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Lijst van ?ymbolen.

Tenzij anders vermeld.is gebruik gemaakt v~n het ,. ....... -.
~j.l~.,":". stelsel.

Yn, in ferriet

veld, componenten Ex} E~j E 2.. '

~basis der natuurlijke logarithmen.

(5.3) opgevat als functie van r
= 2,7182 ... ,

form, (14) ui t

frequentie.

magnetisch veld, componenten H/f} Hy } Hz.
idem, veroorzaakt door constante stroom of een permanente

magneet.

afstrrnd tussen evenwijdige platen (fig.11)

imaginaire eenheid.

als dimensieaanduiding: Ampere.

bij Lax en Button: aandui~ingen voor fig.2.

bij Seidel: elementen uit trans¥ersmatrix (4.3)

constanten in analyse basisstructuur (5.2)

bij Seidel: elementen uit transversmatrix (7.1.2)

maar nu voor speciale symmetrie.

in (5.2): constanten van vierdegraads polynoom in r~

magnetische inductie, componenten 8 x J By~ B z. ._ _ _ ( --:. ---OJ
idem t.g.v. N b en No ....130 =~o N~ + Ho
mechanisch impulsmoment van ronddraaiend electron

Qempingsterm (zie 5.1)

luchtspleet (4.4)

electrische

stroomdichtheid.

bij 3eidel: is gelijk aan ~~ •

bij Lax en Button: breedte golfpijp

bij Seidel: breedtes lege pijp

magnetisa tie. componeneten N,,) H y J 1'1-z.'
~ ~

magnetisatie, veroorzaakt door H o '" HJ)c

als dimensieaanduiding: meter

magnetisch impulsmoment van ronddraaiend electron

als dimensieaanduiding: Volt.

admittantie J ~~ in vacuum,

coordinaatassen.
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demping: Re (r)
dempingsfactor in ferriet (5.1).

golfgetallen resp. in vacuum en ferriet.

Im (r) ~voortplantingsconstante verliesvrij.

voortplantingsconstante

complex geconjugeerde van r
gyromagnetische verhouding.

dikte "ferriet slab" (4.1 en h.3)

permittiviteit
-/2

ide m voor vacuum = ~ J tf' 'S" q If... ::L 0

idem voor medium (fig. 11 uit 5.2)

hulpgrootheid bij Seidel.

Seidel zie et> ~ e I <f'
Bresler: voortplantingsconstante.

permeabili te it.

idem voor vacuum.,

idem voor medium. ( fig. f( uit 5.2)

permeabiliteitstensor.

diagonaal, resp. met diagonaal element in r/"J
hulpgrootheid bij Seidel (4.3)

idem bij Bresler (h.4.)

geli»1.dbaarheid. D:i" in medium (fig.11 in 5.2)

Gf )~ voortplantingsconstanten in resp. ferriet en medium

voor'de dwars-richting (/1 x - y vial.. ) (5.2)

¢' J 8) y; zijn resp. o{, e, J ex.! 0 en Ot'1.(2. (4.3)

g;., 8, '!IT de matrices, corresponderend met t, ~ F en t 2.

4>, J <1
1

idem bij Hurd voor ronde pijp. -a. _

[X] X- tensor; geeft verband tussen 1'1 en H •
Y X elementen uit X- tensor.1"-, ) 2

W -= 2rrf hoekfrequentie.



- 4 -

3. Inleiding

Zoals bekend is het mogelijk om lineaire pa5sieve vierpolen sa..n te

stellen die niet voldoen aan het reciprociteitsprincipe. De eerste

die een theoretische beschrijving van zo'n vierpool gaf was B.D.H.Tellegen

( 'r) die in 1948 de ideaIe gyrator toevoeg~e aan de tot dan toe gebrui

kelijkeelementen te weten de ideale weeratand, zelfinductie,capaciteit

en transformator.

De praktiache realisering van niet reciproke effecten, in het bijzonder

van de gyrator,vere1Bt tot nu toe steeds een gelijkstroommagneetveld

hetwelk op zijn beurt leidt tot een Hall-effect of een gyromagnetisch

effect. Zeer vaak heeft men getracht 011 een ""nrichtingskarakhr"

aan een systeem te geven met behulp van deze effecten. We noemen slechts

Hogan's "microwave gyrator" (1952). (J./)

Bet wareh B.Lax en K.J .Button (')10) die in de jaren '54, '55 en '56

enkele configuraties beschreven die - op de conventionele manier aan

gepakt - voar het eerst aanleiding gaven tot resultaten die in strijd

zijn met de hoofdwetten der thermodynamica.

In 1956 werd meteen een poging ondernomen door !'~.J.Kales ( 8 ) om hier

een oplossing voor te vinden, die evenwel onjuist geacht moest worden.

Dit werd aangetoond door A.D.Bresler, G.Joshi en Marcuvitz (1958) ( ~ )

Een volgende poging werd ondernomen door H.Seidel (1958) ( J~ ). Zijn

hypothese is tot op heden gangbaar en staat bekend als de theorie van

de "intrinsic losses".

cen geheel andere verklaring gaf in 1959 A.D.Bresler ( ~ ). Zijn theorie

heeft de naam gekregen van "surface-wave theorie".

De overige auteurs die zich nadien met dit onderwerp hebben bezig gehou

den zijn allen min of meer aanhangers gebleken van een van beide genoe.de

theorieen. We mogen deze theorieen dan ook representatief achten voor wat
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er op dit gebied leeft.

