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~o~\tiG van ir. C. mlwr 1 63 

Voor een rechthoekige golfpijp, inhomogeen gevuld 
met een transvers gemagnetiseerd ferriet (fig. 1) 
wordt de onderlinge orthogonaliteit van H -type 

d . d Jf J ·d · ·1 f' · 1_rw t' mo es voo:r e go .:.·ge. e-1 Elr m6·c a o.· n::t;:;·~·-~ge ·ranD~· 

poneerd ferrietmedium aangetoond. Voor bronnen als 
bi jvoo:rbee1d een tmiforme lijnstroom in de y-ricbting 
vormen deze H -type modes een compleat etelsel. 
Met behulp vaH 0 een reeds bekend, voor een inhomogeen 
met ferriet gevulde ruimte afgeleid Lorentz-reci
prociteitstheorema blijkt het nu mogelijk de Green' 
S€' funk tie, voor bronnen van bovengenoamd.e t\H&:rd, 
te construeren. 
Als vo orbeeld beschouwen lt;e een smalle verticale 
spleet in de zijwand van de golfgeleider.(fig. 2). 
Bij excitatie van de golfgeleider met de fundamentele 
H -type mode kan de apleet volgem:.J de theorie van 
B~~he worden gezien als een secundaire bron van 
bovengenoemde categorie, zodat de strooimatrix van 
de spleet is te bepalen. 

I • Qf,,~h~f~~-?}1.~ i ~-Y.!!.."L Hn 0 -.t.Y Pe:_ m.?~ E>!J_j~91!' ~6 L~llir s ~J d, 
~~-!.. .. t nh£>}llt?Ee~~~l!.~::.£_~£::.E!8g~~!l sec~!:it.!!'E!.'~.!:. 
)3eDchouw een rechthoekige go1fgel.eide:r, waarin transversaal 

gemagnetiseerd ferriet, waarvan d0 parameters 

funkties van x ziin: . . '- (f' lx) 0 - J~(l<)) 
Jj-J :::: () /"<> 0 

}KCx) o fCx) 

t 

£ = E (x) 

De gedeeltelijk met homogeen gemagnetiseerd ferriet gevulde 

golfgeleider is dus als spEciaal geval vsrvat in de beschouwing. 

In een dr:;;rge 1 i ,ike golfge lei.der kan e. en onbeert:H1sdt2 reeks 

H -type modes optreden, gekenmerkt door de aanwezigheid van - no -
slec.ht.e 0en E~veldkomponent nl. £

1
(x,'t} 

In lit,,, [1] lf:> aan.gGtoond datv tnclien ('/' ::d 

E {"?-) = t'Cx) e. 
-Yz: 



t'cxj '" doc t a an d<:; d} f:f" veT , ~ 

J. (±I ~ . K t) + k d K y I + ·( + f/ ~ = 0 

~ j-"P.. n ft~ )'')J.e jJ-E< I (1) 

l'i oto:c·e n vve ( 1) al s 

dan .i.s a~.n tE~ tonen (lit. [1]) d.at voor de gE.1adjungeer·de 
operator 

geldt; 

(2) 

Wegen~~ (2) kut!l'iJ'H1 we een orthogona1iteitsb~Ctrekking afleidE'n 

voor twee (:':iger:.funkties 'f",fW\ met t::].gE!tl''M:J.arden y"',y'Ni 
(yY\fYW)) 

Vermenigvuldigt:n 'f'.J€ (1) voor fn met tfm tm vervolgfwu (1) voor 

'f"' met *"' r dan ontstaat n.a aftrekken 6n partie~n :Lntegrer~::n: 

L~~ct: -~~~Yit~) -~"(*~ -~q-'D~tn)J i -re. tte. x" o 

a 1 ~, 

-- ( [1~(k -j-d'Q'nfn)-~;(_~- }~8mfn)-J.o-on*<nf;+}q-6mf"~~,+ l ~~ ~e 
. X-=o + y~- t~ f..,t~Jdx =:o o 

K ~e 
waarin cJ"::: f-f'e 

wegens de randvoorwaardsn voor 

fntegreerde deel en resteert: 



De ortbog(>nali'tei tsbe-trf:kking is dtH~; 
0... 

