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Hoofdstuk I. Complete orthogonale stelsels van eig!'pfunkties veor de

ideale trilholte.

Voor de veldanelyse in trilhol ten is he,t. van groot. b~larg .de, be

schikk:ing te hebben over eencompleet orthog.onaalstelsel van .

. eigenfunkties ~ De' orthogonali tei tmaakt namel.ijk've·ldo~twikkeling
, .

naar die efg.en funkties mogelijk,. terwijl'het compleet zijn garan-

. deert dat ,ieder veld in detrilholte door een ,dergelijke' ,ontwik-
• ',' . . f

.....

(1)

onder

r.esp .• , b). - ',"':n. d :: ()

hxqxU=O

a} y\ x 0 =0

v.Li =0

.<

-t'\

keling kan worden weergegeven .

A .TrilhoJ:..!;e met homogeen en isotroop medium.

a. Hat algemeneeig€mw'aar,deprobleem.
, - . . - - '.
We on,defz,oeken"het e'ieenwaardeprobleem

... ,;, .......,.•.. ,'.. . ''1- z_·
\l U,+kU==o , '

toeg'€ past in de t~t lhol te

de randvoorwaarden: "

".' ..

(2.)' "
: ( ~* :::: 'c.omp'i: .ge.conj .va rt a )

We onderste lIen da t doe trilholte-inhoud enkel'voudig sarmen-

'hangend 'is en "'Jillen nu b~vvij'Zendat 'clit randwaa'r'depro:Qleem

onder de 'randvQoTwaarden.a) 'Of b )'in staat is ee~ 'compleet

orthogonaal stelsel van ,eigenfunkttes te genereTe,n.
, . * .
Daartoe moe ten, v~e .aanton€lndat ): ,j.. .

Ie. d~ lineai!e. opera tor L'~ V~ zelfgeadj~mgeerd is

2e. (Li,LU) negatief definiet is, waarbij (o.,L) ean
geschikt ,gekozen ~calair produkt~,s'. '.

3e ~ ,~ll1n-4-k:~'1=ocorrespondeertmeteian s.tatiormaire

uitd~~kking .vOor 'de eigen~'aarden'k~ .'
. H~~t .p cala ire pr.odukt defini~:renwe**) ,~. , . . ~

Z~,~>: ~ o..~"'d\'
'J .

. .

"

lif"-) Morse' & FE'shbach: Methods of Theoretical Physics J bIz. 774

**) B. Friedman. Princir>les & Techniques of appl. 'Mathematics. bIz. 6
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Blijkt,· dat voldaan is aan de voorwaarden 1 tim 3 dan is het

stelsel van funkties compleet en ort.hogortaal tn"de zin Van

(2) n.l.

,(. Un genormeerd, onde:tsteld

'£.Qp.~.gek naar het vOlclaan zijn aan de eisen 1 tim 3.

'Z,ijn ~en is twee oplossingen van (1), dan moet,en we aantone.n,

dat onder de randvoor'viaarden a) 'of b) geldt*)

<0<, L~> ':: <- ~O(J ~).

(3)

nu is:

<~,L~~ ~ 5<i( 'l~*c\\I '= f~ .qxAt> b\V ~ltdv~'J0<. Ye>+ (YOl r:)dY
Y Y " v _

. ,~j:" ::::f~\V(O(b\V~~)dV ~ fhi"O(.Divf--'kJ.VTfbiv(~)(Y'()t~~dY~ ,

,~," " v _f' 'v " v, "-vfr"o-tr;'t.~to(' dv

B:et~ t·heorema van Gauss toegepast op d€ eerate ~ef1 de derde in'te

"graa:fr~'chts, 'en raken,ing houdertd met de ra,ndvoorwaarden .a), of

b) blijkt 'dat deze twee integralep nul ~orden. Rest dus:
. ,

<<<J~):=: -J(ViY~){biv~jc.\V -Jr()t~~("6to( dV .

Herleiden we 0P ,dezelfde, wij~e" (L~)'~)' ,~an vinden we

<:Lo<:,~) :: - )l:>i-J~."bi"f>*c.lv~fv()t~~roti<~"

m.s.w. '(~IL~)::<LO<l~)V ,dus.L is zelfgea.djungeerd onder de

, randvoorwaard€ n a:) of, b).
\

We zieh ook ,(~,Lo<,>::: ne,ga-tief' d~finiet voor elke"vektor

rmniers aIleen, wanneer tege 1i jkerti jd

'{ bO,vO<: =O' "

1"0+ ~ =0

zal het neg•.defi'niet z1Jn verval1en. Echter ineen enkelvoudig

samenhangend ,gebied voldoet aan (3)slechts

0< =0

Dus'voor el'ke'cX is'(O(lle<)

Om, t'e;;kunnen beweren dat
, .

voorwaarden a)of b) een

neg. definiet'.,

de oplossingen van (1) "onder de, rand- ,

compleet orthogo~~al stelsel"vormen,

"

*)' B. ' Fri.E'dman. Principles & Techniques of appl.Mathematics. bl~. 148
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dat we voor de eige,nwaarden Kn e~n

die stationnair is m.b.t. variatiis

rest ons nog te bewijzen,

uitdrukking kunnen vinden
- -

van U rond de exakte Un -oplossing.

We vermenigvuldigen (1) scalair met CI~ en

JctV\J dV + k'l. SctOd-v ~O
~,v .

integreren overV }

"

. r .. ,.

, '.

0 -('·
~ . JO~~/U- ~vk1

:= _

Ju~u c.v
v ..'

We willen bewi jzen da t deze uitdrukking stationnairis;' ill.a. V',J.

d b·:· b t' t t' . U-I..4t) U-t') (1-'(*) . d' , .. t'at 1JSUs1u.. 1e yan .= n+Q'-'h·.·.t1~ evarla1e

.&(\l) = '.<.1._ K~ .:: Al~Un-+Ai~C(i" ~,(&ui ~ ......
de co~ffici~nten AT~en A2 nul zull.en zijn, zodat &\.<1.: a

ill. b:t. ' e~~ste-orde-varia ties b U(*) •.,.... ." n

WerkerLwe ..(4) ui t lange de reeds bescbrevfjrl vieg, dan vinden we
\'001" ~d()f~l\(*).

"<. n

Herleiding m.b.v. de vektoridentiteiten

k"t ._ J(b'l\/ U~(1~;,,, Q:)cIv~ rooh\. r()~G:4v

n- !Ct'u,j,v
'n "

De vari~tie hiervan- rond Q(*) =: u~) vwrdt dan:'

.{jD~O"d.v}b\<1 + k~JO:~G"d~ -+k:SOn&O:Jv: ,

=)(b·\\I.bU:XbivUjt\v + f(bi"U~)(t>i~ bUJdV + fy~-t &u:x~Ju"d" -4- .

v V v· '
+ {~tu:.Yo+&iJ)y

v .

S~'.V"O\-~~" :.' fF?rc>t~ 6'1 + JV\.(~~~)JO
v .. 1/ d'

)(bivl~)(~\\I~)dV.;: - )~(~A,~b""R)~" + 5n(~»,'J~)J.U
v v o'

geeft: .

(JLi:U.",,) &1.'- : J6U: t-V'·iin.k~ '-i.} Jv +lbLq -~'lJ:- I.:u: }Jv+

+fn {&U:(d\vG~ +&CJ:)(YO+U,,}dD + Jn[&Un(bivO~)+. '

C:>,. ,". • o· ,,' of' bU,,)(rotO;}db
" "

Op grond van (1) en de randvoorwaarden a) of' b) wordt het rechter

lid nul mits we eisen t.p.v. de wand----. -~n-x t\U", = a in geval randvoorwaarden a} van -toepa,ssing zijn
_ -00
h. dU... ::: () in geval randvoorVliaarden b) van toepassing zijn.

/
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Deze vabrwaarden z1Jn van groot belang bijhet kie~en van benade

ringsvelden OC*J voor de berekening van resonantie'frequenties m. b.v.

, ,( 4)., Onder bovengenoemd'e voo~V\iaarden is dus 6k
z

.:: 0' en is (4) een

stationn~ir~:uitdrukking.Aldus is bewezen dat (1) onder de rand-'

voorwa~rde,n."a.) of' b) een compleet orthogonaal stelsel ka'n- genereren.

c. KlasSi!}C~:r1rif? vande ·ei~enfunktfes. ~
BeSCh~liV4€n we . ~lO -t k'1iJ := t\yA't>DivU _votYD'\-U +k~\:\ ...=a

- "nl\ -.r 1\ ,n

dan' zien we d:at we de" e igenfunkti,es Un kunnen v:erdelen in twee

kIa'ssEm n.l.