Onder nr (4.1) zullen we allereerst even ingaan op de moeilijkheid zoals

die door Lax en Button werd gesignaleerd. In (4.2) geven we de idee van

Kales die bekend staat als die van de "cut-off-modes".Onder (4.3) gaan

we aan de hand van het artikel van Seidel in op de hypothese van de

"intrinsic 108ses". Aanslui tend voIgt in (4.4) een beschouwing over de

"surface-wayes". In (4.5) sluiten we dit literatuuronderzoek af met de

aanduiding van het werk van enkele auteurs die zich rond Seidel en Bresler

gegroepeerd hebben.

Vervolgens gaan we in op de invloed van het permanente magneetveld waar

we reeds van opmerkten dat het uiteindelijk de oorzaak was van de niet

reciprociteit (5.1). In (5.2) analyseren we dan een structuur van eenvoudige

aard die de principiele moeilijkheden in zich bevat en die tevens geschikt

is om er de meer ingewikkelde gevallen uit samen te stellen. In (5.3)

voIgt dan tenslotte een samenvatting van de resultaten van dit onderzoek.

Het slot (~) wordt gevormd door de bespreking van deze resultaten aan de

hand van enkele representatieve grafieken.

De gebruikte symbolen staan op de bladzijden 2 en 3. De literatuurlijst

is opgegeven op bIz. 3q, Lf 0, Lot I
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4. Literatuurbespreking.

4.1 B.Lax en K.J.Button.

De structuur die door deze auteurs is onderzocht wordt gegeven in fig.'.

Het is een rechthoekige golfpijp met daarin geplaatst een rechthoekige

ferriet-strip (gearceerde gedeelte) met dikte ~ • We noemen de voor

waarts-richting de z-richting en onderstellen een z-afhankelijkheid

van de veldcomponenten van de vorm exp r z, met r =.. + jft • Lax en

Button onderstelden een verlieavrij ferriet in een pijp met volmaakt

geleidende wanden.Ferriet en pijp onderstelden ze volkomen verliesvrij.

In de x-richting (zie pijl) wordt het ferriet geacht een permanente

magnetisatie te hebben. De conventionele aanpak met behulp van de verge

lijkingen van ~~xwell en continuiteitsbetrekkingen leverde een verbQPd

tussen f?', 0' en L . In fig.2.1 is ft uitgezet als f'unctie van O/L •
L it de totale breedte van de pijp. Voor kleine waarden van 0 zien we de

zrondmode (A,B) waarvan de beide takken corresponderen met voortplanting in

de + z reaf. - z - richting. Voar grotere waarden van S treedt aIleen

een "ferrite dielectric mode" (c) op - in de + z-richting - en voor nog

grotere 6- waarden idem maar nu in de -z-richting. (D).

L
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De f~ren 2.. b,c.d en e geven het amplitude-verloop van het electrische

veld in een dwarsdoorsnede van de pijp voor reap. de mode A.B,C. en D.

De gevallen A en B laten een licht vervormde halve sinus zien van de

grondmode. C en D zijn typische oppervlakte-golven die zich langs het

grensvlak voortplanten van ferriet met lucht en die in de dwarsrichting

exponentieel afnemen.

De moeilijkheid nu die zich bij deze laatste twee modes voordoet is dat er

daar energietransport plaat. zou vinden in al166n de + z richting, dan

..1 alle&n in de ~ z richting. Dit nu is zonder meer in atrijd m~t de

thermodynamica die zegt dat in geval van energietranaport in een bepaal

de richting, 66k transport mogelijk moet zijn in de omgekeerde richting.

Ten overvloede geven weecn ai tua tie waarbij het absurde meteen is in te

zien. Fig. 3 geeft de lengtedoorsnede van een pijp waarin een sectie is

opgenoJllen die bij gegeven H;r:. en l) alleen in de pijl-richting

transport toe zou laten. Dit betekent dat een golf die van links invalt

met een vermogeh1 volledig wordt doorgelaten. Een zelfde golf van rechts

invallend zou volledig moeten worden geretlecteerd.Sturen we nu gelijk

tijdig van links en rechts golven in met een energie-inhoud '. dan zal

het slechta van de phase der golfcomponenten afhangen of zij elkaar

versterken, dan wel verzwakken.

In geval van volledig. verzwakking zou er dan een energie 0 uitkomen.

waarbij dus energie verdwenen zou zijn. En in geval van versterking zou

er een energie-inhoud 4 uitkomen terwi~l er 1 + 1 = 2 was ingegaan.Beide

gevallen zijn uiteraard in strijd met de thermodynamica.

-_!_----.. ~--_!_--



verlies-

r;,

- 9 -

Deze auteur meende als eerste een verklaring te kunnen geyen yoor de

paradox zoals die op.blz 7 werd gesignaleerd.De verstoorde energie

balans zou in evenwicht gebracht moeten worden door het energie

transport in de richting tegengesteld aan de pijl in fig. 3 te doen

plaats vinden via z.g. "cut-off" modes. Dit zijn modes die zich niet

in de pijp kunnen voortplanten daar de veiden een exponentieel gedempt

verloop in de voorwaarts-richting hebben. Hun voortplantingsconstante

r is dus niet imaginair ( j (3 ), maar bevat essentieel een reeel

deel r = ()( +Jj3 Hoewel deze modes zich niet in de eigen

lijke zin voortplanten door de pijp zouden ze weI verantwoordelijk gesield

kunnen worden voor het energietransport over een eindige lengte in. omge

keerde richting.

