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I. Inleicii!lS. 

We willen ons bezighouden met de bestudering van de voort

planting van elektromagnetische golven in cilindrische golf

geleiders, gevuld met een gyrotroop medium en waarin periodiek 

diafragma's zijn geplaatst (fig,. 1). 

I 

I 

'hlAl='RAutv\~i 

De analyse van een derge,li jke 

struktuur kan op twee'essentieel 

verschillende manieren worden aan

gepakt. De meest gangbare methode 

is u'i t te gaan van de lopenq,e 
, I 

golf-modes van de golfgeleuder 
I 

zonder obstakels, aan ieder van deze modes een equivalente 

transmis~ielijn toe te kennen en via vervangingsimpedanties 

van de' oostakels de onderlinge koppeling van deze equi valente 

transmissielijnen'te oestuderen. , ' 

Do'or begrenz.ing van de frekwentie en door het niet te dicht 

bij elkaar plaatsen van <le periodie~e obstakels kunnen we dan 

in de amilyse meestal vO~8taan met slechts een equivalente 

transmissielijn te beschouv:en, waarin, voor dunne obstakels, 

periodiek dwarsad.mittantie~ zi.4n aangebracht (f,ig. 2). 

I 'I .... tI, 

Nader gepreciseerd is de 

De andere methode vaQ aanpak be-
rust op het beschou~en van de 

struktuur als een onbegrensde rij 

resonan:tieruimten, gekoppeld door 
• 

de diafragma-openingen. Deze ziens-
, wijze willen we hier als basis ge

btuiken voar ODze analyse 

struktuu~ van fig. 1. 

gedachtengang de volgende: 

van de 

a. Op grond van het theorema van Floquet mogen we st~llen 

dat in elke sektie dezelfde veld~erdeling : optreedt op 

een fasefaktor ¢ per sektie na.. . 

We kunnen nu formee 1 zo' n sektieveldverde lIng ~ ontwikkelen 

near een komplee t orthogonaal st~lsel van "vrije It tri lhol te

modes van de sektie. Echter omdat in het algemeen ter plaat
se van de koppeloppervlakken 
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@ . 
moeten we naast een ontwikkeluIg van.ft l.n flshort-circui t"-

modes (nvriJe modes ft van detrilholte waarvan koppeloppervl. 

zl.jn gesloten met perf'ekt elektrlsch geleidend materiaal) een 

ontwikkeling van ~ in "open;"circuit"-modes ("vrije modes" van 

van trilholte met perfekt magn. geleidende koppelopp.) intro-

duceren If). 

De eerste ontwlkkeling 
.~o 

de tweede als flo • 

Voor €en goed begrip van de betekenis van belde ontwikkelingen 

zijn in fig. :5 enige analoga van een - IIShort-circuit "- resp. 

"open-circuit"-konfiguratie weergegeven • .Bel.de konfiguraties 

zlJn in staat een kompleet orthogonaal stelael van el.gert

funkties t'e genereren. V~~r 0< z<l (dus z foJ ) is transformat: 

van de short-ClreUl t veldontwikl~eling naar de open-cireul t

basis altijd mogeJ.i.ik. Treedt geen gOl!VOortplantlng in de 

struktuur op, dan l.S het veld In de struktuur een staande 

trilling en lS de faseversehuivl.ng van het V€ld.platroon per 

sektie if; = 0 ot' 'IT radialen. Nu kan het veldpatroon van de 

. struktuur volledl.g worden weergegeven door een short-circuit

mode-ontwikkeling Mean open-circuitmode-ontwiiCkefing. 

In het v~~volg zullen we zien dat een doorlaatband steeds 

wordt begrensd door een ltshort-eircuitllresonantie enerzijds 

en een Ifopen-circuit"resonantie anderzijds. 

*) C. Kooy. Mode-koppeling in de gest. gyrotr. trilholte; 
Aintern. rapport, T.R.B. mei 1962. 

/ 
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De tweede belangrijke stap in de gedac.htengang is het uit de 

Maxwellvergelijking~n voor 
eS @o _ 

konstruere n van fis en flo een 

uitdrukking voor ,\I .:: wfi';<> als funktie van de veldgroot-

heden @s en @o 

2. f("SAO) 'Y :::t €."e. 
1 

zodanig, dat b-v\o met betrekklng tot varlaties ~e'i>, resp. 

oeo rond de fysisch juiste veldverdeling onder de voor-. 
,w.aard,e, dat het tangentHHe @-veld kontinudoor het koppe 1-

oppervlak gaat 

(
,,0 AI!)) _ 
e-l! xl;::-O 

4- - Z 
ter plaatse van een 
kOppAloppervlak 

resl?- onder de voorwaarde dat hAt tangentHne n veld kontinu 

door het koppeloppervlak gaat 

(
t-s t>c:.) ~ ter plaa tse van een' 
h ... _ h_ x Lz=O koppeloppervlak 

Door nu in 'V2..:;' f<.e~ e.) . de eigenfunktte-ontwikkelingen ... 