~ ~Eigenfunkties O~ waarvoor geldt ni v O~;: 0 en' die dus ,voldoe n
"- I 1. -.1 .

aan rot. vot u - J~ U . .:: 0
1'\ ..,.,

~ Eigenfurlkties 0: waarvoor ge Idt Yo+ O~ = 0 en ·die 'ovoldoen
".~ ", • _II 2'-11

aan ' orAb")),'1 U + l' U == 0-r 10"\ n t"\ .

Deeigenfunkties sub: ~ uit het etgerw:aardeprobleem met de rand-

voorwaardpn a), ~e zgn: ~d~aal eleltrische randvoorw~arden, zullen

we in het vervolg' aanduiden als e.n

dus:

-: ,( I)
, ' ,

'.l.. 4- - , 1
yO \ .YOI €",- vn en =0

-:b',ve n =0.

, zOdat:

Yo-tYot t,., -, Y~ ~ ... ,= t;)

D·,..{ ~ ~ 0
,n

oci J

,Deeigenfunkt~es sub. ~ , volgend ui t het' eigenwa~~dep~obleemmet

randvoorwaarden b), ideaal magnetische randvool'waa-r.den, dUiden we
- . -

, aan met t n

Door i6derzijdSe SUbstitutie is eenvQudig te kbntroleren da~ de

be t:r;€ kkingen'

root €.,.,:. V T-.""
rO+h

h
=v en '(5)

d€,ppoblemen ~I)::en (II) in elkaar doen overgaan, dusdat (5) de

betrekkingen weergeef't die tuss€n e", en ~... moe\;en bestaan. Maar

dit zijnnieiander:s dan <:ie homogene vergelijkinge~ Van Maxwell,

immer.s:
Irc:,+ e " yt
\loT ~ :., 11 e.

':hive =0

~iv ~ ~o

me \; ~ .::wJY..



5

De elgenfunktles volgenci uit de homogene vergelijkingen'van Viaxwell,

toegepast in de ideale trilholte "ziJn dUB wel' orthogonaal, maar

vormen ~een compleet ste lse 1.

De eigenfunkties sub. 12-' gekenmerkt door yot C(= 0 ,zijn gradien\-

velden. De elgenfunkties SUb.~:uit het 'probleem met ideaal elektrisc!

randvborwaarden"noteren we al~

t:= <yAb ~'n
~aarbij ~~ dan V'oldoet aan~ ,

(III) ',' "~\~ctrA.li.'~~~th';'J:~/:~'() ;'
, ~ .' :}'\ --:~'- ...:.

~tlO:'O ,aan de wand.

..

. "

( r'f .c oIv '" 0 '
')1h'11h " ,

V

~~€. orth~gOna('al zijrt vo'lgens '

: )~~ ¥" dv '" 0
y ,"'. ,,.~ ..

' ....'...... ~

waarbij de

maar;
, .

f~~.fn Jv ::: ) 'o/Ab~:. YAt>~nrAV == f)'i~ (~:~r~~¢.,)dV -f~~Aiv (~(AhicAv:u (VV\=f-r0
V . y , y , v ", '

Op de eerste int.egraal passe'n we het, theorems Van Gauss toe eri deze

wordt dan nul op grond van derandvDorwaa'rde cfih"=-o, • 'I?an volgt:

. _ )~: di-J orAb~ndv =: -c
t f~:~nc\v ,,0 '(m I-n)

v y.

Tenslo~te hebben we nog de eigenfunkties sub~ ~voldoend aande

ideaal magnetis'che voorwaarden b)•...

en ~n voldoet aan.':

(IV) b'\V 1rY'Ab t~ + i':+Y\= ()

Ook dit,zijn gr~dientvelden, die we noter~n als

~.. : ~A'b t~

1angs de'zelfde' wag als boven kunnen we bewi jzen dat 4~ i:. orth.ogo-

naal zijn volgens ~*:. Lj;"dv '" D . (h-l 4- h) ~
'v . ,~ ,

Aldus ,hebben v..e het complete stelselorthogonale eigenfunkties~voor

de ideale' trilhol te voor be ide s oorten randvoorwaardengesplits't in.
tweeklassen, d.ie van crote'betekenis zijnbij d,e ontwiRkeling van

,veiden indian bronnen in de trilhol te aanwezi-g zijn •

."
/
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B. Trl1ho~}e met h~een anlsotroop me~lum.

We onderstellen nu dai de trilholte gevuld 'is met een gyrotr~pp

(6bJ

. (6a)

.0·, .-

medium, dat met name de volgende kenrnerken bezit:

1) [t] en [~1 zi jn zgn. he rmi tis che rna tri ces
. I. "'" 'II" . ,..... *

d.w.z.1E.j.,[f-"] en CrJ.:t:rJ (-- = getransponeerd)

(* = geconjugeerd)
_~ '- _)to _

2) A(qA. resp.~IfJ~ zijn positief definietekwadra.tische

ui tdrukkingen (A is een vii llekeurige vector)

3) t~] en ~l z~jn :t:.requentle-onafhankelijk.

Met (q en tr1 'zlJn bedbeld de matrices met dimensieloz.e elementen,

. dus relatief t.o.v. [b en fa •
Voor aEOn dt=i~g~.1ijk medium is een soortgelijke theorie'als in hoofd-

-,. '.
stuk I A teo,ntvvikkelen voor het verkrijgen van, een compleet stel-

. <' ~ ~
.' ,> •.• ," -

sel van ,6t,thogor).ale eigenfunkties ~
. ;~ - .

a. Formularing va~_het etgenwaardeprobleem.

G2
We gaan 'leer uit van het-p.igenwaardeprobleem ,

Y,1,CfJ n ; '" Lu':·+,1/O· ''::0'; ( 6 )
en zoeken de vorm van L,zodat (6) .in staat is

t14.2 een compleet stelsel van orthogonale elgenfunkties

te generereri. Min of meer heuri 9 tisch kiezen we vQor.L· een uit

bre iding van de Laplace-opera tor en v;el .1n de volgende twee ge-

daanten: ,

LiJ+·k1G'=. o(A,t:.b·lvt~JO - [l.·f~Dt-((rY~DtU).+k\:i =0

.Lll -+ kZtJ = ~v-A.~"b\VrrJU - \rI~Dt(((J~otG»k\}=~

We onderste lIe n het tri Ihol tevolume weei:'. e nke .l:~oudig samenhangend

en eisen dat de e~ge~funkties van (6a) resp. (6b)'voldoenaan

b'} -n·frJU .::? .
, 1 t ~n x l(.T ("0· U ;: 0'hivU..]u =0

, ..
de volgende gemodificeerde ideaal elektrische, resp. ideaal mag.~

neti~che i:'andvoorwaarden:

a') .-
- hX:U :0'

/
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b. Definitie van het scalair produkt \Q,~> • Onderzoek van de lin.

operator L .
Ten, behoeve van de eigenfunkties uit (6a), voldoend aan' de rand

voorwaarden at) defini!ren we:

(0.. ~> ::: ro.lfU:1~ c,lv ::: ft C(j\lc'Jy (7)
) v v '

Voor de eigenf.unkties ui t {6b), die, dus. voldoen' aan d,e randvoor-

voorwaarden b') definHiren we:

<a)t >=rQ* ifJ ~ J.v :: f~ y,.]*a,ifJ:v (8 )
, v , Y , /I

we willen nu weer aantonen dat L,resp.L voldoen aRn de eisen

1 tim J, gestel<i aan het begin van pOo:fdstu,k. I-A, nu onder-de defi

ni ties (7), resp.· (8):
, ,

we beperken ons te bewijzen, dat vold;aan' is aan de vO'orwaarderl,
. .

1 tim 3yogr eigenfunkti~s ui t (6a) die dusvoldoen aan randvoorwaar-

den al)..•. ~et bew{js voor het anderestel e~genfunkties isvolkomen"',

identiek. >
Dus we

, .
schrijven: ,
" " \~O()~) =0 Slo/J\b))iY[f:Jo<'Ic-[~i~o1\1fj~yo+;:;/')].t.£)~J.V
of', y ,

. •(L;(,~>: Jh lb;V(lcJ~"·)l<1f]J.t> - Jl>;v(",j"''')biV(I>J~;0-'; 7. :__; . _ .
, '" ,,' - Jtrc>t[rrJfVO-\-~ ].lc..] }~J~Jv
, - *'·of, omdat [(j-=[e:.]