In ( ~ ) van de literatuurlijet is evenwel aangetoond dat onder de

gegeven vooronderetellingen - te weten ferriet en pijp volkomen

vrij - nooit een complexe ,- all~~n op kan treden. Wanneer nl.

optreedt, dan treedt r; (de complex geconjugeerde ) ook Ope

Het bezwaar is dat als r;, physisch acceptabel 1e, due een exponen

teel gedelllpt verloop geeft, dat dan t; de betreffende golf in o~e

keerde richting een exponentieel aanzwellend karakter geeft hetgeen we ale

physisch onmogelijk moeten verwerpen.

l'ig.4 stert de B::gging van de wortels voor.Stel dat r; zich Yoortplant-in de + z richting, due volgens exp jwt _jP.z. ~"z. dan geeft ro
de vorm exp j Wt + JfoZ +- ~z m.a.w. zelfde 0<0 maar tegengestelde

richting.

blolz. .1..0
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r .-0(
I
I
I
I
I

-Jf!tI---------l r;, = ~,,-jf3c:.

WeI willen we er meteen de aandacht op vestigen dat, wanneer men met ferrie'

rekent waarin men .'1 verliezen in rekening brengt,dat dan w'l een mode

kan bestaan met een complexe r"o terwij1 r; niet voldoet aan de betref-

fende W - r relatie.

Dit oa verwarring te voorkomen wanneer we straka onder nr. 5 inderdaad

dergelijke modes vinden, maar waar we dan ook inderdaad rekenen met niet

verliesvrij ferriet.
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Intrinsic losses.

De structuur die Seidel onderzocht is die van fig.5. Ret gearceerde

gedeelte is weer een atrook ferriet die in de lengterichting van de pijp

is geplaatst, wederom met voormagnetisatie loodrecht op de voortplantings

richting. Vanwege de fraaie wijze waarop de- LV -,- relatie wordt gevon

den gaan we hier dieper op in.

I X I II
I II

I I I
I I ~f I

I.. f. I ~ fa
I

..,1,. ..I
I

a.)

8= ~ld

~ = 0(, f, r----- 'f =If, II.
t------------~~-----f,
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De gemaakte voorcnderstellingen t.a.v. het medium zijn:

G"n verliezen, g~~n ~~"taJat"sot~o",e, geen invloed van spingolven

en li'» dan de &kindiepte; ~ is de dikte van de ferriet-

strook.

Interessant is nu het invoeren van een transversoperator, werkend in een

voorkeursrichting die als voIgt ondubbelzinnig wordt vastgelegd:
-...

Stel d. energievoortplant1ngsrichting is ~ en die van de permanente
_ ---. -JIoo

voormagnetisatie I Hoc , dan is de voorkeursrichting: S X l-4 Fe. •

De operator nu legt de lineaire relaties vast, die er bestaan tussen

de velden in vlakken 1/ aan het '1 - z - vlak. In deze Rtructuur kan

zich een T-E mode voortplanten, dus met E ,H ,en H • H kan wordenz x y x

uitgedrukt in H ,m.a.w. de structuur ia gekarakteriseerd door E en R •
Y z Y

Namen we nu plaatsen x = 1 en x = 2 respectievelijk links en rechts van

het ferriet dan noteren we voor E en Hz y

A,B,C en D zijn nader te bepalen m.b.v. de Maxwell-theorie en uit de

eigenschappen van het ferriet.

Namen we nu de plaatsen 1 en 2 respectievelijk bij de linkse en rechtse

verticale wand, dan geldt E z 1 = E %. 2. = 0 en dus ook B = O. Dit is

dan de gezoohte W - r relatie.

Voor de coaxiale lijn is eenzelfde procedure mogelijk ( fig.6 ).

bld-z. J ~ .
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Hi&r kiezen we de plaatsen 1 en 2 samenvallend. De vector ,(E ,H) aoet
~ z y

dan een eigen vector van de tranBvermatrix zijn. Stel dat A zo'n

eigen vector is dan kunnen we daaruit, en uit de relatie AD - Be = 1 •

een voorwaarde afleiden.

(: ; )( :',) ( All, -# ~ ~2. ) (~: )- cit, +- DIlL --

(R -I) AI f- 13 .A2. -::. 0

C , ill f- (0-,) .AJ. - 0-

Dit stelsel is alleen dan oplosbaar als de coetficientendeterainant

= 0 is. Jit geett de voorwaarde A + D c 2 en dat is dan ..teen de

W - r lela Lie.

Een symbolische voorstelling is die van de fig. 5 b en 6 b waarbij

de structuur is voorgesteld als een netwerk. Net ~. 01, £, J

ti : ~ ~ en cf: oc, i L .J waarin D(,.&- ~ de goltgetallen

in vacuum en ferriet voorstellen. geldt voor A, B, C, D :

(: ~ )=(t)(e)(r)1)

h-1e.t- .

( f ) ( C~f LS~+)-
i.. s~t ~+

I den., voo}- {~l
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Hierbij noteren we da t Seidel hier voor V gebruikt (- V ), ons

inziens ten onrechte.

Op de verdere toepassingen willen we niet verder ingaan. ~.l nog op

het feit dat er een splitsing mogelijk is wanneer de doorsnede

symmetrisch is volgens

(: :) ( d :)( a. g )e C- d

B = 0 luidt dan : bd = 0

Hierop gaan we nader in in de appendix (bJd-r 3 s)

Het voordeel van de matrix-procedure in het vlak loodrecht op de

Toortplantingsrichting wordt pae goed duidelijk wanneer men een inge-

wikkelde structuur met meerdere see ties moet uitrekenen. Voor n sec ties

bevat de karakteristieke vglk die de W-r relatie levert 2
n termen

en even zovele berekeningen.