~s =LVe5 

1'1 1'1 1'1 

t <:. '\ 1f eO L .. ., 

, ' 

te substi tueren en te eisen dat '&v'l. =: 0 .:II. b'. t. vari atle s 

J.Y.. resPe ~'U'n voo.r aLI,,~ n, wordt gf>dV'iongen: voldaan aa n 

( ..... 0. ,,"0) _' 
-,e - e >< L :::0 + - z 

resp. 

tar plaatse van 
koppeloppervlak 

ter plaatse van 
koppeloppervlak. 

Ul:t be:lde elsen voIgt dan een stelsel homogene vergellJklngen 

Waarult in belde gevallen dezelfde dl~persierelatle 

~?-, ~((h 
als een matrix-eigenwaardeverge1ijking resulteert. 

Het is natuurlijk niet toevallig dat belde elsen dezelt'de 

disper~ierelatie tevoorschijn roepen. In eeo warid-ge@xciteerde 

triltlOl te is de ..,eldvE'rd~ling volledig vaFltgelegd of door 
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specl.ficatie van het tantE::ntlele e-ve1d op de excitatie

plaats'of door specificatie van het tangenti~le a-veld 

daar ter plaatse*). In hoofdstu1(· II k~men we nag ~p di t' PUllt .' , 

terug. De'eerste eis heeft dus ogenblikkelijk het voldoen 

aan: de tweede 'eis tot gevolg enomgekeerd • 

. . 

, , 

*) N .. Marcuvi tz & J. SC~'.fdnger: J. App1. Physics, 
Vol." 22, No.6 bIz. 808 
June 1951 
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II. VeJdanalyse i,neen trilholte met wandexcltatie. 

We beschouwen een trilholte met volume V, gevuld met een 

. \ .FI"'.4 

gyrctroop medium waarvoor geldtdat 

(£1 ener] hermitische matrices zljn. 

"'* m.a.Vi. [n ::. [t] 
crt;: [1"] 

Deze trilholte is omsloten door een perfekt elektrisch ge

leidend€:' wand S met~xci tatle-openingen O· • Wt willen nu + , 
aantonen da t : 

a. de valueD in de trtlholtevolledig zijn vastgel€gd door 

specificatie van 
_ A 

n x. e. of ter plaatse van 0 • 
+ 

b. In het inwendlge. van. de t:r:ilholtE: de short-circt:li t

_ eigenfunktie-ontwikkeling li'neair samenhangt met de 

open-circuit-eigenfunktie-ontwikkelirrg-. 

c. Er een matrix-betrekking bestaat tussen de frekwenties 

Yah "open"- en "short-circuit"-niodes door de 'modekoppe-· 

ling op 0 .. 
.:t 

I 

/ Ae Notaties endefibities. 
I 

/ Een kompleet stelsel van eigenfunkties voor de beschouwde 

trilholte kunnen.we splitsen in een div. vrij.en een ro

tatievrij stelSel*'). - -Een div. vrij stelsel duiden we aan met en' hn 
. waarvoor geldt: 

:hIV (E] e" ;: 0 

hiv[r1h,,::. o· 

rot en;:::' 'V rrrtil'\ 
rot lin::.)1 tt) ~n n-:::.m 

*) C~ Kooy~ Mode-koppeling in de gest. gyrotr. trilholte; 
in~ern rapport, T.HeE. mei 1962 
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Een rotatie-~rij stelsel noteren we alS.~n" 8n 
waarbij 

rot fn =: 0 

yot ~n::o 

wanneer het short-cireuit-modes betreft noteren we 

EvenzQ in geval van open-cireui t ..... modes :, 

Verder geldt nog: 

(2 ) 

voor alle n en m 

, , 

, Het· laatste bewijzenv~e door gebruikmakingvan 

met 

, ) i E"ro+ A - A.rot B}JJv :: f( A K6)() dS 
v s+~ 

. " 

B. Het,trilholteveld in afhanke lijkheid van deJ.espeeifieeerde 

exci tatie. ' 
-1. :Specificatie van n :x ~ op het e:xci terendopperv.lak 0+-
~ De veldverdeling Bin de trilholte kunnenwe formeel-

ont'wikkelen'naar het komplete stelsel "short-circuit"-. " 

modes aldus: 

(3) 
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(4 ) 

H~eruit voIgt met (I): 

(5) 

Een bekehde vektoridentiteit geeft verder: 

5 * ,. S '* L ~' t:.rote J,.¥:: ~.Yot~~o.v +:r(Qxt!)hJ~ 
y v ' <;+0-:1:.' 