(L ~,p: J"(bIV([L)"jr..Ji"1 JO_Ib'V(1i-1'ot'j bi v(C<J('»~v-
, . ,

- f{(rrj~o+D(1t)( ~F' etc:> ~ ) t'o+~ 'CrJ~~·ot~·'<dv,
<9 . v . ,. '

De oppervlakteintegralen verdwijnen op grond van de randvoorw~8r-

den a I ), dus <L~)~)~ -J(biv [£J0<)(1:Iiv (C1f-» <l.v _Jvo+~,rrl-~Y"ototd,v "

De 'ui twerking van <t;c) If->) gaat langs de ze lfde weiS ~

We vinden daarvoor:

<~J.~~/: - S~i~[qf0(biYLd"~)cLv - SYot~. e,j1yoTotdY
. . 'v ,. v' \

Deze twee ui tdrukkingen zijn ge,ii jk'..' ""

I' __
L- zelfgeadjungeerd 0'

/



'Ne zien verder . I'

(L'o<)O<') = - JldiY[€.]0<1 201v - fyo+otcrJ-l'"ofo< Jv
v v

dus voor iedere O<fO negatief definiet.

Het derde en laatste punt waaraan moet zijn voldaan is het aanwezig

kz
zijn van een stationnaire uitdrukking voor de eigenwaarden n

van (6a).

We tonen aan dat

stationnair is met

kZ
. :: _ <0)L0>

<U,U)
betrekking tot

(9)

variaties van 0 rond de exacte

(10)

eigenfun~tiesU", • .
we beperken ons bi~. het-bewijs ~per tot het geval met de ideaal

elektrische randvoorwaarden a'), dU8 waarbij (7) van toepassing

is.

Met behulp van,de vektoridentiteiten

So< rotr-- cA'i ~ ~ (hr"o-t~ dv -t fn(~)(~) ~ ,
v " 0,5(~v~JCdi-J~)J.v ~ - f~yf:J>'b\'(~ C\V + )'n ~h\,,~)do
v V 0

is het rechterlid te herleiden tot vier volum~integralen en vier

oppervlakte-integralen,die geschikt gerangschikt de vergelijking

doet overgaan in

(\C(L<1 iV")SkZ ~ f<lU"«J"{~'I""'b;' 1'11J: T ['1\-0+.rrtcoh:( J{O:}Jv +
v v .

. + ~~O:l£]t.o/Ab'biV[f.1CJ,,+(£J~ohr1~otun -'k~D., }dv +
v ,. .

+ )n[&u
n
l( (r1~ro+U:)JD + ) hi ~ ll:xrr-j~o+ Un~ v\{J +

G b 5 .
+ ) ni[fJE\,,~bivt.(rU:d() + nt[t:J~iJ:~biY([l!Ji1dO

(j \.0.

/
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Op grand van (6a) en de randvoorwaarden a') wordt het gehele rechter

lid nul mits we eisen t.p.v. de wand
, - J '-1\'-*) -
h x Q~h .::0

Onder deze voorwaarden is dus 6k
z
=a en is (9) een stationnaire

uitdrukking.

Voor eigenfunkties uit (6b) is met de randvoarwaarden bl) en met be

hulp vall (8) het bewijs gelijkluidend. Het stationnair zijn van (9)

is echter nu aIleen wear indien we eisen t.p.v. de wand van de tril-

holte _(If) _(*)

h ·Crl ~U'" == 0

Bij het 'kiezen vaneen ,benaderingsveld U voor een geapproximeerde

berekening van de resonantiefrequenties met 'behulp van (9) moet

dus steeds gel~t worden op het tangell,tieel of normaal exakt zijn

van het veld 0 ter plaatse van de wand. Nu we bewezen hebben dat

eigenwaardeproblem~n (6a), resp. (6b) onder derandvoorwaarden af)

resp. b f )in staat zijn ee-n compleet orthogoilaal s~-~lsel van eigen

funkties te genereren, kunnen we deelgenfunkties als in I-A weer
'" in twee klassen .splitsen, namelijk:

~')div. vrije ei~enfunkties.

I)' eigenfunkties ui t (6a') met ideaal elektr. randvoorwaarden vol-

rdt1~=o aan de wand

randvoorwaarden vol-

-y..i'r-~+C[J-~ot~" +-): ~n =- 0

':t>iv[f1r,,,,=o -

doend aan I \ Z
_LE.:]ro+CrJvo+ en -+ Y",e'l= 0

biv [e.)e.,=o

orthogonaa1 vOlgensS_*~J- J
e....,Lf. enov -=(:) (WI} n)

"eigenfunkties uit (6b) met ideaal magn.

doerid aan

II)

orthogonaal vo1gens _
S~:[tJ ~t)ely := 0 (m-tv\)

v
-We controleren eenvoudig dat tussen de eigenfunkties I) en

II )de volgende betrekkingen besta,an'

-hn:o ~ rrf~J e",
n

en ;:= ~ l£j'rottr)
n

(11)

;'
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en en ~ncorresponderen dus met het elektrische- en magnetische

veld uit de homogene yergelijklngen van Maxwell, namelijk:

rc+E==-~rorl\4 J
tot H=~U)f-oL£] E l
'j,,;v ',$}E: =0 )

. "h'1 v floCr] H:;:-c

f
l

[tS~~+,~ =. v~· 
C£]J(0+ ~ ~ y€',

':b'\V [E.] e: =0

»ivlt]t:=o.

DUB nogmaals:· de eigenfunkties ui t de homogene vergeli,ikitJ-gen van

Maxwell vormen geen compleet stelsel; - die eigenfunk-ties zijn echter

weI orthogonaal.

t t )rot.-vr.ijeeigenfunkties.

I~n) eigenfunkties ui t (6a) met ideaal elektrische randvoorwaarderl"

vold.~.~nd aan

aan de 'wand
.t: •

l.

/
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I

LE1,

..... ...Ao_~__ .... ' ..

i'-f~f~;~;'~;~"

:u~;~·'..
:~ (~ ..'~·~·~;~:I·i~.~~~~-·~~ ~: .. ~

,'~.: ,,,',«': .Hoofdstuk' II .• StoriJ1gs;the or,ie ..

:'~~~0~: ~~." we. ,bes, chcu::na:::G:::::o::::l::v:::1:::t:~:~ ~~::6::~:_:~.-
. . "'\~1.~".~·:. ~;. ~ " ~ . c • ........ _~.~____ ....~ _------ - -.' • --- •

, ',. [~1' en [tl ys,n di t ~~ei_um_v.~J~!1Jr.aaIl.. d-e--Ertseil 1 tim 3, genoemd

_..afl'ff 'h~: t~15egiir'~~n-''hooid$'tuk I -B. .' .

-In deze ·trilholte .onderstellen ~e aanwezi-g

een volumedeel &V metafwijkende medium-
.' , J' .

parameters [t] -en!:fJ • Beide media worden

i=iLt.3 homogeen ondersteld. Tenslotte nemen we .

aan dat l:,V klein is'· t.o.v. de ruimtelijkeperiode van een even

tueelveld in detrilholte. De afwijkende eigenschappen van het
, ,

medium i'n ~V kunnen we .verdisconteren door in het volumedeel

een ruimteli jke verdeling' van elektrische enmagnetische polari

-,- -···sa-ti-e-dipb-1rriomenten.~e.n..)(.a.an te nemen. De hierdoor ontstane
. vetdverstorl ng' in" de trl Ihol te zu~i~n . ~e- n~~~~;-b;~t~de~;~-:-''''----- .
.' .

Voar'de ongestoorde trilholte hestaat een onbegrensde reeks

zgn."vrije modes", dit zijn de div-vrije veldoplossingen in

hoofdstuk I met' e'l'\ , 'Pin' aange.duid. ~: . "

" Door d'e 'z.uimtelijke verdeling v~n cP en vi( 'inaY kunnen rot"

vrije (g~adient)veldoplossingenontstaan, maartevens een

nieuwereeks. div-vrije "vri je mOdes'" 'met versch6ven eigenwaarden

. (du~ resbnantiefrequenties). Deze nieuwe "vri~~'modes" interes-
! .' '

seren ons •.;·I~~l1E't vervolgzullen we aantonen dat deze nieuw€

"vrije modes'", te ontwi}ckelen zijn m:iar het stelsel "vrije modes"
. . ,

.van de ongestoordetf'ilholte. We zullen daarbi j gebruik maken

Van de in' hoofdstuk I 'aangeduide orthogonalite,itsrelaties.

