{Q)+~-lu)·VSF,2):

POLYGON(OBJ,Q,1,NPL-1,XASloSloW(Q)*HSF,NULPQS+
LCGCABS(PTiJTV{Q)>+;)-10 )*VSF, 3);

POLYGON(OBJ,Q,NPL+1,L.XASloS+W{QJ*HSF,NUL POS+
LOGeABS(PTOTVCQ]H"4-10 )*VSF. 3);

SLun ING:

CCMI'ENT unSCHRI JVE'I RESUL UTEN VERMOGE'IS8EREKE NINGErH

FOR I :=1 STEP 1 UNTIL L OC
BEGIN EEHI ]:=PP~"R1CO.rH

EE2{I]:=PP~CR2(I);

EE3{I]:=PP~OR3(O.I);

Bal CI]: =PPNORB lCD' I];
8B2(I]:=PP~OR82(I];

BB3{IJ:=PPhOR93{O,I);
EEEHI) :=PPNCRVAKlCO,xn
EEE2(I):=PP~ORVAK2(Q,I):

EEEHI) :=PPNCRVAKHO,xH

B881(I)::PFNCRFLA1(C,IJ;
8BB2{I]:=PP~CRPLA2(Q,I];

BBB3fI]:=PPNCOPlA3(C,I];
END;
SCYRI Jr_ENBeL,"PPNORVAK1","PPIoiORPLA1". EEE1,Baal);
WRITE (OUTPUT(SKIP(1»):
SCHRIJFAENBCL,·PPNORVAK2 ..... PPNORPLAZ ... EEE2,ae82);
lOR ITE (OUTPUT( 5K IP (1) J);
SCHRIJFAENBel.-PPNORVAK3-.-oPNGRPlA3".EEE3.BB83);
wRITE e OUTPUT(SKIP( 11);
SCHRIJFAENB(l."F~OR","PTaTv·.p~O~.PTOTV);

END:

END.
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FUNIITIENAAll= V;'i~:'CrlrLL.::.J'- ',"K..tu\i~j,3T,\.:.,.",rJ,;r::N ,,1..3 FJNKTIE VA~ KO
\if (.E 'lENS:.
Tr'lL ICHT It,l.= ;'r'L-t. .. J : c= 2
w~L= 2. u;;;;'+\)1,;
)= ;::.OOt+VIl
,~= /)

't i,lfR Kf·: 0 ~ 11<- c: YL,-;~ NJLt'ul~ r Gto: 'woJ {,:, ~ j\

V'jlj R Kt(fJ~Mt. "I.t.fi N\;L:'WN ft.,\ ("i..V{jI\~t:."

,= P"l'OR 'OK 1
d= P f'N OP fLA 1

Nfl A U A i:l A R A B
1 a. 0,). o. <I • 5.3Jl-01 1.OlE-03 5.56E-01 9.2bL.-VS.,

u. u. (J • V. 5.53£-01 1.93E-03 5.54E-01 9.31(-(/.:.c.

S Q. 'J. o. ". 5.57£:-<11 2.74[-03 5.51E-C1 9.35i:-u3.. : 'JO \,,) . " ~ . 5.61<--01 J.47f-C3 ;.49[-01 -;.S~c.-v.)..
'J V • J. iJ • u. ).65~-u1 4.12[-<)3 ;.46£-01 ~.41 ... -·jj
b l..l • J. C. G. ·J.odl.-01 4.7n-03 5.:"3£~{;1 7.4 3l-'j S
7 u. :J • '1 • (). '5.7vl::-,,1 5.24[-03 5.40':-01 S.4'iC-V)
d V. ,} . o• Il. '). 7,:t:-0 1 5.71E-03 5. 37~-iJ 1 IJ.4bi-\J.,)
9 C. .J. ,j. v. 3.741;>01 6.14E·')3 3034E:-0 1 9.;.7r.: .. ,))