(4) en (5) gesubsiitueerd Ie~ert opi 

~ I,,) t:~1 ~:<:\v "" ~: Yn (e::c£]*e:jy + jc e xfi~~)nGt~ 
of: y. . v 0±, 

(6a) 

. , 
Ookgeldt: 

)et("ot~ dv == f trot~:~v + '(~)( e~)n9s" 
v v S4-C>± 

• J I Waaruit na supstitutie van (4 ) en 
n~ V ~h (5) resulteert: Ii 
0_ 

'FI(" ? . 0+ vV -= V'J. I (6 b) 
h "n . 

Substitutie van (6b) in (6a) geeft dan een uitdrukking 

voor de ontwikkelingsco~ffici~nten 1{~ 

* ('v:1. _ '/) y~ :: ~ v: )C i x ~! ) ~ e\,) (7) 
C1± 

Door substitutie van (6b) in (7) vinden VIle: 

. (v!z- _'/) I
h

-= _ v )(~xt~*);;Js (8) 
~------------ ~ . 
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Beschouwen we nu S 5* t . rot ~ c\y 
v 

dan vinden we met toepassing van (5): 

( r:itrol: t ~ :: V ff;*lE-l {I.VI\ i.; + L V.,L~:} c\v -= 
oJ v"" 

= S t .Yot r:d.-v + ~(t x t:)n d'S 

Y -'5+0:1: 

waaruit: 

'¥ :r~L St:C£Jt: ~v = 0 ~ Y L _ 0 Voof< ALL!:. n " - . (9) . , 
y 

Tenslotte onderzoeken we 

) ~~"'rote dV 
met (5) : v 

. , I~;:: ~ )Ce ~ ~:*)Yi~S 
1-----t9:t; (10) 

-2. Specificatie van n x fi op het exciterend oppervlak 0+" 

We ontwikkelen nu : in de trilholte formeel in het komp1ete 
stelse'l van II open-circui tit-modes:, 

1" =Lv" e:. + L '\f~ to 
1:00 n " n_ 

~ ~ Lt\ 1;" + L l~ 1; 
" ., 

Nu vinden we, weer met toepassing van (1), (2), (3) en 

de vektorident1teit 

fi&.rotA -A.yotB~dv;:. ~(AX~)hJS 
v -?+o±. 

langs dezelfde weg gaande als in 1. de vo1gende uitdruk-

kingen v~~r de ontwikkelings-coijffici~nten: 
, 

'2. 'C f I!... ,,* (}l~ -)J) Lh = - 'I: (-~ x el'l )Y'id,:> (11) 
. d+ 

( 
,,'Z. 'l.) (' Ifi' _0*)_ v., -)! -u;, = - v ) ( fI ~ en n J..5> 

<.0.± 
(12) 
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(13) 

1r~:= +. j(~ x r,O)h J5 
tl ., 

t 

(14 ) 

We zien uit (7) tim (10) dat door specificatie van n x ~ 
de '''short~circui t"-ontwikkelingsco~ffici~nten zijn bepaald 

en dus ook n x n op het exciterend oppervlak is vastgelegd. 

Evenzo zien we ui t (11) tim (14) dat .door specifi catie van 

Ii ~ fi de "o'pen-circui t" ontwikkelingsco~ffici~nten zijn 

bepaald en daardoor n x@ op a is vastgelegd. Specificatie 
+ 

van Ii x @ of Ii x fi op 0 bepaalt dus-de veldkonfiguratie 
+ 

. vol1edig. 

c. Het lineaire ver,band tusBen de "short"- en.ltopen-circuit tt 

ontwikkelingsco~ffici~nten in het inwendige van d~ trilholte. 

In het voorgaande hebben we gezien dat bij specificatie van .. 
n x ~ op 0+ het elektrisc'h ve Id in de tri Ihol, te wegens (-9) 

kan 'Worden-ontwikkeld in slechts div.-vrije short-'circuit-. , . , 

modes. Omdat zowel het lIopen .... circuit"- als het "short-circuit" 

stelsel compleet en orthogonaal is moet het.;inwendige @-veld 

.ook uitdrukbaar z~jn in div.-vrije "open-circuit"-modes. 
I We mogen dus formeel stellen dat inwendig 

/ 

dus ook: 
S e;*C£JLY: e: clv ;::: f e.:~t:~ v.i:av 

of, wegens 
V n v,.., 

_0 

de orthogonallte'it van de e~ -modes onderling: 

~ Y 5 e O\q e "J..y =. "If L- 1'1 hoi n m . VI V 
waarui t 

(16 ) 

¥ne.t T~ == (i!/'(£J e'" dv 
"'1'1 ) "" 1'\ 

Y 
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Ook kunnen 

zodat: 

of: (17) 

Verder zien we: 

-I ,....., * 
[TJ = [TJ 

(18) 

D. De relatie tussen "short"- en "open"-circuitresonantiefre

kwenties. 