De veldvergelijkingen voor de trilholte kunnen we sChriJven als:

Yot t. = -}wtrlrok _~((",)r-crl)foJt

rot t =-~<U[J~J r{i + ft]-(CrJ-/f:PJ'e. } =-~Wr)r(;>(:k. + A)
even'ZO: .
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-.,

._.__.........__ A _

(12)

, .

grootheden in volgens

M:: i[tolt
-p ~ ~tl> If

E =.JioE-
k =~VfoJ(~-~"

Vo€ren we gereduceerde

dan ,-ont s~ta.Rt:

• ' -r-" -'rcrt-E' -~ \~ CF5rH~ M)-
rot H =- kLE.}(E +is)------ .._.., ..... -

, '

waarnij aan de ~and moet gelden:

Exr=\ =0 ( l~a)

-.

D.e 61genfunkties van (12).zu11en we aandul,den met ~JJ J W
li

,

de e~g€nWaard6nmet k" J waarbij v het rangl:lummer van deop

lossing is. Dus de. eigenfunkties voldoen aao'
... 1" - 1 -- , -

r.u.l rot E - \-< H = k I'vl,.'i II 1Jj) uy

[E..]-'rot H _ \< E. =k' l' (13)
)I V)) )'11

(15)

In hoofdstuk I hebberi we gezien dateen compleet ste1se1van

e1ge·nt'unktiesvoor de tr11hol te te spl1 tsen is in e,en rotatie-
,

vrije en een 41v.-vrij stelael. Onsinteress€~enJ zoals reeds
, '

opgem€rkt, de nieuwe div.-vrije oplossingen voor de gestoorde
,

tri1holte.' Daarom splitsen we in (13) het rotatievrije deel van

. E); en~lI formee 1 af doorte, sC,hri jven
- - . -I ._'}- -

E)) =E.y -to E.~ (14)
". _, _Yi y":: i=l ~ + Hy'). ", ' _ 1

"Hie.rin zijn E.lJ en ~y ,divergentievrij in die zih dat ])IV [~JE =0
, . IJ

en -"b~V frJ H:'y = 0 • E~ en H; z1 jn rota tievri J ..

We kunnen ,dan schrijven -' , ,

Ej =~YAb<Pv

H~ ::. _M"'A)),I"
lJ a 'f y

. ,waa!'bi j 'I:PlJ en tv resp. vo1doen aan (zie (12) "en (12a)):

o in de trilho1te, bu~ten'bY

:hiv (tJafAh <0 = JT. '<r' 110' ~ _
:b\vL{.1~ ter plaa tse -&V

&(y;[q~Y"'btpy):'hLq-?lJ aan oppervlakte van ob
stakel bY

aan wand van de tri1holte

(16)
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in trilholte buit~n 6v

(18)

aan de wand van de tri1holte.,

o
:t'IVCrJo/A.b fy:::: ~ . _
.. ~'IVfr]Mv ter plaatse ~V

~(n[rJ~Ahtv)=VitrJMy aan opp. van obstakel 2:,V

v:\Ir1Cl(f\bty.::o aan wand vande trilholte.

gesubsti tu.eerd in (13) doen ontstaan:

.r1-~at E~ - ki( -=- ~lMy~r~b1v)

[tj~o+l~rv- k)itlJ = kv(Pv,-¥~\fy)

(14) en (15)

,
Utt (18) zien we; rekening houdend met het feitdat geldt

-/

biv [£] E.)I:: 0

bivcrJH~:::Cl

dat
IfJ( i\,_ orAb*v}

l[J(i\, _O{A.b~)
(19)

div~rgentiev~ij zijn en continu~ normaalkomponenten bezitten

aan de oppervlakte van.&V(zie. (16), (17». "

We kunnen daarom vektorpotentia1en Uy en~v,defini~ren volgens

(20)

(21 )

.(22)

San de wand

m€t

rJ-'Yot Uy == kv( rV\-:YAb fv)
-~tJv Le.J 0v =0{

{

• >

[£J-'v-o+ W\}_ ..:: kvC'Pv ~ ¥Ab(i\,)
,1ivtrJW;J':: 0

Iii [rlWy -= 0 aan de \lI!and

W8srvap we kunnen bewijzen (zie appendix d) dat-ze in de gehele

trilholte gelijkmatig naar nul gaan alf; 6V~O

Ingevoerd in (18) 1evert:

rJ-~ot E'~~ k~H\~ == k)N
II

[£j'ra+H~-\<E~ :;. kv 0)1

,.....

aan-de wand.
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Het div.-vrije e.m.veld in de trilholte laat zich dus uitdruk

ken in de v~ctorpotentlalenvan het dlv.-vrlje deel van iSy

en My
De _verge (:22) Zl jh nu. geechikt voor onze storingsrekening·.

Om5lat Ull en WI' in de gehele trilholte gelijkrnatig naar nul ,

convergeren voor.6V~o zal namelljk voor

6V~O

en voor 6'V =I D

\I

{

.EJ/ ---? e...

. r--l~_.tll

·.l'y::: e.J/+&ev

H'~ = "tlll + 6t" .(25)

( 25b)

(25a)
. ,'t.

waarbtj ev en ~a> de divergentievri ,je oplossi ngen voor de onge

stoorde trilholte'zijn die op dezelfde wijze genoteerd zijn in

hoofdstuk I-B.
De e igenw~arde .kl' kunnen we volgens deze lfde redenering. schri Jven

k}/::: 1\.+ &ky ' (~4 )

waarin kv de eigenwaarde is van de vQ. diverge,n:tlevrije oplossing

voar de ongestoorde trilholte.

(23) en,(24) voeren Vie in (22) in. We vinden

(j1~chSev - k)~)1 =: -c\\<J:,y + ~\lWl>

[t:l\ro~~tv - Kvoell = ~ k).'e"" + k)J}J

( 20), (21)

aan de Vlaud

met het felt, dat voor e~,

tj)- ~o+ev = I<v ~y .

c.q_lvot till = kyev

&eJ/'. ~~ven &ky kleln zlJn t.o.v. e.v ,~\) eri klJ.
basls van de verge (25) en met georuikmaklng van

de orthogonaliteitseigenschappen

Op

en

en

Dell x y\ ::: 0

waarbiJ we rekening' g.enouden he bben

t geldtv

-~
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~~llen we nu ~€v en~~gaan ontwikkelen naar de eig€nfunkties

en t~n vandeongestporde trilholte.
fI.~ . *

We vermenigvuldigen (25a) en (25b) scala~rmet'ho(, resp.eo<en

integreren overhet. vOlufIle V van de trilh?l te:

. ' )~:Y01: ~elJdv - k~ )f\:C(Jdtydv := fJky~:rr]t}v + JkyR:crJWy dv
." . v v'. y.)e:rot b:hj\t -.kv~e:c€:] 6,e\}v ==JcSk/::~£J evc\v 1- lkve;CLJ Uyc.1v

v . .' . v .. v' v ,
Met behulp van de bekende vectoridentiteit:

'h,v(Ax~) ~ ~,rotA _A.rot~

kunne.n we het linl{:erlid omschri jven zoda t ontstaat:.'
_ ~ diV(t;~·X SeJl)dv + f8e»,~; 6V - ky~ ~:tfJst)lJy =:' )'" .-t f. ':.
. v ~. Y ku.L£.)"i: v . . v v

.~Scliv(eo(*x ~1iv)dy + ~c>tv'~: 6V - kv) e:l~1~elJdv ~ V, + S',
v'~ v· kr,:)'j*t* Y , Y yo ~ ~ .

Na toepassing van hettheorema van G~uss zien we dat op grond.

,van de randvoorwaarden de eerste integralen links nul zijn.•

Me'tbehulpJ. van de vergelijkingen van Maxwell ku~neri 1JIje de rotaties

in de tweed'e integra len e liminerenzoda t ll,-Ie vinden:

k~Se:Lt:JSeyJv -:- kli f~:lrJJtvclv =bk)l )R:rr]~lJdV + kllj~lf1Wv,dv
.,~ . v' '
y • v , , . _ v . ,

ko(~K:crJbhiY - kv)e.;lC-J Se)v = ~kySe:[e-J e~dv )~~ ){;ccJUvdv
v . v -y,. v, .

-

Nustellen
"

S e*[l;.J~e dv ;;: A·,'
0< , v lJi>(

y

T~:'rrJ6tvdv ~ ~YO<
v

de ohtwikk~lingsco~fficientenvoor van de reeksen
Do

~ev ::.L Avo(€.O( ,
0(: 1

zodat (26) de gedaante krijgt:

k~AlJ~ ~ k
v
2Jy o( -'" bky ( ~vJ + klJ )t:C,lWydv

k .' . k A vS-
,"By 0<, - v )Jo( ~ ~kv(bvJ + kv -e;[L] Uv6v

, . v

Hierin stel t ~ het Kroneckersymbool voor met de
liol.