l' L. v. ':. c. 5.75£-01 6.5H-03 5.31(-:)1 'I.41t.-J,)
11 j. O. o. 0. 5.7"<:-Ul 6.87£-03 5.2,1£-~1 9.46~-O.J
12 O. o. 0. c. 5.76£-01 1.1H-03 5.25[-01 9.46E-JJ
U O. 'J. (). o. 5.76£-01 7.40[-03 5.13E-Ol 9.3';£-v3
14 o. .). o• O. 5.76l-01 7.71E-03 S.liE-vl Y.4d:-vj.. , c. v. Q. O• 3.75E-Ol 7'. 9ioE-0 3 5.07t:-01 $.37i:.-:l~.~
It. C. 'j. C' • v. 'j. /4,,-01 ".14F-03 5.11<,-01 S.hc.-·Jj
t ( r". ') . o• \,; . :.i. 1;,,-01 ~03a-v3 3.,Jii:-Ql ~ • .!~.::-."s
1:: c. o. o. c. 'j. (2;. -I) t 5.4OL-03 5.05"2:-01 '.35:'""y3
1 'J \i. ,l. O. ,j. ),11,,-01 ~.63l-Q3 4. "5l-v1 9.2oC:"J3
,~.) O. o. o. (J • 'j. ~ '''~ - 0 1 5.76[-03 4."9E-vl 9 • :S,,<. -i,,,
21 .j. 'J. 0. ') . 3.671::-01 d.:37£-Q3 :.. '3'H:-lH 9.22E-vs
22 c. ;}. (). c. 5.63£-01 8.97[-·)3 4.9!£-O1 }.2.(-Jj
2';; c. Il. c. c. S.cR-01 9.0H-03 i:.62£-01 9.1&£-03
f!4 J. !I. 'J. 'J. S.61E-01 9.14E-lj3 '.. d7E-01 9.17E.-03

A" I' ;>N:J'l ~A1\2
s== I't'NC'H'LA2

~IR A !J ,. 8 A B A 13
1 3.32l+02 -1.05£-02 2.94[-01 -2.40£-0.1 J. 'j. .). O.
2 1.b2t.+02 -Z.C4E-n 1.96£-01 -2.~4E-02 J. O. O. o.
~ 6.60l+-01 -1.6M:- 02 1.24E-lll -1.6&[-02 ;). Ct. 'J. C.

" 4•.Ht.+ul -1.76E-JZ 7.41£-\)2 -1.28£-02 j. .). J. J.
:, . 3.1<0(+01 -2.22E-O.1 4.03£-02 -9015(-03 ',). 0 .. 1,). :).
b 2.&H.+Ol -2.45£-02 1.90[-u2 -5.(:90:-03 'J. o. '.J. O.
i 2.480<;1 -3.51£-02 7.0H-03 -2.76[-v3 ~. I). 'j. I).
:l 1.Ylt.·Ul -S.51E-n 1.5H-u3 -e.21E-C4 'j. f~ • "J. IJ •
'J t.~2L+vl -3.::-2<'- v2 'J.09:-ll~ -~.2~(~·~5 '.; . .. 0.

l'J 1.32Ll-vl -4.0lf-02 .) . 'l , '~ . J. 'J.
11 1.tJtii.,.v 1 -l,Y!>;'-v;: oJ • " .~'. ,.. '.I • . ., .
12 ,j • Y5 i.: >Vl. -4 d'H- 'n 'J • } . ). (J. J. 'J.
15 r.:> ,IL h)l) "l+.Jfj·:"Ol ') . a• .Jo 'J • I; • 1,1 •

1'+ 6. Ht:+-,j,) .,I,.491:-')l 'l. C. 'J. 'J. 'J. .) .
1:- S.24t.+JJ -4.52E-l12 O. C. . oJ. .'. J •..
ll:. ',.<.,: .J[.+loJ -I: .4:;t:-tj2 ". C. J. C. 'J. C.
1/ 3.46£+\1:.1 -4. 37E- 02 ~ . ~. J. J. J. 1.
!,j 2.,.HL·Ou -4 .25~-OZ C. (: . J. O. J. .).
19 2.33 .. +00 -4.44'-UZ (- . S. J. O. v. 0.
I- ;j 1.U~:':'tv;,; .. I.A • 1 c) £. .. 1') 2 ~ . .. ). ~. J • O.
r: I 1.l.t2 ... tv.l • ~ .-}o:"'ll~ , . c' , :J. ') . .I. 0 •
r!.2. 1.'}L ... l-vv -3.b.;r.-i,)2 I} • j. ~J • J. J.
" ~ ".lL-~1 -S •.~~:..-')2 " . ; . o. -..~. J.
(1; :: • ~~ .:. ,~ ... I) 1 ... .!. J :.: lJ ~- .• ~I c:: -: . ,). ') . Jo o.
I~ i • i:; ;_~ ... {J 1 • ,;! , ,. j;. ' \J~ O. oj 9 J. (J • J. ') .
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t, :;; FPNCF. '.'f.~ 3
t; .:.. t-PIJ:.~ ~L"?-