1.~Eve.n" en "oneven tf trilholtemodes. 
" 

Het is zinvol voor het verdere betoog om de trilholtemodes 

nog weer op·een andere manier in twee klassen te verdelen. 

Deze verdeling is gebaseerd op symm~trie-eigenschappen 

van het veldpatroon, gaande langs de trilholte-as. P 

% .1. 1./ i l'i 

Met betre~king tot het ko5rdinaten-

stelsel in fig. 6 defini~ren we 

"even "trilhol temodes, gekenmerkt 

door 

e.(x.y,:c.-~}X Lz:J =: _e.(x.y,z+o/Jx Lz:! ; 
(19) 

~(".1.-z.-~,) x Lz: I := ~()(.t.q %);("'-:; I 
"rCL o~ (!). or (9_ 0rC)+ 

Deze modes zijn zo aangeduid vanwege het feit, dat de 

e homponenteen even aantal rna len van teken verwissel t, z 
gaande langs de z-as van 0 naar 0 • 

+ 
h"venzo defini~ren we ttoneven"trilholtemodes, gekenmerkt 

door 

e()(,y.'z-~)(l.'Z\ = e()(\)'\':+~))(Lzl 
, °r(9_ "f~+ 

t(X'ly.-z.-~)xt7: \ =-"tex.Y.i:tl4J><Lzl 
()j Cl_ or 0+ 

(20) 
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Hier. du.s een oneven aantal malen tekenverVliisseling van 

ez ' gaande langs de z-as van 0 naar 0+. 

Opgemerkt zij, dat 20 wel "open"- als "short-circui tlt_ 

modes even of oneven kunnen zijn. 

2. P: gedaante van de relatie v<;~~. 

Met de vo orgaande defini ties zi jn we in staat een verban_~ 

te leggen tussen de "short-" en "open-circuit"resonantie

frekwenties van de "even"- resp. "on~ven" trilholtemodes. 

We gaan wee'r ui t van de vektoridenti tei t: 

)~yotAc\" - fA.Y"o+f>dv ~ §(AXB)~c\~ 
v V S+o± 

Substitueren we hierin 

A ~ 'LjJ*..' ro+ e: 

dan ontstaat:' 

, ' 

op grond van de 

Sunstitueren we vervolgens 
:.. _I s 
A = [(j rc,t- e .. 
- -0* ..D =:. e.., 

. (21) 

en trekken Vie (21) af van de verkregen uitdrukking dan 

resu1teert: 

Jte!ro+rr]~ote: - e:rotrr1~-'f'ote~lJv =--v: )(e~)< t:)nJ? 
v c.J± 

(22) 

Defini~ren we een "koppe1"-intregraal 

M",,,= - )(efxt~)tz~? 
0+ 

dan ontsta-at, na substitutie van definitie (16): 

T .:::: (e~((Je5Jv 
""" ) m 1'\ 

v 
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(23) 

Uit de definities veor "even", resp. "oneven" modes 
olf. 

zien ~e dat het rechterlld aIleen F 0 zal zjjnals em 
en 1i~ of beiden even zijn, of beiden oneven zijn. 

We kunnen dus (23) gekomprimeerd noteren in een matrix

vergelijking als voIgt: 

waarin 

[Mel alleen bestaat voor even modes 

[MJ aIleen bestaat voor onevenmodes. 

(24) 

(24) is nu de matrixrelatie tussen de "open"- en "short

circuit tl resonantiefrekwenties. Deze relatie treedt dus 

alleen ep tussen even modes onderling, of oneven modes 

onderling. Als de "koppeloppervlakjes" 0 voldoende 
+ - '" klein zijn zullen de veldkonfiguraties van "open"- en 

" "short-circui t"modes van geli .ike rangorde een grote' mate 

van overeenkomst vertonen; aIleen in de direkte omgeving 

van 0+ treden afwijkingen op. De reson~ntiefrekwenties 

Y! en-v: liggen dan" oak zeer dicht bij elkaar. 

In zoln geval kunnen Vie ineerste benadering van [T) en [M] 

de nie~-di,agonale elementen 'verViaarlozen zodat voor vol

do£n~kleineoppervlakkenO (24) in eerste benadering kan , • .:t 
worden ge,schreven 

2. M .. Y/lS 
H , 

T· lL 

(25) 
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III. Het va.!i~ieE.rin.cil?~_. Konstruktie van de stationnaire 

ui tdrukkinf v~~r. vi!. • 

In dl.t hoofdstuk zu11en' we de onderlinge belnvloedine van 

de trilho1ten als zijnde sakties van een periodieke struk

tuur nader onderzoeken. 