Nemen we aan dat een computer beschikt over

voor het vormen van een matrix product, dan

slechta 4~bewerkingen. Ret heeft dUB groot

een S I.l b t-ou..t I he.

vereist de matrix-procedure

voordeel voor n > 4.
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Zoals reeds verm~ld, gaan we in de appendix nag iete dieper in op de

diverse mogelijkheden die deze procedure in zich bergt.

~at evenwel de oplossing van de paradox betrett kunnen .e kort zijn.

De resonantieverschijnselen gaan steeds samen met een singulariteit

in het W-fJ diagra~. Seidets hypothese is nu dat deze eingulariteiten

te beschrijven zijn als

r=

met m = oneven , Am = reeel.

Ret is duidelijk dat Re(r) zeer groot kan worden in de omgeving

van W ~ Wr

zijn.

en de term ~ou dUB een maat voor de verliezen moete!
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"Surface ';/aves ll

Bresler onderzocht om te beginnen de structuur van fig. 7 , die de

dwarsdoorenede geeft van 2 oneindig uitgestrekte parallele platen,

waartu...n de linker half-oneindige ruimte is opgevuld met ferriet

terwijl in de rechter half-oneindige ruiate vacuum is ondersteld.

Zijn onderzoek heeft betrekking op een oppervlakte golf die zich voort

plant langs het vlak x =0, d.w.z. de overgang ferriet-vacuum.

De normale"transverse resonance ll procedure levert de W - r rela. tie
4-- . ----.

en we1: y 17'1 + Yd == 0 . Hierbij is Y een adllittantie

gezien in de richting van de pijl.

Deze resultaten gebruikt hij om Neer ingewikkelde gevallen Baaen te

stellen zeals in fig. 8 is aangegeven.

d)

I

: d :-...-.
b)

f"~, C eh d -z..;e

bl...l~ (~ .
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e)

Bet eigenlijke reaultaat komt er op neer dat hij voor fig. 8 b in

lim d --.. 0 een even aantal modes vindt waarvan de helft "forward"

en de he1ft "reverse" is gericht.

Neemt hij daarentegen van meet af aan

tingsmodes.

d = 0 , dan'vindt hij &&nrich-

Concluaie: In feite is d '* 0, dua het model is fout. Rebnt men _t

lim d~ 0 dan treedt de paradox niet op.

Onze bezwaren zijn de volgende:

Bresler reltent met verliesvrijO ferriet - haar eigen zeggen ( ~,
bIz. 83) - ala reactie op Seidel's theorie van de "Intrinsic Losses".

Volgens hem mag de de permeabiliteitstensor gebruikt worden zonder dat

men zich moet afvragen of het model dat tot die tensor leidt,wel kan

bestaan.

Nemen we nu met evenveel recht even aan dat verliezen - hoe klein oak -

essentieel zijn voor dit model, dan zal blijken (~.,) dat complexe ,-

niet zoals bij Bresler zijn uitgesloten, maar een bealissende rol kunnen

gaan spelen.
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4,5 Overtge auteurs.

L.Lewin (11;'1.) is JIlin of llleer de hypothese van Bresler toegedaan. Hij

gebruikt die hypothese namelijk om er een gehee1 ander probleem mee op

te lossen hetgeen blijkt te lukken wanneer men inderdaad met verliesvrij

terriet rekent.

Als er .41 verlie~en zijn Merkt hij reeds op dat het niet zonde~ meer

dUidelijk is ot Bresler's oplossingen juist zijn.

R.A.Murd onderzooht de contiguratie van fig. 9 (&)

Ook hier vindt men een energiebalans die niet klopt. Hij probeert inder

daad de methode van Lewin, ma~r komt tot de eindconclusie dat vermoede

lijk "Intrinsic Loss" effecten een verk1aring vormen. Hij vindt zelf

geen verklaring maar geeft weI ala zijn mening te kennen dat een meer

exacte aanpak vereist iS t ~~an de bewegingsvergelijking voor de elektro

nenL> UL1 t gaand van een physisch aanvaardbaar model.
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(?)
~

A.Ishimaru bestudeerde Kales.3resler en Seidel. Hij verwerpt de methode

van Bresler als algemeen door aan te tonen dat ze niet opgaat in een

ander geval.

Als het verhaal van Bresler juist is, zo zegt hij, dan is daa~e

aIleen zijn speciale geval bekeken. Ret di8c~ntinue gedrag dat Bresler

vindt voor d =0 en lim d ~O is ~iet inhaertnt aan "nrichtings-

modes.

Daarom spreekt hij zich uit v66r de idee van Seidel, maar dit blijtt erg

gevoelamBtig en mag zeker niet gezien worden ala een bewijs.

WeI toont hij aan dat het e~nrichtingsver8chijnselterug is te brengen

op ongebruikelijke randvoorwaarden.
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5. Analyse basis-structuur.

5.1 Physische achtergrond van ~.

w. zullen hier nagaan welke invloed is van Hoc op de hoogfrequente

permeabiliteit.Jaartoe beschouwen we het model van fig. 10.

Een lading die~en baan rond draait vertegenwoordigt een magnetisch

moment iYi' = i.. A waarin i de waarde van de stroom is en A een

vector is waarvan de grootte gelijk is aan het oppervlak, door ~e baan

omsloten, en waarvan de richting loodrecht op dit oppervlak is in po

sitieve zin (dus volgens de kurketrekker-regel voor de positieve stroam.)