,; r: :: ,. ,\ A " ~

1 .. " ':: . ':. J. 0. J • O...
Z c. 0: • " ': . J. 0. '_1 • ,) ...
S ·. ',' . " , . J. J. ). 'J.
4 Ii, i,: • ~ . ~, . J. " . J. ,'I.
i ~. ·0. '1 • 'J • 'J. '). 'J. 'l.
b '.. 'j. ~.58E+(,·j -5 .it4E-G 1 'J. ". J. 'l.
7 (;.. J. 9.89<:-\11 -1.45£-0,). .J. O. J. 1.
:l i. J. 6.>7E-iJ1 -9.63E-C~ J. O. J. C.
'I C. ) . 5.a9E-vl -1./t2E·~" J. ':l. O. J.

1;: ,
) . 5.23[-';1 -5.35[-,,'< G. O. J • O..'

11 .. 'J. 4.dBE-Jl -4.73E-v2 ~J • O. O. O•
12 r:, • ) . 4.7v:-'Jl '-3.9dC-Gt. ':l. r:. O.
13 C. J • ~.62E-1J1 -!.ZtJ£-{,jL O. ". 'I. U.
11, ·. . ( • ':;2:"0 t -2.S5::--~: '1. 8. J •.' . J.

1:) ·. .) . (, • 6':.1 r:" tJ 1 ·2.1',Ic..-v~ ," n. .J. J.
tn ~ . 'j • I, t/1r',~U~ "1. ti v ' ... .., c: , ,J. 1>1 •.. .' .
1/ (, . fj • '•• JUE-'ll • 1 • :, IJ'-:- ,) ;: 0. I). f) • Q.
16 !..,;. I) • 4.dlf:-Ol ·1.2:):: ·I;L ..). Ij • :). I) •
I;' 'J> 'J. 4.911;'01 -9.52£·v3 J. O. 1. O.
,:;; I~ • '~1 • '5.eSE-ot -7.~9(-v3 ~. ,. :!. O.
--'1

I~ • -.! • ~ 016<:-0 1 - S • 51 E" tJ .5 J. O. 'J. C.".
,,;:. ~ . ., "5.<:4[-;.,1 -!.rJdl-,.:j I). (I. I). C.' .
23 ~. ~ . ~ .;1<:-~1 -2.43[-(,~ J. n. 'J. I).
,'4 ':.. .' . -::.'::7:-~\1 -!ol4[-;J .). (I. '). (I.
~j '.. I. 1 • (I. o• J. I). 'l. O.

"":.: ~",uR

,,= PiGr"

"JR 3 .\ ~, e ~, e
1 ~. 3.32£+02 ~ . ~.7<,c:-vl &.3JC:-C2 '5.94£-01 1,.94<:-01 1.0GE+(]
2 ... 1.62E+ n ~ . 1.76t:-Cl 1.16£-C1 E.TOE-01 s.oor-C1" ·1.06£+(
3 '.. E .8:lE + 01 ~ . 1.G5C- '.ll 1.63<-- .. 1 7.2a-v1 5.05£-01 1.07E+C.. ~. 4 dlF+ J. ~ . r:.131:.-<':': 2.(;&t.-C1 7.7 u f-,ll 5. 12t: - () 1 1.07£+(
" .. ~.39t.+vl " !.11!~-(,'C: 2. 4';:~-Cl ~.1 ..H.-(l1 5.18t.-C1 1.07E+(.-

" ( . 2.61Hv~ c. : • 'J ~ r_ .. ,', 0 .2.79'-"1..11 8.51£-01 5.25£-01 1.0'.1£+(
I IJ • l.47[~Oi (, . t~. 4b;~ ";,' 1 ~. 09t,-Ol ~.85E·v1 J.3?'.-(;1 1.0!l£+(
oj oJ. : • 'l1F. >Ill ... . ;; .J2t -0 ~ I • 3S<:'-'ll <l.nE-01 S.Ct!JE-!)1 " 1.09(+(