(v./.<I)

eige.nschap

(27)



/

16

In de integra1en van (27) willen we nu graag de hUlpvecto'rvelden

Oven Wv weer vervangen door de polarisatievectoren ?v en Mv •
We richten onze aandacht daartoe op de uitdrukkingen (20) en

(21) •

Scalair vermE'nigvuldigen met 1;: , resp. e: en integratie over

V doet(20), resp. (21) overgaanin:

Jt;rotOjldv :: k~ J~:[fJ~lydv - k};f~:rJ ¥Abt Jv
~ ~ v

Je;r-o-tWyAv = kvre;CL]pydll - kll Je:C£:J<VAb.<fll dV
.v 0'1 V

Op dezelfde wlJze ais bij de afleiding van (26) kunnen we het linkeI

lid weer herleiden; maken we tevens gebruik van het hermitische

karakter van lEo] en CfJ dan komt € r :

k~) 0J(.J~e:dv =kvSi:trJ~\)dy - \<llJ SOfA~ t)rJ~~=6Y
y 6'1 "

k", fWJ1J*~:dv :::: kll fe;["J Pvdv - kv ) OfAb 1vlE-J*e::dv
v 6'1' y

De laatste integra1e~ kunnen we omschrijven. Er ontstaat:

KO() Qo<\c.]Ov dY := k~ jt:rrJf\dv -k'V[)b~:)d~ - itDivJl~JvJ -
v ~v y 0 v. 0. , .

Ko( (~1("rMJWvdv "" k (e:[L]f) dv _ \-<'v f jbiv(f\lL(je:)cI" - S~II'hi:'[LJ*e;cl.yl
) ~, v) v L~ ..~ J
v dV v o· v· 0

Op grond van het di~ergentieVrije karakter van t, resp. ~~ en

wegens de randvoorwaarden zijn all~ integralenbinnen de haken

nul, dus

(28)
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(29 )

& .:.- 1
~II -

waarde:

~

'zedat we vinden veer de verschuivingvan de \I. eigen-

..
(31)

&k, =-c~: {)e; [n ~ dv+ rf;:Y'lMyd~ } (30) ,
~. &v IV

Veor vo1doend kleine obstakels mag het ongestoorde veld eli' i;lJ
in .V en direkte omgeving als homogeen worden beschouwd. We kun

'nandan de integ~alen in <,29 )en (30 ) met goede benadering ver-.

vangen dbo.r scalaire produkten, als voIgt:

Aj)O<'==\1~\~ {e:L~JPll '-t ~Y ~:crJM~ L
. \{<c K li t"t I{o<. 'tot 5

12 Ify . {kv _ * .~. fI-* ~ l:t1 }
DlIo( = kit _1~ C .eJ£-)~ + 'ho(fl-tJ \V\J~' •

0( K y KJ. h+· 7

waal'in',>' ~kv=- -~ { ~;l£.rPlJ1-J- -1- t~~lK)J+o+ ~
'. ~+-'.= jf>"Jv Mh-l- =: H\dv

_1" ~v ~~ '1QT' bY r '. '
en de waarde van ~ en ~v ter plaatse oV moet we~den ingevuld.

Er bestaat in het algemeen een tensorie~l verband tussen ~ en
tol-

e enerzijds en My en t y anderzijds, te schrijven als
~.+,,/-

~. := [PJeJ)'
, 'M . (32)

My::: l M ] 1;)1
. ta\-

C!"] enIM] kunnen we aanduiden als de elektrische'-, resp. magne-

ti'sche polari bilitei t van llet ohstake 1. [PJ en [M] zi jn in het

algemeen funkties van vorm en grootte van het obstakel, van de

parameters van het materiaal van het obstakel en deomgeving.

Met (32) kan (31) worden geschreven:

, k~ {-* _ kv ~ ~ ~ }
k.YC<=I<_l: e~[£-JLPJ€y + k'ho([()lMJ~y }

oi. }I 0( Y';'o< (33)

~ k~ iky
- * - fr if t }' T

~ot.= 1.% _ 12. -k' .eO(LLJ[pJey + hO(CflUV\] y
\(ti <v oJ.

bkv~ - ~ { e=l£.JlPJey + ~~rrJ[M]~";
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Om de beYnv10eding van de veldenen deresonantiefrequenttes

van een gestoorde tri Iho1te te kunnen bepa len is het dus. o.a.

nodig dat de> e lementen van de polari bi Ii te i ten. [PJ en [M] van

het obstakel bekend z~jn •

. .

; .
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Hoofdstuk III. Heteroeene randvoorwaarden.

"Open"- en "short-circuit"-modes.

In dit.hoofdstuk zullen we aandacht besteden aan trilholten,

waarvan ?Ie eis,en dat de randvoorwaarden voor een gedeel te. van

de' wand zogenaamd "duaal" zijn t.o.v. de randvoor,.~'aarden die

gelden voor de rest van de wand. De b€tekenis van het woord

. "duaal" zal duideli.ik 'Worden ui t de wiskundige probleemstel

ling.

"

I

S
n

Beschouwen we een :1+rilholte, .gevuld met een homoge.enen ani80

troop medium waarvan Le,] en ff1 hermi tisch

zijn en waarvan de wandS bestaat uit een

deel S' en een deel.S" m~t onderling duale

randvoorwaarden, dan ~tellen we het probleem

als voIgt:

Ten eerste: Is het eigenwaardepr?bleem

lU + k\j .: 0

met L' gedefinieerd als in hoofdstuk I-B~

onder de randvoorwaarden

'.' , {Y))(U :0

voor 3' (perfekte elektr. gel~) , _
. blvltjlJ.=o

',.

(34)

voor S" (perfekt€ magn. gel.)

.
in st~ateen compleet orthogonaal steleel van Eigen-

funkt1.es te genereren?

fen tweede: IShet elgeriVliaardeprobleem

L::u + k\j ; 0

met Lit gedef."1.nieerd a 1s in hoot'ds tUk I-B,

onder de rancl.voorwaarden

voor S'. (perfekte elektr. (35)

::0

voor S" (perfekte magn.geJ.)
'h><U=O

L,iVrJU



(36)

- 20

in staat een compleet ortnoconaal steJsel van eigenfunkti~s

te genereren?

Om dit te kunnen beantwoorden moe-ten we de beide eigenwaarde-

-problemen onderzoeken op de Eisen 1 t!m 3, genoemd aan het

begin van hoofdstuk I.

We moaten dus nagaan waar in de bewijsvoeringen in hoofdstuk I-B

hieromtrent, de randvoorwaarden zijn gebruikt.

In het 'bewijs van het zelf-geadjungeerd zijn van Lf in hoofd

stuk ITB zi jn op grond van de randvoorV'iaardEn de .oppervlaltte

integralen

Sv; L~iv[d~)~]~Jdo = Kb~j(n [(J~)O-lJ =- ~
t) C) 0

I

,SKCj-tvot-ot)x~1" do = S(rjV"o+D<*)(~~Jo ::0 0 .

o . 0 0

De gebruikte randvoorV'iaarden zijn die, welke nu slechts gel.den
,

over Sf in eigenwaardeprobleem (34).

Deze oppervlakte-integralen verdwijnen echter ook op grond
"

van de randvoorwaarden OV8r S" in (34), immers de oppervlakte-

integralen (36) zijn als voIgt te schrijven:

SbiVlc]*O(~(n~dQ .:::..0

. 0
~ \ . .

J(Crirot'O(if)(f xYi) dO ::: S~t~}dCJ :;: 0
~ 0 0 ,

We mogen dus concluderen dat ook .onde-r deze heterogene rand-

voorwaarden voldaan is aan het zelfgeadjungeerd 'zijn van L'
en' aan het negatief definiet zijn van (Q ~L UJ.
G)ok het stationnair zijn van k~= _ <O:.L~Ci> t.o.v.·

(u,u)
. variaties van 0 rand de exakte Un bli jft ge Iden mi ts we

het benaderingsveld U zodanig kiezen dat

ter plaatse van S': h x. &U(~) - 0
t1 -

ter plaatse van S":
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alleen dan zullen namelijk in (10) aIle vier oppervlakte

integra1en verdwijnen.

Het eigenwaardeprobleem (34) is dU8 even~ens' in staat een

c~mp~eet Grthogonaa~ stelsel van eigenfunkties te genereren.

De bewijs-voering voor het e igenwaardeprobleem (35) _verl oopt

geheel analoog •

. De eigenfunkties van (34) en (35) z~ In ook weer te spli tsen

in een divergentievrij- ~n e~n rotatievrij stelsel. Ih het

vervolg zullen we de eigenfunkties van (34) en (35) aanduiden

als "opencircuit"~modes.De divergentievrij~ stelselsuit (34)

resp. (35) zijn dusde "open circuitl1-e-)resp~ -t- modes.