We formuleren de eis van de kontinulteit van de tangen

t1Ule veldkomponenten ter plaats€ van de koppeloppervlakken 

o 1n de vorm van een voorwaardelijk stationnaire uitdruk

king, waaruit, na introduktie van een faseverSehUl.ving fi( 

van de sektievelden per sektie, de dispersierelatie 

als een eigenwaardevergelijking te voor.sehijn treedt. 
2. We konstrueren een ui tdrukking voor y als voIgt: 

uitgaande van 

kunnen we eenvoud1g vinden dat 

_1 + _I t t:..'i:> oz.,,-s 
((] ro CfJ n::> .e: - 'V e := 0 " (26) 

Integreren we (26) na scalaire 
o "It 

(t 0+ 
vermenigvuldig,ing met l.[L] over 

~!----:---'--, _ ..... -'---I k Jfz .i.. ~I I I 

een volume Vbesloten tussen 

seheidingsvlakken B ,geplaatst 
+ 

gedaeh~ in het midden vaa aan-

grenzende trilholtesektles (fig.7) 
dan vinden Vee: 

JAo:! I ....... 
'1. e rot crT 1'"0+ e dy 

V ::: ':;;: 
S.@:o [q €s dv (27) 

y . 

Substitueren we dus inhet reenterlid'van (27) de fysisen 

juiste, bij ,;;' behorende veldverdeling e, die aan v;serszlJden 

van 0_ optr~edt, dan zal de korrekte v\jaarde van )It uit 

(27 )resul t€r~Hl. 

De korrekte waarde van '/ v;ordt niet belnv loed als we l.n de 

teller van (27) termen to€voegen die nul worden bij substi

tutie van de juiste v€ldverdellng e. 
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Dit toevoegen van geschikte termen is.een' bekende methode~) 
om het stationnair zijn 'van C27) met betrekking t.o't ve1d.

verdelingvariaties 6e: rond de juiste e-verdeltnf voor een 

grotere klasee van te substi hleren "trial fields" waar te 

maken. Min of meer heuristisch voegen we zo aan Je teller 

van (27) toe de oppervl. inte£raal 

(!. (til + t 0*) l' l(lJ.../( rot e S _ rot t") J. 5 
),<+ ""'Z] -t - (28 ) 

o 
waarin het intBgratie-oppervlak 0 korre~pondeert met 0 

+ 
of 0 en 

veldverdelingen aan de +z-zijde 
van 0 zijn 

ve Idverde lingen aan de -z-zi jde van 
o zijn 

We zien dat voor de fysisch juiste e-verdeling,gesubstituE'erd, 

(28) verdwijnt, want dan 

~: <: t: tar plaatse van D." 
" . 

(29) 

tot de 

eerste orde; m.a.~. dat in de ont-jkkelinc 
2 - ,,,-s _·\ .... o-lf. • 

" 0)1 :::. Cloe 4- C2,0e + ... 

de ko~ffici~nten Cl en C2 nul zijn. 

Dit echter onder de voorwaarden: 

~l := 0, mi t s ~ ( e: -e) x l z ::: 0 

ter plaatse van 0 

Omgekeerd kunnen we nu stellen dat door h~t stationnair zijn 

~} A.D. Berk. rRE Trans. AP 4, April 1956 
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1-
van (29) te eisen (~)I ",0) met betrekkinf:' tat variaties 

~AS . 
resp.Q~ de kantinurteit van de tangenti~le veldkamponenten 

"h. 'l> '" 0 
~"t ,resp_ e± te! plaatsevan 0 vlordt "afgedwongen" •. 

In deze ·eis za 1 bli,j ken de dispersiere J.a tie iI~ fC~) ver-. 

bargen te liggen . 

. ' 
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IV. De .d.i~ersierel a tie van de struktuur. 

In ui tdrukking (29) sub~)ti tueren v~e nu v:oor' ~ ~ 
t 

en eO de 

~hief'!2 • ~ 
$ekti, Co) 

] -
v.. O_ X ----.!.'t. 

I 
I" ~, .. '. 81z "'I :r. I 

A_ • .f>+ 

't16.~ 

eS ~ Vnt~i.:(-0 i~ V_ 
" 

} (31) 

Hierin duiden de getallen tussen haakjes de rangorde van de 

beschouwde sektie aan. 

Eisen we ~y2-= 0 met betrekking ,tot variati.es 6Vn dan ontetaat 

uit (29) met (30) en (31): 

h': 0 = 5 (~ .,,: ,-if «-~) [¥of If f~HY. 6 i+ ':(-, -."'('1 w. ,i'I e ~(-» } N_ + 
V ' ., 

- + I(L.'\t:~:f))[ro+trl~o+~-V:e~(o) -i['1~V~e~(.)]dv+ '+ 
v. ~ . 

.. 