-""
Tevens heeft dit electron een mechanisch impulsmoment J) • eveneens

loodrecht op het baanvlak in positieve zin, maar nu met de kurketrekker

regel toegepast voar de bewegende massa.

---Tussen D
....a

en hn bestaat het verband • Daarin 5 taa t 'I

Bet min-teken is-Dnegatief is.

bekend als de gyromagnetische verhouding. In het door ons gebruikte
6

M.K.~.-stelsel heeft r de waarde - 0,22.10

afkomstig van de lading van het electron die uiteraard
~

en Yn zijn voar een electron dUB tegengesteld gericht.

x

r
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~ - ~Een uitwendig veld H in het Y-Z vlak geeft een koppel m 1< M-De klassieke mechanica stelt dit gelijk aan eerste fluxie D

m.a.w.
~

x H

maken we nu gebruik van- -M -= N. m
clan hebben we -dM

dt

~D -= ~ en substitueren we verder

met N -= aantal spills per volume eenheid,

Aangezien er nu evenwel geen ferriet denkbaar is zonder demping achten

we ons model aIleen dan physisch verantwoord wanneer we deze demping in

rekening brengen.

Zoals (1) en (2) ons laten zien zit de t1 magne tische vector" gekoppe1d
~

aan dellmechaniBche tl
• C1J.i.v. de gyroscopische kracht zien we dat M

~

een precessie uit zal voeren, ook a1 was de verstoring in H in "n

richting.

Volgens (2) is dit een ongedempte precessie en de dempingsterm die we toe

willen voegen zal moeten bewerkstelligen, dat de precessie uitdemp~t d.w.z.
~

dat vector M naar de as van precessie toe apiraleert. Aan de dempinga-

term atellen we dus de globale eis dat de hierdoor voorgestelde kracht

na2r de as toe gericht is en een grootte heeft die in een werkelijk material

kan optreden.

Ret is duidelijk dat aan deze eiaen op velerlei Manier voldaan kan worden.

We hebben er een gekozen waarmee het mogelijk is de uitdrukkingen voor de

permeabiliteit in een eenvoudige varm te brengen; en weI

d M)
dl:-
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Ten gerieve van de lezer laten we even het verband zien tussen deze

en andere gebruikelijke dempingstermen.

Naast (3) vinden we in ( , b ) van de literatuurlijst bv.

0<0 r [ --. (M"x i=:nJ/'1 X
Ml

(4)

We kunnen (4) oak uitwerken en vinden dan:

("H. M) M
I M 12.

of met

die te vinden is bij Hogan

Noemen we (3) even

is dit ~recies de dempingsterm zoals

hr '5' van de litera tuurlijst) •

(dempingsterm) dan staRt er:

( -""' dM) dN r(Fi )( H) +-
-4

0(0 M X - Dode en -
I HI dt

--"" [ ......10

X f r{M X H) -1$o'JJ=Do - - 0(0 M
\i'1 J

waarin we (4) en (5) terug vinden als e~rste term terwijl de rest kan

worden opgevat als som van een aneindige reeks correcties.

-.-::..
We voegen (3) dus toe aan (2) en lossen deze vector vgl in Fi en ~- .........op in die zin dat we de matrix bepalen die H in H uitdrukt.

(6)



- 23 -

Voor het assenkruis van fig. 10 geldt:- -- €lCp J v.:> r-.H :: Ho + Hi

-.. ~ --"
exp JW t-M -= 1'1 0 +- H,

-- ~

met Ho Me> .as Hol(' .. M oxen en
---.

( 0 ) H,-z.)en met H, "::. H,y)
~ (0) M IZ)HI M I! )

en

Uitschrijven van (6) in componenten geett wanneer we tijdsafhankelijk

onderstellen alB exp.f-j W t , dUB met £ - J' W
~l:-

JW H lJe - r (0) _JWbC'b (~) = 0-
r (1'1,"Z Ho - 1'10 H,-z:)

No

( - NIl: Me)J w Nil ~ J WcXp
('010

j to M,"Z. ::: J [1'1 0 H'I - H,Y H6) J~ ( M,y No)
Mo

liit de laatste 2 kunnen we MIl en M I 'Z. uitdrukken in'

Hly e", H,"Z.. ••

Mly +- (-~ -oto)
- k' Me> H,"Z.- ~

J~
..J'e-.:>

M,y ( lJjg +0(.) +- ~ 14,yJW 0 -
I Jw .

dus :

M'7 - -~~o »,0 + IN. H (r.!!.~ + ...,~
jw l,~, JW

en

~r:: f4.z ( ~~ to(.)~.M" ~~o f41)'~ +
met

/1 1 +- ( tHo + 0(0 ) 2.
JW
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of:

(
M'Y) _ (.X. -jAz.) ( 1-IIY)
Ml~ J Xz iC I f-1,'Z

waarin

A
l

'l MCo (K H() -+ j w 0(0 )

(k"Ho -4-jw()(Q)2. _ wz.

Lucr H o

)

-...
Drukken we m.b.v. deze relatie M ~

uit in H

B" jA~ 0 0 J..l~

By - C> /0(1+ X,) -J·,oif2. Hj-
J31. 0 jto J2. /0(1 +:x,J til

!u 0 Hlf
0 /" Jt'l. - - .. ~

(7)

0 j/1 ;'
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5.2 Grensvlak ferriet-medium.