\ [~"(cr-t~-~/~")+* .,('f; -- ~ ~'j.~')j J-x~ 0 
'1-.o 

maken ven de H "'>type mod<'~I"·X'<H;ks die ~3amer1hanc-:t met r)ror;a·~· no ··· Jc· 

ga t:i.€; QCIOX' he t zgn • 11getransponeerde n "~medj~ l.HI\ ~ fek€'kJJ1l€.'i!'kt 
door 

omkerE'n van de ri chting van het statische magneetve ld H
0

• 

Voor de E -v~ldkomponent in geval van getransponeerd medium y 
-'\ 

A ~z 
Ejx)"f) ::: 4(x) -t-

noteren we 

Het onderz oek van de onderlinge orthogcmali t€'i t van de Hno 
type modes voor het getransponeerde medium verloopt lange 

dezelfde lijnen als hoven. We vinden als orthogonaliteits-
be trekking: 

Rest ons nog te ond.E:rzoeken de orthogonali. te:L t van Hno -type 

mod€s va:n het oorspronkelijkt~ nH::dium ten o.pi4ichte van di.e 
van b.et getranE;poneerde medium. 

Voor hat oorspronkelijk medium geldt: 

~(*~~-i:vcr,L\+i..Yu'l'' +¥.!+~~~- ==o 
th; h d Gl'l'l 't'tn) 0 Utn 'fn\ fte 't r>1 

Voor )Jt::-1; getranBponeerde n:Iedium: 
cl ¢ 1 

. A . A I ;,2.+ ~7. 
J ( ~ + }'(Yir:J1<1 -J-'o'n(f~h-+ _n ~r, :::. D 
(/\X )J-e Y ~e 

(4) 

(5; 
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Vermenigvuldigen we dE' eerste mE)t ~h 

wegens de randvoorwaarden 

voor 'x."' o en X=- o... 

resteert: (l 

}(om+~n)) ti~(utvn--} 6'~)+fYh( ~4~+~t~f>1)]&\)( = () 
'1-=!l )l-.:. JLe 

waaruit de orthogonaliteitsbetrekking: 

f [~,("*~- ~¥~~"') + t,,l<>~>~ '?~n)j dK ~ 0 (6) 

x~o ( voor alle n,m) 

Tot dueverre hebben we ons steeds beziggehouden met modes die 
zich in positieve z-richting voortplanten. 

Nu blijkt uit (1) dat omkering van het teken van i hetzelfde 

effekt heeft als transponerE::n van het medium ( K---;;> - K.. ) • 

Met andt;Jre woorden de vergelijking (1) is ir1variant mr:;+ betrekking 

tot gelijkt:i.5dig€ teb:nverandering van "6 en K • 

Deze eifenschap is van groat belang voor hetgeen volgt in het 
tweede hoofdstuk. 



De ~werige veldkomponenten van de H -tvpe modes kunnen 
fi(..Jl ~ 

uit de sl tr]J3che veldvel.\tor voorden afgeleid v:ia 

voor het oorspronkelijke medium, en uit 
A A .-:::::: 

\7 xE: -= _ ~w Lr-lH 
voor ·bet getransponeerde medium. 