1.51E.01 J. 5.1j::"ljj, 5.5>ji·J1 9.5oE-·Jl 5. 41F.-,' 1 1.09f.:H
lJ ,;. 1.32(+(01 .~ . I:. €- '+ ~ -~. i 3. 7lt.-\'-:' ~.5H-ij1 5.~5t:-"1 1.10(+(
11 OJ. 1.06<:+')1 ~. i~.'f':,L-1)l 3. ~dL.-'Jl 9.75 <:-1) 1 5. b 3t:-1J 1 1.10(+(
, > u• 3d4E+ )oj '} . 4.31::-,;1 4. i,)o';-(, 1 9.dlot:-.;l S./2<:-01 1.11(+(....
13 (~ . 7.53,>,)" ~I • -•• 3Ut~ • V1 4. lie -,J! 1'?v,:· ,J;) S.1',<"-1)1 1.10(+(
:4 0' 6.l9C>,)" r: • ".36·:-;1 ft. ~'~-'~1 1.01t>OIi 5. ~9E-01 . "1.12(+1..
; 'j .. 5. ~i):': "" :)v t • ~ If ~ .. -,,11 4. ~:> __ .. \, 1 1.-Jt:.c. h)v :;. ~ci~ .. ·~ 1 1011:::H
,0 ,.

:'.~4~r,)\,J I • ~j j ': .. l 4. 42~"!~1 1 .. Cc::. t ... 'J oJ b. .I.,C:·~1 1013E",.
," ,. ~. 44-:~ ~ ;)~ •• t; t', _ -.. I ct- • "+"1,- ... ~ 1 1.·)3':'t-u~ b. l~'_-'Jt 1.tl!-r1o~..
lJ 'J. 2./7i:'''VJ ) I'.f·7 :."\", J, !~ .. j ... I", ... ,; 1 1.05">J" ".2~c."Cl 1 ol4~'
H IJ • 2 »~q;..: to ')\J " . I • ~1' ; l '.. ) o;t.-~ -.< ,~ 1 1 • ~ 4,. t-J tJ l. >1:.',;1 1 • 1 ~ i' .. !

2'; j. 1.' 9t.·)0) ,) . '1 • ;':.J "'J 1 J•• t;i '+'_ ... t; t 1 • rJ" .: ••) iJ b. .I J c: ~ I; 1 1 • 1"[ tl

'::1 D. 1. • ! 1C+ .~I.i C. : • .!..l. -11 (~. f: 'j ~ ... ..:. 1 1.0 ... c: .. (i U '::. 4~~-~1 1.1~[+'

?' .~. 1."'4:",J(, ) . :. Z-J ·I~ i '.. I..,i-t~l 1. Q.J t. .. ,,)(,, S • .:J2i:.-tjl !.13~"J-'-
~5 'J. 7.771::-0. tJ. :.Z;j -Ii 1 4. r;i.. .'J! 1./j.) t. ")u b. j:3I:.-01 1015E+'
z.~ O. S.6~::-iJl ') . ,; .~" -Gi 4. <:5;.-Jl 1.(i~£ .. O" ~.6 .. ::-01 1.lbE+
<.' u. 3.97C-Gl >J. 1. 'J..., -l~ :; 4. ~1:'-v1 1.JOL+CO b. b;1!':-O 1 loljE+
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APP~NDIX 5: Komputerprogramma voor het probleem met de

eindige spleetbreedte (vakuum).

In dit programma is het apertuurveld Ez(O,z) en de vermogens

transport berekend van het probleem van de vlakke plaat antenne

met eindige spleetbreedte gekoppeld aan een golfpijp.

Voor enkele waarden van kod is de modulus en het argument van

E~(O.z) getekend.

Het uitgestraalde vermogen is als funktie van ko berekend en

weI voor O.2<~1.8.