De eigenfunkties uit de eigenwaardeproblemen van hoofdstuk I

noemt men wel "short-circuit"-modes.

•

, '

'.
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Hoofdstuk IV. Toepassing.

In dit h60fdstuk passen we de voorgaande 'theorie toe op een

trilholte van eenvoudige vorm.

Beschouw een deel van deruimte in de

vorm van een cirkelcilindrische doos

(fig. 5). ,De wand van deze trilholte'

is een perfekte elektrische gel eider,

met uitzondering van kleine cirkelvormige

concentrische gebiedjes a~n v66r- en .

achtervlak, die p'erfekt magnetisch ge

leidend zijn ondersteld.

Deze'trilholte is gevuld met een gyrotroop medium waarvan de

materiaalkonstanten, relatief t.o.v. £.0 en (o geschreven kun

nen worden als:

~
~t -jLz 0)

b. (., 0

o CI (.,

-,

Voo~ deze, trilholte willen we een reeks diVe vtije "short

circuit"-modes bepalen, dit zijn dus modes behorend bij de
'"

trilholte met de gehele wand perfekt elektris,ch geleidend.

We beperken ons tot de bepaling van de z-onafhankelijke modes.

Voor voldoend kleine h (fig. 5) zullen namelijk deze modes,

met voldoe.nd laag rangnummer, domineren t. o. V. de eerst-moge

lijke z-afhankeli"jke mode. z-onafhankelijkheid in de veldver

gelijkingen geeft in principe aanleiding tot het ontstaan van
Jf) ,

E- en H-modes met betrekking tot de z-as .De l'sndvoorwaarden

laten echter aIleen z-onafhankelijke E-modes toe. We zullen

de gedaante van,de E -modes bepalenJfJf). .
nrno )

Voor de veldkomponenten gelden dE' volgende betrekkingenJf :

*)v. Tri~r. Appl. Sci.' Res. B-3,1953.blz. 333

**)de indices nmo hebben betrekking op de rtingorde v.d. wortels
in resp·. ¢-, r-en z';'richting.
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wesrin

(38)

Z:o =-

'W =
eenh.vektor in z-richting
;2

C>J 1"0 ~-I-'-i)

. Schrijven ~e (37)'in cilinderko~rdinatenen passeri we .scheiding

van variabelen toe, dan voIgt voarE uit (37):
. q. . I:: Z

E.z .: A J~~Y).l'.e.cfW

.
E = 0 -+- 'J (kfo.J =:: 0 ~
. z(r~~ . \01

I . 11"1'"
I<r = -a.r i .

we-voeren weer gereduceerde grootheden in

e, =}~ Ez

t =- VFo H
en bepalen A zodanig dat geldt:

r:o..

(e*[c]e elv =- 2.1Th(Ce:£le)ro\r=1
) "''''''0 1"1,"0 )1 Z

Y ~~

We kunnen kontrol~ren dat dan oak geldt:
0-

f~~klt~~v == llTh {{;~I(~Jt: 1- ~+~:)+ rz(~~V'_(~~}rdr ~ ~
y ~o

We vinden·:

<v = lTeth = volume trilh



"ferro e.l. ¥ 1.

Ui tgaande van deze "short-circui t~'':'m9des trachten we nu Imet

toe passing van de storingstheorie van hoofdstuk II "opeb-cir

cuit"-modes en -resonantiefrequenties, behorend bij de konfi-

guratie van fig. 5, te vinden.

De ci!kelvormige vlakjes met duale randvoorwaarden onderstellen

we voldoende klein, zodat de "open-circuit"-:nmo-modes als ver-
, .

storingen van (39) kunnen worden opgevat. De perfekt magnetisch

geleidende vlakjes kunnen we zien als in de wand geplaatste..
stoorlichaampjes in de vorm van rotatie-ellipsoides waarvan

de hoofdas in de z-richting tot nul is gereduceerd (fig. 6).

Voor voldoend klein stoorlichaam mogen we het ongestoorde veld

(39) in de direkte 'omgeving van het

stoorlichaam homogeen onderstellen,

zodat we met betrekking tot de be

invloeding van dit ongestoorde veld

door het s~oorlichaam ons mogen be

perken tot de bepaling van de zgn.

"kwasi-statische" elektrische- en

magnetische polaribiliteiten van de ontaarde rotatie-ellipsoide.

Hat probleem waar we ons dUB eerst mee bezighouden is dat van

de bepaling van de statische elektrische- en magnetische po

laribiliteit van een ho~ogene en i~otrope rotatie-ellipsoide

met relatieve materiaalkonstanten waarvan we eisen:

/



pe~fekte magn. gel.

Deze rotatie-ellipso!de bevindt zich in een anisotr-ope omgeving

met relatieve materiaalkonstanten

~~'
-}&z

:) f' _~'O) I[£.] .- £., rJ = r· fl" 0 II /
0 . 0 0 )"-1

.

I _ I

DQt behalve fA ~ IX;) ook. ge~ist moet worden (, ~o is eep. konsekwentie

vanhet statische' karakter van de beschouwing, met dus onderling
...

onafhankelijk ondersteld elektrisch en magnetisch veld.'. .
Volgens(12) geldt voer de polarisa~ies

I ,

-P::; [£.J- (l~J) - [t.]) E.
..., _,) _
N ~ ffJ(crJ - Lj1) H

(40)

Hierin is, statisch beschouwd

E. =- E, + E. met E.h ::
•r- l'

het ongestoorde homogene
statische elektr. veld

~p :: het stat. veld t.g.v. de dive
van de elektr. polarisatie

Evenzo -
H:: Hh+ Hl"I met HI. :: het ongestoorde·..hOm. stat.

magneti.sche veld' .

~M :: het stat. veld t.g.v. de dive
van de magn. polarieatie,

In het isotrope gevel kunnen we Ep , re'wp. H
M

schri jveh. ale-):

. E - ~ ~"h' f -p(f) Jv'
t> - L cyA IY_ I' .
l ....lT t f _ FI

v .
- I . f' M(r) I

HM .::. '-4rr YA.~"blVF IF'-v:/ elv

v

·Jt)c!d.Stratton. El.magn.theory, 1941
j
blz. 1S5'



.'

Hier t met een anisotrope omgevi.ng, onstaan, ala gevolg van

gewijzigde Laplace-vergelijkine~n(zie (16), reap. (17»:

"b.iv'[eJ<p'Ab<{l := :hivCe:.JP

biv [flCfAtly ~ b\'V[rJM

en een gemodificeerd Green's theoreme (zie appendix a, b, c)

de volgende uitdrukkingen voor Ep enHM :

E- I ..... f [cj"?(FJd '
,P=YiiE:I~AbD'Yt= \F'-fJ' ~

. ~V - ;/(41)
Ii 1 " S[)-'JMCf)c\ '
'ti ~A =~ o/AD.l)IVF \~~ _ j V

"1 ~, ' r-Y'

~V

(45)

(44)

(43)

(42)

, .

z

met (41) tesamen geeft:
I . J-1':;(~')'-" , - I - I ~ r r '

1> ~ l£.] (U:'J-[€.1){ Eh +~lIL\CY-Abb'\Vr l~'-fl ulv}
- -' I ~ - I ~r trJ M(F) I }M=\fJ(CI-\J-[,ioL] Hh+ 41TJ4 YAb'1iv" LI _ olv

/7 ), !r-v!.
~v

We hebben hier te doen met een ellipaotde,

wa~rvan bekend is**) dat de lichaamspotenti-

aal in het inwendige (fig,. 7)

JJV' " . . ( A t z. A Z)
-- = 1T A ~ X -AzY - 3Z.
\-' -I Q I... -t-

&v .
waarin, voor een rotatie-ellipso!de:

(40)

-waarin
-

De on'tsarding tot het cirkelvormige' schijfje ontstaat due

voor 1.~ 0 '

In het inwendige van de ellipsotde zullen P en Mhomogeen zijn.

, Dit is in te zien omdat (43) een homogene kwadratische funktie

is z'Odat bi j aubsti tutie van plaats-onafhankeli jke -Pen M
linker- zowel als rechterleden van de vergelijkingen (42)

**) O.D .Kellogg •Founda tiona· of Pot. theory 1953. blz .194 Dover .1>ubl-.

/



,/

27

(46)

plaats-pnafhankelijk worden.