~e beschouwen nu een structuur die zeer veel gelijken~ vertoont met die van

Bresler, en die in het bijzonder geschikt is om de synthese van meer inge

vrikke Ide gevallen ll8.' te bootsen. ( blz. Ib" 11,)

Ret zijn weer twee oneindig grote evenwijdige,

ten waartussen de linker half-oneindige ~imte

met ferriet (verliesparameter f:>( 0 ) en de

( y >0) mer -t:t scalair medium (ge Ie iding

fig. 11.

volmaakt geleidende. pla-

( y .< c» gevuld 1s

rechter haltruimte

C1;(, ). Aangegeven in

r

.,e zoeken nu oplo6singen van de I'laxwell-vergelijk1ngen voor deze strue-

tnJlr dice hat karaktex hebben van oppervlakte golven welke zich voort

planten lange het grensvlak ( z-richting) ( y:: 0 ) en in de ~ y_
richting exponentieel afnemen.

Flaxwell ......
~B= - -
c>l:

- ~ '015 (8)vx H - J w + -
at-

-- --- <rE '+- € oE
01:=
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we nemen aan dat er geen

Op de plaa tsen X: 0 en onderstellen we

x - afhankelijkheid optreedt.

dus

We kunnen dan rekenen met de symbolische operatoren:

d __ r
> d~

en "0
c)f;-

Schrijven we nu (8) uit in componenten onder inachtname van (7) em (9),

dan kunnen de zo verkregen 6 vergelijkingen worden gerangschikt naar een

TM en een TE mode "set" (10 a reap. 10 b).

Hoi( a E ..,. r ~Jwr· =
~J z 1

r H)l -::. (CJ-I-jw£) 1::I
0 t-l", (<r+j WE) Ez.

(10.a) T.M.- =c>y

r Ex - - j WJl.t, Hy - '/'"2. Hz.
2> E HId-y x - WjA2 -J ~, H'Z. (10.b) 'r.E.

( 0- ~ j WE) E)( - G> Hz + r H;
°1

Onder de aannaae dat o~ =0 zien we dat aIleen de TE-mode zich in deze

structuur lean voortplanten.Immers, E y en E'z moeten-::O zijn voor )C= 0

en X:. h en daar ~ =0 is ondersteld ook voor aIle andere

;( - waarden. r-;.a.w. oak H)( - 0 veer a11e X •

Uit (10.b) kunnen we due l-4 y en Hz uitdrukken in

we voor E]I. de 'en dimensionale golfvglk, overhouden:

_/ r E" -+ ~L C' E}(
.J " ~,ar

, terwijl

I-n e l-
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?/ f x - [r'_ j w/,e (rr+jwE~ Ex
2> y Z

- ~2 Ex YOQ ,.... >' < ()f

= U..;.... E Voo,.... y >0)(

2-_ r _

- - - - - - - -_. ( 11 )

Cplossen geeft: Y ito
cry.!-CJF.l B e

E" = A e +-
nu is Re ( l1f.) >0 dus moe t

wil de golf exponentieel afnemen in de

A = Q zijn

dwarsrichting (y ).

-j r + ~l ~ • B. e CJF.!
"""..;Me

. 6. ~ a"f.!

C e trr"'t Y +- .D e 0-,."1en voor y >0 f x =

met Re ((Jm) >0 dU6 moet nu D=o zijn

, H"Z = j (}f'h c. e - CT;.,,/
~D(

:lie eisen nu continuiteit op het grensvlak (y= 0

l3y eh Hz . l·:erk op dat By =~t Hy - j..)A-2 J..I ~ =
~it houdt in dat we kunnen volstaan met continuiteit

voor

::..lL
c....ov

voor

Ex
J

Ex

E J( en Hz

B=c..
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H~(y=+o) d. IN. ~.

ot:

JOF

waarin g~geven zijn in (11) onder voorwaarde dat

we voor de wortels de hoofdwaarde kiezen.

Met (12) hebben we de w- r
(12) compleet uitge6c~reven:

relatie gevonden voar onze structuur.

Na wegwerken van de wortelvormen (twee maal kwadrateren) vinden we

d. r 14 +- 2.& rt. +- Co _ 0

waarin :

en
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De orlossingen zljn:

3ubstitutie van (13) in (12) leert welke wortels zijn ingevoerd.

Net behulp van de computer zijn diverse r 's bepaald ala functie van

de freccuentie bij verschillende waarden van eXu en Od.. •
Deze numerieke gegevens worden in het volgende medegedeeld, met

- waar mogelijk - een aanvullende analytische beschouwing.
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5.3 Resultaten Computer. Conclusies.

Ret

Los

r

prob1eem - zoals dat

een vierkant8vg1k in

vo1doet aan (12).

voor de computer geprograameerd is - luidt dus:

r z. op en bepaa1 d.s.v. substitutie welke

(12) heeft de gedaante:

d. r +- -0

( 14)

De a
1

tot en met a
5

uit (14) kunnen worden bepaa1d uit t) O(u) {Jot

en KJ /d. '/0 E.J, ) eo Eo No en J-l o) , )

~)e eerste drie parameters C f I 0(0 en (JoL ) willen we kunnen

varieren. De overigen geven we e~nmaa1 een waarde, die ofweI vast1igt

a1s constante, ofwe 1 gekozen wordt in overeenstemming met de gangbare

praktijk.

r ..
£0 -:.