In het programma zijn aIleen berekeningen uitgevoerd voor het

vakuum geval, dus ~=l. Voor het probleem met plasma en sheath

moet bij de koefficienten Ap, de term met I~ bijgeteld worden

(4.2.19.)
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'lURROUGHS '1770~ AlGOl.. CCMPIlER. VERSION 31.62 n"'E-RCJ. 2.36'}.174. H

8 E E C K

= = =
ANI 0
= = = = = =

a N
:;: = =

o S K

BEGIN F'ILE INPUT.OUTPUT;

REAL XAS.YAS.PHloA.D;
INTEGER N.L.I.J.P.~.F.RR.CBJ;

STRING OATU~.NAAM.SPATrE."EGELA.REGElB.REGElC;

SPHIE:=" -;
NAAH:="e:::ECKMAN"j
REGELA:="ANTENNE ~ET fINDIGE SPlEETDIKTE A IN VAKUU~";

REGELB:""RESULTATo. vno IN OE APERTUURPfODUlUS EN AfiGUMENT>";
REGELC:="GENORHEERCE ENERGIE(REEEL EN IMAGINAIR OEEll";
PH!:=3.141S9;
READ (INPUT.I.N.l.A.O.OATU~l;

WRITE (CUTPur.<I."OATUH=w.Ae.II."~AAH=".A9.11."A=".'7.3./."O =....7.3.1/>.
CATU H. ,U AI' • A. 0 l ;

BEGIN REAL ARRAY INTRE.INTII'.AARE.AAIH••AK.fAKZ.T[O:N.C:NJ.

Z.KO.EPS(O:40J.
ARGEOZ.MOOEOZ,VPRE.VPIH,PNORRE.PNORIH[0:40,O:40J;

REAL OELZ.OELK.K.ZO.S;
INTEGER OW,AW;
COMPLEX SSp
COHPLEX ARRAY YN,B.cro:f';],

. AA.U.LL(O:N.O:NJ.VP.EOZ(Q:40,O:40J.
PNOR. REHO: Ll;

COMI'ENT ODOR VIER HOEKEN wORCT HET 'ORMAAT GE~ARK£ERD OM
LATER OE TEKOING GEHAKKELI J1\ER Af TE SNIJOEN;

PROCEDURE HOE:KEN(XASl; ROL xAS;
BEGIN STRAIGHTLHEPIt:CE(CEJ.XAS.l.XAS.O.l);

5 TRAI GH TLI NE PIE CE (0 eJ. XA S, 0 .X AS+ 1.0.1 );
STRAIGHTLINEPIECE(08J.XAS+29.0,XAS+30.0,1);
STRAI GHTLINEPIECE (CEJ.US+ ~O.O.XAS+30.1.1)j

S TRAI GHTLINEPIECE(CEJ.XAS+ ~,).19. XAS+30.20.1l;
STRAIGHTLI~EPIECE(CeJ,XAS+30.Z0.XAS·29.20.1);

STRAIGHTlINEPIECE(QEJ.XAS+l.20.XAS.20,ll;
STRAIGHTLI~EPIECE(CEJ.XAS,20.xAS.19.1);

END HOEKEN;

COH/4ENT HIEliMEE KUNNEN .E DRlE HGElS TEXT TEt<ENENJ

PROCEDURE TEKENDRIEREGElS(XAS.VAS,REGEL1.REGEL2.REGEL3l;
- VALUE x AS. YAS .liEGE L1. RE CEl2. REG[ l H

REAL US.YAS; STRING REGELloREGElZ.REGELH
BEGIN COHMENTTEXHOBJ.XAStS.VAS-2.0 •• 2.0.REGEll)j

COM~ENTTEXT(CBJ.XAS'5,YAS-3.0•• 2.0,REGEl21;
COH~ENTTEXT(CSJ,XAS+5,YAS-4,C•• 2.0.REGEL31;

END TEJ<ENOR IEREGELS;

COMf4ENT BEREKENING ELEHEIiTEN HI' .0];

fOR 1:=0 STEP 1 UNTIL N DC TCI,!J:=I;
ZC:=120*PHI;
Ow:O:L-31 AW:=li
FCR J:=1 STEP I UNTIL All DO
BEGIN
OElK:"ll
KO[J):=J*OELi<'; I<:=Z; EPS[JJ:=1-(K u 2/KoeJJ*"2);
'DR 1':=0 STEP 1 UNTIL N OC
BEGIN YNCP1:=CSQliT(KO(JJ""Z-(2*PHI*P/AJ**Zl/(KO(JJ*ZO);