+ 1. (('\ v*. ~-}4~tt) +,,11- t'~O)) 1 x.r~-Irro+ ~Vet;(b) ~rc.HY E~e't-.91 6.;, 
2. ) ~ '" m'- It> "" • z t..: 1'I" . n I'l 'J 

o l'I\ 

in de eerste voluIDf'-inteeraal val t de' fasefaktor £±'qcf ~eg, dus S .. · 
en Co, zijn te k'ombincren tot E'en volume-inteeraal ov~r de 'I-

e V+ . o sektie tUBsen 0 en 0+ 

Ve.rder gebruikmakend van de relaties 

doet ontstaan: 

rote!:. Y~rrJ1\: 
rot 'Pi: .:: Y~ [£] e: I."., = ) e:7"[i.l e:; ely 

y 

0
- r",> (ys1.._ v')T 'V~ +:> 2' '/"1J~ «(c-i¢e"~t)+ e~b)\~ x(~((») - f1~t~(~NJ~~ -LL 1\ ~tI~ 1'\ "') ... "'') Z \I 1'1') ~J (') 

me '" . "'_ 32 

Ei sen Vie 'i..:/ "" 0 me t betre kkinE tot varia ties ~1f= dan vinden we 
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lv' " 0 = 1 ( ii<Pe~-y~.j.~) \I.(oT7'S~Ot v;, ,ife~(_~ - /('1 V; oW" ~I-<)] dV_ -t 

\/_. 1'1 

+ ) (e:;u) ~v!) lL.:~t ~rJ-~or Vn e:(o} - 'v"(tJ-v,;l'.~(o) ] dY+ + 
n 

V+ 

Dit is weer teo herleiden tot: 

():: LLJ-Y:~/)TlnX T 4~'Y:~ )(ij¢ei-1);-e5~.\>«t4()),-tl~1\~-OJ.sJ~v: 
1\ C)_ ' . 

(33) 

(32)'en (33) moeten gelden voar v;illekeurifE' S'( en b-V: ' 
dUB de ui tdrukkingen tussen d.e haken [ ... " .. J mOEten. €~lijY, nul 

zijn. De integraal over 0_ kunnen we herleiden toteen 

equiv81ente integraal OVEr ° door gebr.uik te maken van de 
+ 

symmetrie-eigenschappen van de "event! en "ollE'ven"modes ,"" immers 

ge}d t: 

voor "even" modes: 

(34) 

""'. 

voor "oneven" modes: 

t:(-I)\ ::: - tjO)t ~ t:<o)\ :-11+11\ ' 
°to_ 0fO_ 0rO+ c.rO+ 

e::HI -= e:(o)\ .:: eJo)\ :: e:<+,) \ (35) 
0r\!)__ "fe- 0ro+ orO,," 

Zodat we vinden voer de oppervlakte-tntegraal over ° met 

,(34) en (35): 
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on€ven-oneven 
koppeling 

even - even 
> koppeling 

oneven - even 
koppeling 

(32) resp. (33) zi~ri nu als geheel in matrixvorm te schrijven 
aldus': ' 

':t ' ' t t 
(v-j [TJ (l vi] -ll IJ) - (11") [M~ L»sJ('-(OS~) -(1f; [MoJ \J·J(,~c.osf) -

" > ,\ , ~ - ~(\J1t[Me~l vSJsil1{ = 0 

resp. 
, . 

[TJ([\/J - ~f[rJ)(~- [Me)[~SJ\~('-COS¢')-[Mo1[~\](~('-tCcSf) • 

waa;~n'" , . _}tM~~][~SJ (r)~iY)~ = 0 

[><'] = 'bi'~«,J . (V) =. m 

Ui t beid,e vergelijkingen vinden we dus dezelfde eigenwaarde-:-
, . 

vergelijking veer de dispersierelatie,rtamelijk: 
. . - -

'det [T] (lVSlJ - 'ltt l) -[Me1 [yS](\_co~~) _[MJ[»S](, +(O~~) - }[~",l[»"JC;iY\~ = 0 (36) 

,\ 
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V. BenaderintLj.n. geval yan zwakke trilhol tekoppe ling. 

Uit de algemene ge,daante (36) van,de dispersierelatie laten 

zich onder, bepaalde voorwaarden eenvoudieer ui tdrukkingen 

voor het verloop )/.;:. fCI) in de doorlaatbanden afleiden. 

Indien ViE: namelijk v66ronderstellen dat de doorlaatbanden 

smalzijn t.o.v. de aangrenzende sperbanden, dan mogen we 

verwachten dat de veldkonfiguratie in de struktuur die op

treedt in bijvoorbeeld de i€ doorlaatband·hoofdzakelijk be-
'e e 

paald vwrdt door de i I'openll- en de i' I1short-circuit"-

trilholtemode die deze smalle doorlaatband begrenzen. 

M.a.w. in de ontwikkelingen 

f' =' '\"-y eS 
L n., 

I'l 

At L .. -le - 1J' e. - ... .., 
.E' M, 

mogen we voor de i doorlaatband met goed recht alle termen 

behalve de i
e verv:aarlozen. HE't onmiddel~~jke gevolg van 

deze benadering is, dat 

.' [T] en LM] diagonaalmatrices v;orden. 