,;'it> :
en: £ -=

De constanten:
_ O.2.z,. 10' n-./AS

8 J 6'~~. 10- 11 Rs /Vm

4".10-; \ls/Atn

/0 Co = 8,8'59.10-11 AS/Vn, (ferriet)

,Ed. = Co

/"J. :: /0

r~ 0 : ( Y4 TT ) 1.. ob Aim

1'1 0 ( 3~lT ) .
,

~/n,':. I 0

}
}

Caangrenzend-

.:"1~dium)

(ferriet)

Zodra deze ·waarden vast1iggen zijn we in staat om a
1

tot en met a
5

ui t te drukken in a11een t) 0( (J en 'Vd.. •
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Het rekenproced~ is nu in het kort als voIgt:

Neem voor f, 0(0 en a-c::L een gewenste waarde. Bereken daarlllee

a
1

tot en met a
5

en vervolgens a,b. en C uit (13). Rapaal uit (13)

r en 8ubstitueer deze in (14), waarbij voor de worte1s de
,~ 'I. I ) I \.1

hoofdwaarde moe t word.en genomen. I mmers din is Re (Of ) 'Tn-,) '> 0

en hebben we dus te maken met een golt die exponentieel afneemt in de

+ Y - richting. dUB ..... met een oppervlaktegolf.

'::::. 2., a. IO~ Hertz. Het voor ons interessante

f ligt du~ rond 1JB , b ~ Hz. We hebben er v~or

~ ~ ~ ~J' '0 9

I r Ho I

I rHo INu is

interval voor

genomen to'
De grenzen voar dit interval volgen uit de overweging dat hier de in

vloed van de resonantie zo klein is dat we geen verschil lIlerken in

Dit proced& is uitgevoerd voor een groot aantal cOlllbinaties van f I 01 0

en ~~ • De waarde van f wordt bepaald door de waarde van

de gyromagnetische resonantie frequentie.,

Re ( f'1 ) (zie (7)). voor of

Voor cXo nemen we waarden die overeenstemmen met een delllping

zoals die in werkelijkheid varieert Van zeer slechtnaar zeer goed

ferriet. Om dit vast te stellen keren we nogmaals terug naar (7).

De mate van demping bepalen we uit Re (r')
Via de computer beschikken we over de getallen X1 uit

Pi =- /"0 ( I + X, ) lIl.a.w. ;t I 0::. ./". /~. J

~at de fre uentie-af vo1-

staan met een analyse van XI

Nu spreken we van goed ferriet wanneer de lijnbreedte van de curve

X, .... f ± 1. % is. Oit bleek het geval te zijn voor bit> = 10- 2

Derhalve is dan ook voor -%.tXu = 10 een grafiek bijgevoegd.
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voorstellende het complexe

van r als functie van f

-"Zi-e-lL
r - vlak, (biz II l.. ), waarin de ligging

is aangegeven. Jij elke curve hoort de

daarbij vermelde waarde van (Jet

Er dient opgemerkt dat deze grafi~k op enigszins ongebruikelijke manier

is verkregen. De vier kwadranten hebben allen logarithmische assen.

Zodoende ontbreekt weliswaar de ooreprong van het assenkruis, maar weI

zijn we in staat om het gedrag van r -= r (w) geheel te overzien.

We merken op dat er bij elke waarde van

van isolator tot gpleidend dielectricum

die varieert

- twee curven voorkomen,

die bijna radiaal s:numetrisch gelegen zijn. ~it houdt dus in dat er

hier energie-transport pla:its vindt in twee richtingen en de paradox

treedt hier dus niet Ope

We hebben evenwel oak o-~

met een reeel dielectricum:

cens een waarde gegeven die overeenstemt

crill = 10-'"f (<:c,-e..-..L)

Cok nu hebben we r.,. r (w) afgebeeld in het complexe r - vlak

met nu bij elke curve vermeld de 010 - waarde... die nu varieren van 0

tot 1. ~o :. 0 slaat op het verliesvrije geval waarmee ook 5eidel

en Bresler rekenden. Voar tXo :. IO-Y hebben we een betere ferriet-

saort dan tot ap heden bekend is, 0'0 = 1()-2. is goed ferric t

en 0(0 = is 'n abnarmaal grate dpmping.

Nu is het merkwaarJige dat voor (>(0:'0 er maar een curve komt voor

r ( e.u) Dati 5 de paradox zoals 'fle die bij de VOOl gaande auteurs zagen

aptreden.Maar niet zo~ra. 'Jrengen we een werkelijk aptredende demping

in rekening ( 1)/",... 10- 2. ja zelfa 0("0'" I ()-Lf) af er verschijnen weer

twee curven die bijna gespiegeld liggen. r·~.a.w. de paradox treedt dan

niet meer ap
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De voer de hand tiggende concluaie luidt: reken met een phyeisch

verantwoord model en er kemen geen moeilijkheden.

Dit zijn dus oplossingen die Bresler uitgesloten achtte omdat in

he t geval 01. = 0 (verliesvrij) volgens hem een complexe r
noodzakelijkerw1js F mee brengt.Deze concluaie is bij he. zelt reeds

onjuist: het is niet F maar r die voldoet. En bovendien

blijkt dus d.a t voor 0(0 =I 0 de wortels heel anders liggen.

Bij r behoort ongeveer - r Let wei: ongeveer en niet prec1ee

want de lineaire term in r uit (14) heeft tot gevolg dat ale r
voldoet, dat dan - r niet voldoet!

Als r voldoet aan (14) waarbij voor de wortels de hoofdwaarde wordt

genomen dan voldoet - r aan (14), maar nu met voor de wortels

de niet-hootdwaarde. Daar er in tetaal slechta vier wortele kunnen zijn

die voar substitutie in aanmerking komen, "eten we dat de mogelijkheden

zijn: 2,1 of 0 oplos6ingen.
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7. Appendix.

7.1. ~nige opmerkingen bij het artikel van Seidel.