VNC CJ:= IIlC;
faR O:=Q STE" 1 UNTIL N co
BEGIN .AKZ[P,Il]:"C;

I. P=C THE:N
BEG I~ I. p=o THEN

EEGIN FAK[O.Ol:=2/A;



- 121 -

FOR I:=J ST~~ 1 IJNTIL ~ SC HI.Il:=l;
ZC:=120*PftI:
Jw:=L-:;; A,<:=L;
FCR J:= 1 STtP 1 UNTIL A~ DIJ
BE GIrl
OELK:=l:
KC(JJ:=J*DEL!<'; K:=2; EP~ejJ:~1-(!(*'"21KO(JJ**2);

FOR p:=o STEP 1 UNTIL 1\ DC
BEGIN YN( P] :=CSI:~T<K'J£ J ]**Z-(2*PHI*P/A )**2)1 (KC( J] *Z(»;

YN(Cl:=1/lC:
faR Q:=O STED 1 UNTIL N co
BEGIN FAK2(P.QJ:=C;

IF P=C THEN
BEGIN IF P=O THEN

eEGIN FAKeJ.Ol:=2/A;
INT"E(O,C]:=~IHPSOM«A-S)*JO(KO(J]*S),
S.~-6.,'1.. 10~) :
I NT I M( 0 • C] : .. S I HP so M( ( A- S )* Y0 ( KC ( J ] * S ).
S.4-6.A.100) ;

EhO ELSE
eEGIN FAKCP.Q]:=2/A;

I NT" E(P • CJ : =SI HP SO M( J 0 CK0( J ] * S ) *
CCA-S)*COSC2*PHI*P*S/A)+(SINC2*PHI*P*<A-S)/A)*AI
CZ*PHI*P»).S •• -6.A.I0C);
I NT I !'C P • CI :=SI HP so IH YO CK~ ( J 1* S ) *
(CA-~)*COS(2*PHI*P*S/A)+(SIN(2*PHI*P*(A-S)/A)*AI

(2*PHI*P»" S.i1-6. A.I00);
END;

EliD ELSE
BEGU FAK£P.C ):=SQRT<c 2-rr:>.P) )*(Z-T(O.Q] »*( C-1 )**CP-Q»I

(PHI*(Q**2-P**Z»);
INTRE£p.I:]:=SI~PSO~(

(P*S I N( 2* PH I*P*S/A )-O*SI N( 2*PH 1* 10 *SI A) h JO (1(0 (JhS).
S.~-6.A.I00);

I~TIM(P.Ql:=SI~PSO~(

(P*SIN(Z*PHI*P*S/A)-Q*SIN(2*PHI*C*S/A»*YO(KO(JJ*S).
s.41-6.A .10C);

ENO:
END.

EIIO;
FORP:=OSTEJ> 1 UNTIL N DC
faR Q:=O STEP 1 UNTIL NOD
BEGIN

AA[P • Q ]: :- Yt.( P J* H P, 'l ] - f AII [ P. Q] *COM PL Exc I NT REt P • Q ], 1 Nn II (P. Q ] i*
KQ(J1*YN[Ol;

AARECp. t1:=REAL(AA[P.Q1);
AAIM(P. t1 :=IMAGCAAt P.lO]);

t:NO:

COMMENT OPLCSSEIi VAN EEt-HELSEl VERGELIJKUNGEN;

8(Ol:=-2*YN(OH FOR P::l HEP 1 UNTIL N 00 8[1']:=0;
fOR I' :=0 STEP 1 UNTIL N DC
BEGIN FeR 0:=1' STEP 1 Ut.TIL N DO U[p.Ql:=AACP.QH

C(p]:=B£P1'
.fOR R:=P+l STEP 1 UNTIL t. DO
BEGIN LL£R.P1:=AA£R,P1/U(P,Pl;

FeR RR:=P+1 STEP 1 UNTIL N 00
HCR. RR1: =AACR.RR1-LL(R,'PJ*U(P.flR];

BCR1:=e(R]-LLCR.Pl*C(p];
END;