We vinden dan bij vm0rtplanting in positieve z-richting voor 
e 

de n =mode:J~ 

(7) 

-J( 

invariautie van 
verg.(l). 

t"li. .4 . 
(8) 

king tot gE:li .]ktijdige tekenverande:ring van y; en 1\ za1 voor 

modes die zj oh voortplanten in negatiE:ve z-ri chting ge lden: 

Resultaat (9), betreffonde y 1 is reeds in (8) toegepast. 
e De veldkomponenten voor de n -modes 9 die zich in negatieve 

z-richting voo:rtplantt:·n kmmr:n \%l nu mbt 'tJ<;;'}mJp van (9) •:m 

(10) als volgt noteren: 

(9) 

(10) 



Korthe:i.dshalve noteren 

-- - - '{7; 
1-\ = (_ ~x) + ~x)}!L ~ 

h l {; '1: • 

A -f:j: = t JtJp -+ iJ~} €~ 'an" 

De orthogonaliteitsbetrekkingen (3), (51 en (6) kunnen met 

behulp van (13) 6n (14) als volgt worden gescb:reven: 
Q 

( f £ X t + t X t l- Rz0X: :=: 0 JL 11t rnt "\ ~t 
Loo. 

( rt~~ x'i + [ x}t ].a J:><.::: () 
j L "t mt rt't "t 7:. . 

y.,e; 0.. 

( m =F ¥)) 

( r [ "'·~ _ e_ x Je ] et_ dx: = o 
) L '\ ''\ r!l(; r'l+ z: 

Xoo 

theorema van Lorer.r'Lz t f.~eldig voo:r· gEJbiedt:il'l met inhomof';enn 

ani.sot:roop medium~ Viaarin bror.men. 

He t th::10rema hee:ft d<::; vol.f'~ende gedaante ( 1i t ,. [II])~ 

I 'l 'J ) lvL. 

(12) 

(13) 

( 14) 

(3a) 

( 5r~) 

(6a) 



f"{ 
I 

~\ ~o.KE.t- ~~~s~}~Js ~ ~{(le.Eo.-K~.~~)-C.\)~=e-K4..~~)1~v 
s y 

Ktezen y;e voor de "~H~ldvektoren £:Jet index a 

veldoplossingen voor het gebieci V zonder 

inwendigE: bronnen ( ~<l" kct."'" o ) dan ortt-· 

staat$ als E:g P He, het VE'ld :ls tengevolge 

van bronnen l en K (zj .. ~ fig. 5), de 

volgende gedaante van het theorems: 

~\:.HOvxEg-H{E~J~~s-= )(1.~(!_-K.~~~-)~v (15) 
s v 

Betrekkingen (3a) 1 (5a), (6a) en (15) vormGn nu h~::~t W'Tf:E'dschap 

voor het konstrueren van dA Green'se funkti0 voor H -type modes no 
van de golfgeJeider. 

--+------------+-- fs onderst~llen ergens in de inhomo

geen met anis otroop rnedi um gevulde 

golfgeleider y-onafhank€· li jke bron-

X .tf 5 = J(~.<) a.y 

4 ~R=I<(•,..:Jp 
I (p.ay=o) 

--+----.!.- - """"nn-• •• n 
y z ~52. 

t't4.b aangegeven in fig. 6. We kiezen 

- -
verdelingen 'J(x,z) en l<(x;z) aanwezig als s 

I 

referent:tevlakken s1 en s2 a an weerszi jden van dE: bronverdeling·~ 

en en paasen (15) toe op het gebied, besloten tussen s1 , s
2 

en 

de golfpijpwanden. 

Het veld E.e, , ~~ t .g .v. -J en R met voortp1anting in JJOSi th,ve 
-+ ,.,+ 

z-richting noteren we als E , H en is ontwikkelbaar naar 

Hn
0
-type modes, omdat deze modes een kornpleet stelBe1 vormen 

met betrekkint; tot bron..nf~n van bov•:.:ngenoemdc~ aard. 