Substitutie van (43) in (42) en uitwerking levert nu de volgende

Tektorvergelijkingen: _
I _

15_ ([E]-CtJ' - [IJ)E .:::: -2
1
(:, (CrJ-C£1' -CIJ)[AJ[LJ P

M - (Lr-i\M)) - ['J)H .= ~ 2.rltrl-~J) -[IJ)[AJf(1 M

waarin

"

IJeteh we nu in de eerate vergelijking (46)
I

[£J~a gaan

dan ontstaat:
.. (~[AJ[t.J - [IJ)iS ;: E

2£ -
J ,

De elektrische-poleribiliteit per volume-eenhe~d van de rota-

tie-ellipsoIde met (cJ'~o hebben we zodoende vastgelegd.

Detweede vergelijking (46) vermenigvuldigen we met de matrix
_I

~]I • we vinden dan:

{[rj ,' +~,(rrf~rJ')[AJ~)}M - (rrJ~t- ifJJ)R

(47)

,,, .

oo

waaruit ne enig rekenwerk:

6'-1_2-----,__::_

~,~1',2_t6.1 '.4
~"i:J ~2 £,

I
I

La ten "ve nu

dan vind.en we na

-' .crT -,> 0

*verm~nigvuldiging met rJ :

l~1 [AJrJM == l-l
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waarui t:·

e (1 ~.
2.' t· .

At 1_(t.1)' .lIC~~~ 0

!"-.
,

M.= -~( ~ .~ ~I(i- \~~ 0 l-4 (48)
AI 1:(~t

"".

0 0

..
Aldus is ook de magnettsche polarioiliteit per volume-eenheid,.

. van derotatie-ellipsoi:de metCf] ~ 00 bepaald.

Voor <l «1 vinden we do-or. ontwikkeling om <1,.:::0 voor' de konstanten

A en A3 uit (44) en (45):
I .

met

Het volume van de ellipsoIde is %n(a3 • De ellipsoIde .be·vindt

zicb eahtermaar voorde helft in de·. trilholte ' (fig. 6).

We vinci.en dan voor de elektris che- en magnetische .. 'polari bili tei ten'

[PJ en [IV1J van de halve rotatie-ellipso!de devolgende tensoren'

o

i

I

o

o

o

-~3~ )'tT '£1.
3
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, -

o

'. , -

Na- liniietovergang ~~ () resteert:

o

. 0

o

[pJ -

o

o

a

o

o

o (49)

o 6

I

B '( l V 8'(~ 0/ 3\ ~ - (tlt (,3\ ~. _(~y./ /A•.

.~"

-H((l!(Pt) p( 1 y 0
~

[M] :::: 3\ -1 _ (&y- ( 50),. /".

o o o

Rangscbikken we de "short-circuit"-E -modes (39) naar toe-nmo -
nemende resonantiefrequentie dan ontstaat de volgende rangorde

voor de la-agste exemplaren:
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V 1 2 3 4 '5

E ~. ~:t2)IO EO'20 ~tt.I)20010 (:t~IO

Veor r=o zijn de gereduceercie en genormeerde velclkomponenten voor

. n =. o,±~ volgens (39) als volgt te schri jven:

. £ .-modes voor . r.: 0 :
Dmo

rt:;:. +1 :

- j. J . Jwt.
e - -·--·e

z - V0i J1(Pom) .

~Y" = a

, "'~ = 0

r:::Q:

n:= -1:,

e =- 0z.

(51) ,

I
! 'r

I Met de uitdrukkingen (49) tim ,('52) Z1Jnwe nu in s"taat door sub-

stitutie in (33)deeigenwaardeverschuivingen. 6k)l vaar v= ~,2.

'te.bepalen. Ookcie eerstoptredende ontVQikkelingsco~ffici~nten

'AYe( ,I\", zi jn hiermee vatbaar voar berekening.

Er ontstaat:

. C t'
-j!2,

J
0 0

:) :)}lak, = - ~ { 0. . Ijl, £ 0 0I

. ±- \0' 0 0 0 4 3 .}

JiJ 'J,(fo, -3r ~(rOJ)
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De vermenigvuldiging met 2 gehee1 rechts duidt op de aanwezig~

heid van ~wee perfekt magnetisch geleidende v1akjes in de t~i1

holte.

We vinden ns uitwerking:

4 3 1 )
~kl= ('3,.v'$J k, (53)

Bij de b~rekening van &k2. moeten we, onderscheid maken tussen doe

rechtsoirculaire (n~ ... 1) en de links circu1aire mode (n:-+1)
Met behulp van (52) vinden we door substitutie in (33)

(54 )

evenzo vinden we

(55)

Ontwikke ling van he t e..
en t-ve1d v.d. eerste

drie "open-circ."-modes

na~r "short-circ."-modes

levert op

..
,ECI• 0

E,I.ENW. ,

'SHllRT C.1l~', MObr....-----;k-t,!----,----j-f-;-!k-R..--·k

t:'4ENW. I k; ~-~1t

O~~ ~~: :~:<;;S--....L.: -Jf-'-'o----Eo'+r""t1£-=-o':--:-",k
010 (.J)'O tt!)IO

.. bk: .' -(~~ J:lf.0)(;:;:)k,
Wat de co~ffi.ci~nten A»o(, .5).ll)(. betreft zien we uit (51), (52),

ev:ntuee1 (39), tesamen met (33) dat de co~£ficiijnten AV~,by~

die betrekking hebben op twee Enmo-modes met onge1ijke In! nul

zijn.
/

/

_0 .;..s A- s
e == e -+ 4 e +.010 010 I OZO .

. (56)

_0 _s
e =e(..1)10 (-1)10
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Op ov~reenkomstige wijze als voor (53), (54) en (55) is gebeutd

kunnen we met (33) de ontwikkelingsco~ffici~ntenberekenen.

We vinden:

...

','

/
!

, "

. ,

+-
.B ==.0,
. 25

'r;+ - 0
2;:' -

'"

"

( 57)
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Appendix.

~. Gemodificeerd theorema van Green.

- ~, en ~'). zijn twee verschillende scalaire grootheden

~, ~ ifJ, (~.f.~

~1.:: ¢ll,y,Z-j

(2A)

(4A)

(3A)

(lA)

) piV(4zlf.Jo/Ai,~)Jv -= ~ a;A},ef2.[qD.(Ab~\ J~'+ Ji biv [f.J~rAJJ¢, o.y
v Y y ,

.)'biY(cP,lLJ*-~b~z)c\V ~ )(i LC.);~M1)Y) ~6
v . s .

J.~iV(~,[(;J;'-"'t~~d" ~JYAb9/-c-J*ot'rA,btJ-dY +}~ 'Diy L{.]\V'Ah fc Jv

hermitisch dan geldt

dan geldt· .
" fdiv(P2.[t.]lfA~~)clv = f(i2.L£J~rAb~)Yi et O '

v' s·
volgens theoremQ van Gauss.

en oak

Evenzo

is [q

en

,.~ o/Ab.~JCJ ~yA,t>¥, dv = '5~br/5J'0'lA,~ fz.Jy :
Y . . v

zodat we vinden door (4A) van (2A) af te tre"kken endaarna .-

(IA) en (3A) toe te passen:.'..)

. .

'hivJf.J fAb 4Cf) !:: i(r)

S(4Zb:\VlqC}YAb~- ibiYlcj~YA'b~J~V= S(~~[(;]fA~11-·~~J;VA.brfJhd()
y ..' . .~'."

~.Toepassingop potentiaalver€i€ 1i jki~,.

/Zij gegevend€. potentiaalvergelfjking
I
/

(5A)

(6A)

waari'n, ~y) een bronverde1ing iaineen onbegrensd .mediuJll

v

waarvoor~ .

. 'LE-] ::: (~:~ -~~z ,:),

\c () t.. .
. I

we vragen naar de potentiaa11 in het punt P (zie fig.9) als we

onderstelJen dat de bronverdeJ,ing

zich op eiridige afstand van P be

vindt.

We passen daartoe (5A) toe op het

gebied V, begrensd door twee gesloten

oppervlakken 8 en 81 0m P.



De oorspreng van het ketirdinatenstelsel Iaten we samenvaIIen met P

en we kiezen voer ~! en ¢2 in (5A):

I .
/

gesubstitueerd geeft dit

~tq~) - o~ dv = )tn~J7AbL ~ ii~~JrIdo +{\n[£1y'" i + ~";:1?Ide,

Y S s.
Iaten we nu het oppervlak S ~oo dan omvat dit tenslotte Qlle bren-

nen i en ~al volgens ,een bekcnde redenering *)
. * . . ..~tnlLJy-AbP'-+ ¢ nrc.~J ;: ~ do ~ 0 .

,0
voer 51 kiezen ,we een boloppervlak met straal r concentriscb om P en

Iaten r -;.. 0 gaan, dan
11' 21'\"

fnf!oJ;-bh;-7 I'J\i\ [£](~""~)p,;". d. df -'> 0 :.