7.1.1. Seidel maakt bij het uitwerken van de vergelijkingen van Maxwell

gebruik van de geinverteerde Polder-tensor. Daarbij moe ten evenwel de

niet-diagonaal elementen van teken wiaselen. .il men hier rekening mee

houden dan behoeft men slechta in Seidel's eindresultaten telkens Y

door - V te vervangen. In zijn eigen appendix laa t Seidel zien

dat de transversmatr1x voor 'n ferriet-sectie er als volgt uit ziet:

C!~ (J - v S~ &-

-:::..
+ bij e betekent: Hoc. in ±: z- richting.

(e- ) is dezelfde ma- r nu V door -\7 vervangen. Voor een luchtsecti~

is makkelijk na te gaan dat de rna trix de gedaante heeft:

(

Merk op dat van beide matrices de coefficientendeterminant = 1 is. Het

product voer meeldere sect1es blijft dus - 1 zodat AD - AC - 1 is.

~.1.~. Waar Seidel van de symmetrische doorsnede spreekt ontstaat licht

verwarring. Hij bedoelt daar kennelijk mee: symmetrie in geometrie doch

anti-aYJllDl.etrie in Hde. '.ls we dat mogen aannemen kunnen we inderdaad zien

dat in zo'n geval

i: B

D )- r: :)(: :J
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,
Beschouwen we immers b.v. de structu'lr van fig. 12.

I,
1

t
1

I
1

dJ
6- e+

<:J 41 ~ t>•
2.

,
I,
3

3

8)

flC). 11.
Nu blijkt hier inderdaad na ui tschrijven dat ale we etellen dat

(4))(e+)(o/) (: c )c;(,

dat dan

rll') (e-){~) ( c:l eo )- <:. a.

Tevene zien we dat

t : 0 correepondeert due kennelijk met een electrieche wand in het

midden en d. = 0 met een ma.gnetische wand •

.-
Nemen we Hoc w~l symmetriech dan is er geen eenvoudige spliteing

mogelijk.Noemen we dan weer
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dat hij gelijk is aan

(

C~ ('t - q,)

l s';'" (4'- +)

( TY ) ( e -I ) ( 4)
( ~ ~) .s

voor

met

dan geldt

.s -I

Wiskundig gezien 1s d1t de overgang op een andere basis voor de vect~

ru1mte waarin we werken.

7.1.3. In formule (13) gaat Seidel uit van een magnetische wand. Hij

voIgt dan evenwel de procedure van B = 0 stellen.Derhalve moet h1j

daar in feite de electr1sche weglengte "'/2. inkorten of verlengen met

rr/2. Doen we dit, (:an verkrijgen we inderdaad zijn formule (1~). J3ehalve

dat de term 1 + ~t ~-.:... q. ._ ~ moet zijn:
L.:J::Ji!-t . s,;.,.. q. c.o ~ ~ 2-
~ 2-

maar d1t is reeds uit symmetrie-overwegingen te zien.

De !ormules (15) en (16) behoeven eveneens een correctie. In (15) is nl.

de volgorde onju1st. 0eze moet zijn:

':ieliswaar krijgen we dan in (16) tussen ha,3kjes (ClJ'J I:J + VS~ eJ
i.p.v. (e", 9 - V s~ e J. I'~apr herinneren we even dat V

door -V moet worden vervangen (zie 7.1.1.) dan is (16) dus weer

jUlst bevonden.

We weten niet of het stellen van ~I = OIL = ij3
correct is voor f ---- c:::ooc:::> WeI kunnen we dan laten zien

dat e0"3 4 l. S'~ + ::: I e Le:p
:: -

~
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Immers 4 ::- ~, f, = ij3 i, = i.. j3 I

Lq. -l <I- e-;S~ (!>' e (5'dus:
c~4

e. -+ e. e': '= ::
2 2. ~

1et . -i.~ -!'" ' (J' e (3'
S~4

-e e. een ~ -e - -=-2.L t,L 2.i.

/5' -Lc;.
dus e~cP :: - l.. s~c+ '=' ~ '=

-e
:L 2-

Evenwel moet in (18 ) de middelste matrix zijn:

Gi. C.;JtJ...

I + k
r

~1_ kf.

r

Dit is eenvoudig na te gaRn en blijkt 1nderdaad te leiden tot (19)I

7.2.1. Bresler werkt zelf met e"n t1jdsafhanke11jk:heid exp - j w~

De permeab1liteitstensor die hij evenwel overneemt van Suhl en W.~er

( /6 ) geldt voor exp (+jw!: ). Derhalve moet overal./"2. door

- /"1.. vervangen worden. L:o ook ""2,. door - VA.. W...r hat verhaal

verder verJoopt in f en ~ is evenwel geen eenvoudige correct1e

regel te geven.

7.2.2. Uit formule (1,) concludeert Bresler dat ala e voldoet, dat

dan ook g voldoet.(Zie Bresler blz.85). Hier is kenne11jk ge.n re

kening gehouden met de imaginaire eenheid i in de laatete term van (11).
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:"el voldoet e aan
""'iVJ- g%. I vi LV, - e~ ++

~I

Hieruit i6 gemakkelijk te zien dat a16

- e voldoet.

e vol~oet, dat dan weI

7.3.1. Eij Lewin moet voor ¥ gelezen worden - ~

(zie Lewin blz.56o). ~e verwijzen hiervoor naar bIz. 20 van dit verslag.

7.3.2. Het invoeren van verliezen zoals Lewin dit doet in (9) mist de

physiache achtergrond die dit had kunnen hebben wanneer hij ongeveer

hetzelfde had gedaan rechtstreeka in de permeabiliteitstensor.
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