Bij onze beschouwingover de betrekkiog tussen de "opeo"

en Itshort-circuit" resonantiefrekwenties in hbofdstuk 11-2 

vonden we (zie (24).) aileen een betrekkine tussen v'" en )I" 

in gevsl van, "even-even" of "oneven-oneven"modekoppeling, 

Dit houdt in dat. bij deze een-mode-paar benadering [MeJ 
niet optreedt. . 
Ui t (36) vinden we due in deze benaderj,ng: 

Tli.('Y~~V2) =V~~\.L(I:"'c..C!>S~) even-even 
koppeling 

( 37 
oneven-oneven 

koppeling 

met: 
. T .. - ( ~~[E.1e~ dv 

q -) ~ ~ 

v 
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vergelijking (25): 

is, hier ook van toepassing~ zodat na eliminatie van M M" 
J i.i.., H 

resulteert: 

. -;"% 2 V ( 'ft.' 0
2 

(I "-», - » -/2. )Ii- - )). h! -+ c.oSr ) = 0 
}. ~ 

even-even 
koppeling 

(38 ) 

oneven-oneven 
koppeling 

Bijgebruik van {38) dienen we te bedenken dat deze uitdrukkingen 

nauwkeuriger zijn naarmate de breedte van de 'doorlaatbanden ]1r-v:I 
relatief tot die 'van d~ sperbanden kleiner is, dus naar~ate de 

koppeloppervlakken Okleiner zi. jn. (38) geldt dUB,in het algemeen 

voor zwakke koppelingtussen de sektietrilholten; 

'Voor sterker trilholtekbppeling is een tw~e-mode-paar benaderi 

g~wenst. Dan moeten we voor de bepaling van, ,}l.::::t(~} in een 

doorlaatband de "short"'c,ircui til reBonantiefrek.v;;enties en de 
,., 

,.elementen van 2 x 2 matrices [T] en [M:) bepalen .. 

/ 



VI. Toepassing. 

We rna ken nu ge bruik van de 
, 

voorgaande resu1taten voor ._H!iW._ 1:.-
, 2("1\ I I ' 

d~ tepaling van voortplantings 

eigenschappen van de struktuur 

van fig. 9. Dit is' een cirke1-

ci~indrische pijp, waarin dia

fragma's op onderlinge afstand 1. Pijp ,en diafragma's zijn per

fekt'-e1ektrisch ge1eid~nd. De cirk:e1vormige concentrische opening 

in elk diafragma is'zo klein ondersteld, ,dat zwakke koppeling 

mag worden aangenomen 

worden toegepast. 

en dus de e~n-mode-paarbenadering kyt 
I 

/ 

De ge.he,le struktuur is opgevuld gedacht met een gyrotroop medium" 

waarvOQr geldt: 

[E,] ~ ~.:: ~~~<) 
, 0 0 e. , 

, ' 

In een intern rapport*) ,is in€~egaan op de be pa ling van resonan

tiefrekwenties va n z-onafha nks Ii jke "short"- en "open-circui t"

modes voor een sektietrilholte. w~ vonden daar' met een kwasi

statische benadering (p klein t.o.v. a): 

sho'rt-circ, res.frekw. Eoi'Omobl<. v:·)~Jf.{;:'l_t2) (39) 
--~----~~,-'- ~ 11' 2 

, \ 

\ open-eire .res .frekw. 'i,o :. )/,5(1 +-~,) 

t'. \' I", t. l . 4-

... 1. • t 

I short-eire .res .frekw. E.(t')iOf'r\obs. V;= ~jitf-f:) 
I 

'h_1 : ~:-= v:{ I -(~\(~t~n ' 
open-eire.reS.frekw.! 

\"=+1 : {+: V;{I -<P2(f.~)~ 
met Y = voluille trilholte 

I .... L ... 1 

1=1C::!, \e 

.4 rl' , waarin ((1 !; 
'(',:. 3" V J,tfc0 

, 4.e: I 

<Pz ~ "3 V Jztf\,) 

~ .. , = eerste worte 1 va n JJ><J= 0 

PII = eerste V'wrte 1 vF.ln 'J1(x)"" 0 

(35) geeft ons d~ uitdrukking voor Substitutie van (39) in 

y '" ~(~) in dE agste, doorlaatband 

./ == Y,s2. { 1 ... ~ (i _ (t)s1)} 
*) C. Kooy: Iv'Iode-kopp. i.d. g~st. fyrotr. trilholte, 

intern raPP. T·R.E. mei 1962 

(40 

(41 
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Substitutie van (40) in (38) geeft Y:f(~) voor de eerste 

rechts-, resp. links,circulaire struktu!1rgolf: 

rechts circulaire qand: 'yZ' = 'Y2. ... 
2

{ ~ _ ~ (6+,t'KI _~~) 1. 
2. A-f" J 

links circulaire band: »2 = Yz.":.2{ ~ _~(J?:?b-)(I -cosrLl 
2 frtJ~ j. J 

In fig. 11 zi jn de doorJaatbnnd;:;n (41) en (42) grafisch 

weergegeven. 