END:
FOR P:=N STEP -1 UNTIL Q DO
BEGIN SS:=CCP];

FOR 0:=1'+1 STEP 1 UHIL N DO SS:=SS-U(P.Ql*VPCQ.JJ;
VP(P.Jl:=SS/U[P.PJ;
V PR EC P. J] : =REA L( VP( P• J ] );
VPI M( P. J] : =I MAG CVPC P-.. J J) ;

END;

CCMfoENT BEREKnIt.G VAN HET APERTUURVELOi

OELZ:=A/4').
FOR 1:=0 STEP 1 UNTIL 40 no
BEGIN ZeI]:=(-AIZ)+I*DELZ;

FOR P:=Q STEP 1 UNTIL N CO
EOZ[J.Il:=EOZ£J.Il+~PtPiJl*CCS(2*PHI*p.Z(IJ/A)*SQRT(21A);

CPOLAR(EnZ(J.I].HOOEaZ(J.I].ARGE~ZCJ.IJ);

END:

COMMENT BERElI'B DE GENoRMEERDE ENERGIE;

REfCJ J: =VP( O. J ]-1:
PNOR( J] :"(I+REFC J] i*( 1-CC~JUGATECREf(J 1»;
fOR P:= 1 STEP 1 U'lTIl N OC
PNOR[Jl:=PNQR(J1-ZO*CONJUGATECYNCP1.VP[P,JJ)*VPCP.J1;
PNORRE(O.JJ:=REAL(PNoR(J]);
PNORIM£O.J1:=IfoAGCPNOR(Jl);
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CC'1 y ENT UITSCHRIJvEN VH CE RESULTATEN;

WRITE (CUTPUT.<I."REELE KCEfFICI~NTEi VA~ LAATST B~REKE~DE "
wl'AHIX AW,II>);

PRINT'1ATRIX(O.~.AARE.2,CUTPUT);

WRITE (CUWUTrSKI;>(l)J);
~RrTE (OUTPUT.<I.wII'AGr~ArRE KGEFfICIENTEN V~N l~ATST BEFEKENOE".

""ATRIX AW,II>);
PRINTMATRIX{O.~.AArM,2,CulPUT);

WR ITE (CUTPUTt SII I;> (1)]);
wRITE (CUTPUT.<I."RELE.KCEffICIENTEU VAN VP VOOR DIVERSE K".II»;
PRINT'1ATRlx2<O,N,1,L,VPRE.2.aUTPUT);
WRITE (QUTPUT(SKIP(1)});
WRITE (OUTPUT,<I."IMAG.KOEftICIENTEN VAN VP VOOR DIVERSE 1\".//»;
PRrNTMATRrx2(O,~.1.l.vprl',2.GUTPUT);

WRITE (CUTPUT(SKIP( Ill);
PRINTMATRIX2(O,L.O,40,MCDEOZ.2.0UTPUT);

NE\oICB JE CHOSJ);
XAS:=O; YAS:=S;
HOEKEN( XASli

MULTIPOLYORAWePLOTf.XAS+3,4.XAS+15.17.

O,40,GW ,AW,Z,I'DDEOZ,fALSE,fALSE);
MUlTIPOlYDRAWePLOTf.XAS+15,4,xAS+27.17.

O~40,OW ,A".Z.ARGEOZ.fALSE,fALSE);
TEKENDRIEREGELsex.s.YAS.REGELA.REGEL8,SPATIE};
XA-S:= 35;
HOEKE Ne XAS 1 :

fOWL TIP Cl YO RAIH PLO Tf, XAS + 3.4.X AS + 15,17 •
1.Aw,o,a,Ko,p~CRRE.fALSE.fALSE);

MULTIPOLYDRAW(PlOTf,XAS+15.4,XAS+27.17,
1 .A W• C.0 • KO. p!le RIM. f Al SE, r AL SE ) ;

IT1{ENlJR tERE GEL S"( X_ S. YAS. nEGELA ,Rt'GELC. SP Arr r H
ORAWOBJECTtFlOTf.OB~.O.C.XAS+30.2~):

DISVOSECBJECT(CBJ};
END;

END.