We mogen dus schrijven: 

E + :=La. hiE: 
h1 

-+ -+ 
H =L ~mHn1 

(16) 

- )Y\ 

Evenzo voor h.et veld 4, Ag dat ~~ich voortrJ.ani~ i.n negatievF 

z-rtchting: 



::::: .A, 

BubstituerE·n we (16) en (17) in (15) en kieze.n. vve voor E(A, , i=\CJ.. 

ee:n H110 ~typ~; mode Yo or get:r'aneponeerd medi-um~ ~;eg 
-" A 

E- t,. 
.A(/,_- A!") 

qo_ ,_ R + 
dan resulteert: ~ 

"' (r(~tx ~~E·-)-r.[gi:fKEt)Jn4s + )[(~\.L>-E.+)-CLar.F(xE~)J.i)cis ~ 
) l n L h1 ,,1 (, \'tJ ,., n1 n .S 11 "' ..., m "" 

S m 2.. "' A 

I ( - ~ - -+) 
:::: ,)(-'J.E .. :-KH.., J:v 

v 
Substitutie van (13) en (14) in hst linkerlid levert op: 

S[(Jt e- ~~ :[ ~ t e+'6~ -(-I_e ~ e¥~x ~ e-~~)].a. ds -· 
'\ hl.,,..,.,t m"'"\ i: 'Z 

s + + -

I -· (rl(~re-o~"a_zir:..;"')-(La.ti'i~[e-6'"z)].~)s = J "-1:. ~ .., 1n-t ¥1'1 ..., rnt. nt: 

~ -"'-+ _:1+) 
-:::: (J.t -K.H J.v 

" .... v 
De orthogonaliteitsrelatie (6a) veroorzaakt dat de tweede 

integraal in het linkerlid geheel verd~ijnt, terwijl ~egens 
(5a) de eerste integraal links alleen voor m = n een bijdrage 

of: 

waarit1~ 

Subetitueren we in 
~ ~
E. a_.:::: E 
A All 

Ra. = p-

(18) 

n 
dan vinden ~0 op dezelfde wij~e 

(19) 

met: 

H;:; t totale, zich voortplantende E-veld 
- -

on:l( n ] en K nnen we dus aJ.s volgt schri~ven 



(;<::) 

t~(~;z) ;=-_2-- ~ { ~(5(X:~J.fht'.2j-k(x',2'J.~Jx'.<c~J~dz'jE~x.z) 
n~1 r. ()' 

Int:r· oduktie 

k""o 
J=c 

J ""0 

J 7-". Cty~ (x-X")h(Z-'Z- 0) 

K"" 0."6 (>;-Xo)b(z-zo) 

K::: O..x_6 (x-X0 )c(z-2<>) 

to tale 

levert de drie ba:::>isvormfm van de Green' se funktit3 '\toor H 
no 

a" 

b. 

waarin: 

a. 

dv[
11 

= :.>- ) { ~~) x: eh~)}.a.~d>< 
x~o 0.. 

J( = 2 S { ~~) x: tz) J.u.zdx 
X..-o 

(21) 

( 22) 

(23) 

( 24) 



10 

1 I I '· .§.~tm~~£l~=~P='!~:.!'.:t~lfl~1-~~-.=EU?.:1:!~~~-j~EL=~;.:.!~. z ti!~~,SL~Y.§!!. 
dfl golfgeleider. 

,..,._.., ... ~:llt".-='E<'?.;eo;;;e·~.:>=-, .. d':t''""'-"""'~~';c:>= 

We beperken ons nu tot rechtho~kige golfgeleiders waarin 

een homoge f;n gema.gneti Beerde ferriet~plaa t evem'J:i jdig 

aan de zijwanden aanwezig is (fig. 7). 
We onderstellen dat in ~'n van 

de zijwanden een emalle verti

kale splPet is aangebracht en 

dat d& ferriet-plaat die zij-

z ft&..1 v;and niet raakt. 

Deze Bpleet verourzaakt strooigolven in positieve en 

in negatieve z-richting. De vorm van de Qpening (on

afhankel.ijk van y) garandeert dat excitatie met b.v. 
de (dominante) H10~typEOJ mode strooigolven tot ,gevolg 

heeft die eveneens y-onafhankelijk zijn. Het strooi

veld zal due ontwikkelbaar zijn in Hno""·type modes 

all~ln. De theorie van het vorige hoofdstuk is dus 

van toepassing op de spleet als sectmdaire bron~ 

Vaor een voldoend smalle splaet kan gezegd worden dat de 

opening klein is t.o.v. de golflengte in het systeem 

(gol fl~HlgtE: in y-ri cht ing--.) zoda t de theo:r i~ van 

Bethe ~>mag ~arden toegepast. 

iH~ k:unnen de splee t benad.ere.n door 

een ellipsvormige opening~ waar

voor geldt .C>)'2.ol (fiJ~· 8). 