-IT' 0 , . itt 
"t'14. if 

Het optreden van twee verschillende resonantiefrekwenties 
. 

'voor de rechts-, resp. links-circulaire trilhol~emode bij 

"open-:-eireuit tl resonantie, met als gevolg ver~chillende 

d6orlaatbanden, is als voIgt in te zien: 

(42) 

De heterogene randvoorwaarden in

trodueeren z-afhankelijkheid in .-
het "open-eire." resonantieveld-

patroon (f1g.12). Vooronderstelling , 
van z-afhankelijkheid en .~ -af-

hankelijkheid in een gyrotrc;>op gevulde ~olfgeleid€r leidt 

tot tVJee versehil nde voortplantingskonstartten (voor n pos., 

resp. negatief)'bij bepaalde frekwentie*). Omgekeerd leidt het 

dus tot twee verschillende resonantiefrekwenties bij bepaalde 

voortplantingskonstante (het trilholteeeval) • . 
*) A.A.Th.M. van Trier: Appl. Sei.Res. B-3 

blz. 337, 1953 
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Appendix. 

Ret .sta ti onnaire karakter van "'( 29) • 

We willen bewijzen. dat (29): 

f 1\0· t -' t '" <;, (, I\o¥. :- - _\ 1 t:::? . 1\." 
'./:.Y .e -Yo r,1 ro ( JV-t(J)2(tl.t+t.)LzX[r1(rOT.{+-rot(_)J~ 

S 
,,_'It At; 

fL (Eo.] (, dv 
V 

(29 ) 

stationnair is m.h.t. variaties van e rond defysisch juiste 

verdeling. De fysisch juiste verdeling is gekenmerkt door 

a. Het voldoen aan de Maxwell-vergelijkingen 
. rot ~ .: y[c]~ 

rot ~ -:. Y ~1~ 
en randvoorV'Jaarden. 

I\
Naodzakelijk hiervoar is dat eS, eO voldoen 

-'.I. _I.L ",S . 2 "S 
(£.] (01, y..1YOI ~ - y Q. ::: 0 

-1*",· -I'" I AO~ '7 {)4t 
(t] rotrr1 (oT €. _"Y t =0 

Te bewijzen b(.l) . .:: T (bf, <sf).:: 0 

onder.bovengenoemde voorwaarden. 

aan 

(A-I) 

We kiezen voar het integratievcilume V weer een sektielengte 
, . 

met centraal eeri diafragma (zie fig.) 

en onderstellen variaties 6tS &~,;¥ 
.> 

aan de + zijde van 0 • 

Uit (29) vinden we dan: 
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Het eerste deel van de tweede vOlume-integraal rechts kunnen 

we hervormen door toepassing van de vektoridentiteit 

in V-r 

+ ){r)-~o+ ~(}x e::~ n cAs -

<9_).&+ 
.' 

( <' .1* j. "'<)~l r "S - cl ' ., ,- J'(r.rJr~et X~(-t.n ~ 

, ' C2.;B+ 
Hierinsis dlrrJ-~ot~:1x&£':.n~s.::c .. 
want @ = ~, ontwikke ld in "short-circuit tlmod'as. 

(A"';4 ) 

, . 
(A-4) in (A~3) gesubstitueerd geeft met 

opgrond van het Theorema van Floquet noodzakelijk.aanwezige 

integralen over n_. Deze laatste integralen zijn tegengesteld 
. ~ . 

die over B omdat eO overeenkomstig 6go fase-

, dus de+fasefaktor {±~ in de i~tegrand ver-

, 
gelijk san 

verschoven 
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-dwijnt, enop B_ geldt n:. Lz • 

(A-S) kan dus geschrevenworden 

b(i}::: j ~i(~[rot ~i~Dtl-Y\'l t~dv + S± &£: tz~r]-(rot~_ro-t~:)Js -+-
v Q . 

(,u,s ).l.. .r,L"oli- t. ~M\ \-r..L("'J'" ,,1- .1 ;t~~Sd 
+JH.(4){0l .. ctJr~Le_Y[tj~ Stlv-+Jz e .... -eJ!..zxLflY"o e.+ s· (A-6) 
y. . 0 .. . 

'We zien. nu da t iild;erdaad ge ld t c)(lJ= 0 indien voldaan is 

aan (A-I) en (A-2). 
* Hetbewijs ~bpr variaties&2

s ,&lO - dieoptreden aan de 

- zijde van 0_ is volledjg identiek, zodat we hebben be-.\( 

wezen dat {29) stationnair is m.b.t. variaties d~~, &~O 

rond fysisch juiste veldkonfiguraties voor de struktuur. 

'. 

./ 
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