================= == ==== ============ ====:==== ===::= ============= ===::::: ========== ===:
= ERliORS DETECTED = O.
=-sn~ENTS= 26-;- ·TCTAL SEGMENTSrZE = 75) WCRDS.--·CORE ESTIMATE :ijll64- ~ORos-.-~nt

:;rn:-=·1668 CARrrs. 11074 SYHACTIC ITEHS,78 DISK SEGMENTS.
=n.E NAl-IE:· (nnAPUBEECKMAN/DIAGRAM~EN.67700 CODE GENERATED.
Jrrrn--Y\lUTOO - --
[ON TIME .. 5.708 SECONDS ELAPSED; 2.022 SEceNDS PROCESSING; 6.255 SECONDS I/O.
================= == ==== :r::::::: ===•• a==::===:::;: =::::== ============= ==:t==== =============:
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DATUM= 140r<T81

NAAI'= BEECKMAN

A= 10000
D= 1.000

RrELE KOEFFICIENTEN VAN LAATST BEREKENOE MATRIX A

-6.63E-03
-2.40(-\)4

5.73[-05
-2.53E-05

1.42E-05

-2.40£-04
-2.21E-05

5.23£-06
-2.30E-06

1.29£-06

5.73E-C5
5.23E-06

- 1. 23E- 06
5. 46E-07

-3.0&£-07

-2.53£-05
- 2.30£ -0 e

5.46£-07
-2.31E-07

1.35£-07

1.42£ - 05
1.29E-0&

-3.06£-07
1.35£-07

-6.60f:-;l8

IHAGINAIRE KGEFFICIENTEN VAN LAATST 8EREKENCEMATRIX A

2.7n:-03 &.17£-04 -1. tHE- 04 9. 22E -a: -5.S7E -05
&.17£-04 -7.34£-03 fl. 08£-05 -3.75£-05 2.58£-05

-1.87£-04 &.08£-;)5 -1.75£-02 2.16E-05 -1.70E-I)S
9.22E-05 -3.7GE-05 2. 3&E- 05 -2.71E-02 1.2 3E -05

-5.57£-05 2.5eE-OS - 10 70E- e5 1.2 3E - 05 - 3. eSE - 02

RrL E;KOEfF I Cre:-N TEN VAN

~ := 0.2. o.~

1;49£i001~18E·OO

1.07£-03 3~45E-0~
-1.70E-04 -5.43E-04

------- 5.671:-05 1.81E-04
-2.59E-05 -8.24E-05

VP veOR DIVERSE Ko

0.6 o.J>
9.99E-Ol 8.8&E-Ol
&.73£-03 1.09E-02

-1.04E-03 -1.&5E-03
3.47£-Q4 5.47E-04

-1.56E-04 -2.49E-04

\.0
B.esE-of
1.59£ -02

-2. 36E -03
7.79£ -04

- 3.53£ ·04

l.2
7.-S5r-~oi
2.18£-02

-3.Hi£-03
1.04£-03

-4.69£-04

I.l{ I· (,
7-.-15£-0 i-6. 85E-0 1
2. BBE-H 3.1'0£-02

-4.04E-O! "4.98E~Q3

1.32£-03 1-. 62£-0 3
-5.95£-04 -7.28E-04

,..g
6.611
4.6S£

-S.H!
1.92!

-8.64i

I~AG.KOEFFTCIENTEN VAN VP VCOR DIVERSE K.,

5.13£-01
3.75£-04

-5.93£-05
1.96E-05

-9.0lE-0&

5.45E-Ol
1.70(-03

-2.&4£-04
8.74E-05

-3.97E-05

5.07£-01
3. e6E-0!

- 5. eT£- 04
1.93£-Q4

- B. 72£-05

4.S9£-01
E. 96E -0 ~

·l.nE-O~

3.30E-04
-I. 4 BE - a ~

4.13E-1)1
1.11E-02

-1.55E-03
4. 98E - 010

-2.22E-04

3.71E-Ol
1.65£-02

- 2. 20£ -03
6.97£ -04

- 3.09£-04

3.34£-01
2.35£-02

-2.97£·03
9.26E-04

-4.07£-04

3.01E-Ol
3.2&£-02

-3.87£-03
1.19£-03

-5. 17E-04

. 2.711
4.451

·4. SO;
1.48,

-6.37,
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