Voor de bepaling van de equivalente 

dipolen van de openi'g zijn van be

lang het tang€•ntHHe H-v(l:1d en het 

normale E-veld ter plaatse van de 

opening, v:c.Hirbi ~i de opening afwezig 

gedacht is. 
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-f-Aa.n de zijwand van de golfgeleider draagt slechts H,- van 
2:. 

de dominante H10-type mode (voor beide voortplantingsrichtingen) 

bij tot ctipoalaxoitatie en wel magnetische dipolen. Het totale 
eq ui valente dtpofjjlmoment van de· spleet is te s chri jven~) 

O(h-1. (25) 

~aarin 
2 fJJ2( __ --) 

0( n,.:::::: ~IT lb ~ a.Ya..y + t:~zaz 

de magnetische pola:risatie=dyade is voor een ellipsvor1rdge 
opening nwt excentriciteit ::::::1. 

De ontwikke linpsco~ffi ct ~r1te n Q., en ~n kunnen nu voor de splee t 

ter plaatse z ""'0 wordengEH:lchreven (zif (18) en (19)): 

(26) 

~+ . e 
waarin H- het magnetische ve1d van de n · H_n-type mode voor 

n Uv 

de .golfgeleider met getransponeerd medium is mElt posi tieve of 
negatieve voortplantingsrichting, ter plaatse z = 0 aan de 
beschou~de zijwand. De integratie is ovGr het oppervlak 0 
van de spleet. 

Het verba.nd tussen k en M 

(27) 

( 2t3) 



T16.~ 
Z:O 

Er ontstaat (fig. 

(29) 

Met behulp van (28) en (29) kunnen 

v<e de etrooima trix van dr::: op€·ni ng 

samenstellen~ 

::- __ t 

) · ~1-II.Mo) 
~-~WJ M 

1 x~o 
z:,o 

Met (25) kunnen ~e dit noteren als: 

- + ~.,. 
Substitutic van (7). (8). (11) en (12) voor H,- H- D'EH~'ft ' ' z ' ''1-z; ;:::, ' -

de strooimatri x de v o lgendE-' gedaa nte: 



I } i«./ ( d_jl,. Jo/,} 1 i~~l ( J+,\2 \ 
wy0 N1 Q)( 0 x x~ 6 + !Vj)l d\ X) 

I y,, \ 

:') 
c 

, .. I 

c 
2. l 

1 Jl~.l ( a+y }1~.,\ ( d~, . ~ 1') 
+ tt"MI c\x' X~ o 

Wf0M dx dx 
I )(tJ 

1 

!l. 

met: 

N - '2.g f[Jl ><. E, lit dx 
\ - I I Z. 

~.,{)D-

M I ::: 2. ~ 5 [ t X e J . 0.. dx 
I I . Z. 

)(:O 

waarbij 

Als kontrole onderetellen we dat de golfgeleider geen ferriet 

bevat. 

Dan geld.t: 

"'-O) \ ,.J J 
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zodat we vinden in dJ.t geval~ 

Dit resultaat correspondeert volledig met het door Collin 
gegeven resultaat*>, 

De beschreven methode maakt het mogelijk ook in recht

hoekige golfgeleiders., gevuld met inhomogeen, transvE>r- ' 

saal gemagnetiseerd ferriet, excitatieproblemen kv.:anti
tatief aan te pakkeno 

De methode is echter alleen bruikbaar in geval van 

bronsituaties die onafhankelijk zijn van de vertikale 

dwa.rscoCSrdinaat» zodat het probleem in wezen twee-dimen
sicmaal bli jft. 
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