S t;=c> (j)",o
. I \

en

voer r +,C

voer r -?- Q

Zodat we vinden

j,~ == _~. ( <lCF) ctv
'fI LiITE,) r

v

(7A)

N.B.: Di t Tesul taat geldt aIleen als de diagonaale Iementen van [E]

geIijk zijnt

c. Oplossing van b'\V[f..]OrrA.hp:::-b'\V l£J~met ~hulp van de· pplarisatiepoten

'tiaal •..

l£] :: .(}~~ 1~z ~)
o 0 f. 1

- 'biy [£] WAh (b'\V TI ) = -biv((:hiv[l:.lyAYiT}.::: 'hi", cd 'P

In "1.1Y [iJo/Aht .:::'hIV [£:]"P voElren we in if;.: -V.iT

dan v,olgt, weer 'met

of
(8A)

'*)J.A. Stratton. El.Magn.TheorY,b1z. 168
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De oplossing van

(biv[E:.JC}r~1)n .::. -L£]-P

is zeker een oplossing van (8A).

Gebruik makend van het re'sul taat (7A) vinden we dan

.' - I ((Cji'(fJ d'
IT(fJ ==: 4nE., J \r' _f \ "

v

~
. I '>-..' .) [£) -Po(f

t

) I .
- - u\V <ltV
- - .4TTE:-, i' IF' - r I .

v

.,g. Ret uniform naar nul konvergeren van het veld Wy als. het obstakel-

volume· ~'J~ 0 •

Ret veld Wv is bepaald door

r-ot'wy'=: kvL[J (~-arAh~yJ }.

':hivr10v :: 0 .

, hrTVJ·v'= 0

ind.e trilholteo

, .aao de wand

(IDA)

met ..
"

',.

...,

..

!
Vie zoeken eerst deoplossing van de eerste twae vergelijkingen .

jclOA), dus ~o~r'het ,obs.tak€'l in een onbegrensd medium.

Voor div,lt-J'vIy vinden 'l"'e door uitschrtjven

~ivtrJWv=-t<b\VWy -~r2.2o.YOtWjJ · ( 4' = eenh.vektor

in z-richting)

Zodat we in (IDA) de tweede vergelijking-kunnen vervangen door
. . I

'bivW)I :: ~/~2o.roTv{y= ~~ I</iol£](! -o/I\bfv) (llA)

SteIIen VJe formeel

--Vi)! .:=. rotA - ~rt>,t>M waarbij we div.i = 0

kiezen



(12A)

dan vinden we uit (lOA) en (1IA):

-V'1. A .=:Ky lr-j CP-" - CYAhefJ
- vZM :::. ~rtl~lJ2JEJ(13v -o/~~)

met als oplossingsvormen voor de onbegrensde ruimte

- kv ~ l~1{-P" - ,rAb~y) o\v'
A - - \-'-1. - ~Tr r - ..... \

_ .~ ~v (?:<>[~1,(f,,-¥A,t>?y) elv'
M - ~ h 4tr J \r - F I

Noterenwe de oplossing voor de onbegrepsde ruimte als VV~d~n

vinden we: . /
I I I j /

\f\i(f) = kv rot ([l.1("P'V-eyA,>¢") dv' _ '\.te. ~ 0..1"1\1:>_ (zb[£.J_(,f)/ __ tA,])(J> v) c\vl '
_~ 4rr r) \y I _ y \ <f !' 4tl ~ f) \\" _y \

. V V

De oplossing Wy in de trilholte, due voor het volledige stelsel..
vanvergelijkingen (lOA) kan nu geschreven worden

--....
'waarin Wyeen divergentie- ~n rotatievrij veld is WRervoor ter

plaatse van de trilholtewand moet gelden

(13A) .

terwijl in de

"" ~

ni.:t1WlJ =nftJ Wy

trilholte.......
'{brW - 0

li -

'"
::h'1 V IfJW)I ::: 0

(14A)

\Nv kunnen we n.u schri jven a1s sen gradi€nt van een scaleire poten-

tiaal: ~

VI" =:: _~Ab~

ge-

dV= ~l~[r;irA~~ -~V\ljJ~YAb~JJ.a
'?,-tsz

en 9(At>~ moeten nu zodanig worden

dat t.p.v. 82 voldaan is san

- hrrJ~Ab~ = nrJYJy

kozen

Hieraan is te voldoen door

Dit toegepast in het theorema van Green volgens '(5A) met ~] ver

vangen door [r1 geeft:

. 0 = ~ })iv ItJr'fAb ~

v
f

.,

}
Na limietovergang 81-'> a vinden we dan:

/
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t·

(ISA)

we zien no. uit (12A) en (15A) tesamen met (13A) dathet.voor het

bewijzen van het un~forI1i n2ar nul gaan van het veld W>J voor oV ~ 0

in de trilholte voldo~nd~ is te bewijzen dat het veld ~v in de ge-'

hele onbegrensde ruimte nQ2r nul gaat voor 6\1 -..:;> 0 •

We geven het bewijs voor een ohstakel in de vorm van €en bolletje

met straal F •
1)it (9A) voIgt:

1">\1 is

Bekend is

. '

•

Zodat 'fie vinden:

-f: L([(J~¥AbJ~3J
~rADi(r) -:~ , I _ '

I . ~ ~E [([E.]"Pll,ey-Ab)r]
, / I

B~'nen het obstakel is. dU~. 'O;fAbfy' , evenals'"Pv , een plaatsonafhanke

lijke vektor.
, .- -

0. /
. 0i0 I

'/' V-V
I \

. /"

.\

\~
'-

waarin

\

J

/
/

if) J.A. Stra$ton.· El.Magn. The ory , bIz. 186
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We willen nu aantonen dat elk van de vier integralen voor alle

(lSA)

'" (17A)

, dus

~ (((] L' .~~~;~. -J xn J~ = 0
r__ J \r-rl .

OCr)

De OpperV1aktei~tegraal OVer,Oj is in \ van de orde 1/\2

k t3
) [e·Jl-· - d(~3) .. J)(n \ '

/.11 l-I - t dol!J=?O met r ' als r~o
.....,TT £( '" _ r: \

o voor a11e r.
\'

i
~e integranden
11/(r,)4.

De integraal over een oppervlak in het oneindige geeft dUB geen

bijdrage.

r' minstens me~ F near nul gaan als \ ~ 0

De beide eerste integralen laten 2ich direkt berekenen.
We vinden .' I ~

. ~L(Kxr)
, . ~ K ' / 3 '(~hro-t- -_I- dv = I'. - _

LtlT r \r -r I ~ ~v (K x r )
v 3

r I J .

k~~'b_(~;'~ ~v/=/~~(i()<)r (:>r)
l.jn Of r)\t-_Y'j ~\<v(Zo.K) (r«(')

v~. .3 \

Deze twee integralen gaan dus inderdaad near nul
3

voorr'>,r met ~ }
als p-+o

voor r~rmet ~ \ .
De beide laatste integralen transformeren we als volgt:

~ ~3 .l.. jlL]l(CL]f .~At»~JI I k' p3f ~\'ot'l(J l··(J('73) .J\, ) (£)l-' <D(~'~"JX(\ I~- ..!- 1"0 L ~ J1> Y _ _ _~ -L- r 0.V + I GI +
~l'{ E1 r l~' -r I - J.411 ~£I, \V:' -~t \V' -r t

Y-V\, y-y\.!... 0t .
j lt1l' ·(D(.r'3) ·l~(\ a.0 }

+ \-'-1r _ r .

. • _', (JV~OQ) 'I

~e k'L) t . Ab_ )io.(t] ~Cl:]~- YAb);3] dV' = ireku c!.. { ) 't'';'(~':']l<?(7Ul Jv'
.u.J 411' ~ ¥ r l-I _-I <tf'1 J;n \[\ \~ - r \. . .I I r r . , ..

v-v~ _ (<yllb :(t'[£J[.~~fO(;'3)'J)~Y I} . ,
) f 1-1-1t- -r

. V-Vr;: .
van de oppervlakteintegralen zijn in r' van de orde

..

De integranden van de volumeintegralen zijn in r' van de orde
l/(r' )5. De volumeintegralen zijn dUB, wegens de ondergrens

r'= ~ ' f -afhankelijk ill de orde 1/( , zodat in (17A) en (lSA)
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Hiermee hebben we aangetoonddat

nul konvergeert als F~ 0

Lange eoortgelijke weg kunnen

door

. 'biv Ct.] U = 0
. )I

-
U x n = Qv

uniform naar· nul konverg€er~ als \ --?> 0 •

. -

, ..

!.

/
/

met \. ,als (' ~o
voor al1e r

gedefihieerd

aan de wand
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