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Ret gedrag van golfpijpovergangen met'aniaotrope .edia.

Inleiding.

STUDIEBIBLIOTHEEK

ELEKTROTlCHNIEK

E - HOOGBOU\V

Onder een.g£li£ijp~ver~lllordt Yerstaan~.&en ruiittte die ge

sloten door geleidende metalen wanden, uitgezonderd op die plaatsen waar

een of meer transmissielijnen, die met deze ruimte in verbinding-staan,

door de wanden heendringen. 1)

Alvorens over te gaan tot' de eigenlijke behandeling van het onderwerp

zullen wij enige restricties en afspraken, waarvan in dit verslag gebruik

zal worden gemaakt, invoeren:

a De wanden van de golfpijpen en de overgangen zijn oneindig

goed geleidend.

b Er wordt gebruik gemaakt van orthogonale coordinatenstelsels;

zowel het Cartesiaanse (rechthoekige) stelsel, met coordinaten
~

x 1 y,z als het cy.lindrische stelael, met coordinaten r, 'r en z.

c De media in de golfpijpen en overgangen zijn homogeen en lineair.

d De veldcomponenten varieren harmonisch met de tijd, waarbij de

tijdfactor wordt gegeven door e jwt •

Wij zullen onze aandacht voornamelijk. bepalen tot de vorm van de atrooiings

matrix van de beschouwde golfpijpovergangen.

Wij bezien nu een overgang waar n verschillende golfpijpen tesamen komen,

waarvan de wanden (restrictie a) oneindig goed geleidend zijn. Men kan

stellen dat zich in iedere golfpijp slechta 6~n mode voortplant (waarbij

b~n bepaalde voortplantingsconstante hoort). Indien er meerdere modes in

een pijp kunnen optreden, is het mogelijk in de berekening een afzonder

lijke geleider voor iedere mode te veronderstellen.

Wij brengen referentievlakken aan op een zodanige afstand van de overgang

dat "cut-off"golven die door discontinuiteiten in de overgang worden op

gewekt, tot een verwaarloosbare waarde zijn uitgedempt.

De veldgrootheden worden genormal~seerd, zodat de elementen van de strooi-
-~~-

-ingsmatr-i-x-ona-fhankelijkzijn van- de karakteristieke- impedarities - vand-e-

verschillende golfpijpen.

Het electromagnetische veld ter plaatse van de referentievlakken kan nu

in ie,!~!e_~_e!~!der~~espli"t-~t wordan in eelL-gnl.f--di.e---4-8--QVel"gang -b1.nnen--- u



gaat met amplitude a
i

en een golf die de overgang verlaat met amplitude bi.

Uit de lineariteit van het systeem (aanname c) volgt dat de amp1ituden b
i

lineaire functies zijn van de amplituden ai-
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Met deze lineaire functies kunnen wij, in de V"orm van een stroo1ingsmatrix.

het gedrag van de golfpijpovergang Qeschrijven.

Zo geldt voor .de geleider i :

b i = 811a 1 + 8i2a 2 + 8 i3&3 + •••••••••

nit geldt voor 1edere ge1eider, w&aruit.vdlgt:

+ 8 i a •n n

81'1 S 12 • • • • S1n

•
•
•

b
n

=
•
•

•

8 n1 • • • •
Snn

a'1

&2
•
• (1)
•
•
I n

Hierin stellen de Sjk t Toor j = 1 •••••n en k = 1 •••••n,

strooiingsmatrix voor.

In matr1xnotatie is (1):

B = 8A

de elementen van de

(1a)

Wij vestigen de aandacht op het feit dat Sii de reflectiefactor in de

ide golfpijp is.· Indien de golfpijpovergang is aangepast aan de geleider i,

dan geldt: Sii= O.
~

Deze strooiingsmatrix is nu Toor de beschouwing van de golfpijpovergangen

van het grootste belang; hiermee kunnen wij immers de 1nvloed van de over

gang op de electromagnetisc~golvenin de aangesloten golfp1jpen besohrijven.

Het gemiddelde ingaande en uitgaande vermogen i~ de ide'seleider is taiai

resp. tbibi' waarin de ster de toegevoegd complexe of complex geoonjugeerde

aanduidt.

Wij gaan nu na wat de algemene eigenschappen van Anisotrope media zijn. 2)3)4)
,

De Vergelijkingen van Maxwell kunnen, de voorwaarden 0 en d in aanmerking

genomen, in de volgende vorm worden geschreven:

v XE = -jWB}
\l x ii '= +j'" D

Voor isotrope media geldt nu:

D = ~ ~ 1
- -- -------- --------~_=-------!!-~-----------~-------

met L en 14 scalair.

In anisotrope media is dit echter anders.
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Een medium wordt anisotroop genoemd 2) als de electrisehe en/ot de magne

tische polariseerbaarheid niet in alle richtingen gelijk zijn.

In de meeat algemene media kan de electrische polarisatie zowel door een

electrisch ala door een magnetisch veld en de magnetiache polarisatie zo

wel door een magnetiach ala een electrisch veld veroorzaakt worden.

De dielectrische en magnetische eigenschappen worden dan, indien wij in

het coordinatensysteem de drie coordinaten (x,y,z of r, If ,z) voorstellen,

door 1,2 en 3, weergegeven door e);

3
Dk = L (tk1El + ~ klHl)

1=1

3
k = 1,2,3. (4)

11t = L (t;klEl + ftklHl)
1=1

In het verliesvrije geval geldt:

l.k.k' fkk zijn reeel; ckl = 6i.k jAkl = file;

Wij beschouwen media waarbij de bovengenoemdecoefficienten onafhankelijk

zijn van de coordinaten van het syateem.

In4 de bijzondere gevallen van gyromagnetische en gyroelectrische media, die

bijvoorbeeld verkregen kunnen worden door een, constant magnetisch veld in

de z-richting aan te brengen in bepaalde isotrope media. worden de coeffi

cienten c; kl en ~ kl gelijk aan nul en hebben q.e tensoren die de magnetische

en electrische eigenschappen beschrijven de vorm

1I,u1l ==

jUl

o

o

o

t,

o

t ,

o

o

o

De fysische achtergronden van de gyromagnetische en gyroelectrische media

zijn uitgewerkt in 2) en 3).

-Bekecnde -toepassingen-van 'd-e'ze iiiea18, i:ri'gol-fpij'psystemen--zijn o-:-a::-derich

tingsisolator, de richtingafhankelijke fasedraaier en de Y-circulator.

Len nadere bestudering van enkele, met aniaotrope media gevu1de, golfpijp

systemen volgt verderop in dit veralag. Om echter de aa~dacht te veatigen

"O'P de-1;n>i:sche-- -e1:ge"Yl'S'c1rap-ateve!evan--aez-e -ayet-emen-het,-"-e n-, -n:1. ci~

niet-reciprociteit, vermelden wij hier reeds de bekende strooiingsmatrices

van de richtingsisolator, de richtingafhankelijke fasedraaier en de Y-cir-



-culator. 3)
-l···············.·...·.

" '",',

{-":.;
'~'"

Jl
(~,
'.

a De richtingsisolator.

l t :jf)
p. S =
~

symbool. S-matrix.

b De richtingafhankel1jke fasedraaier.

td (0 .j~)
Ifc.'\ S = ej(If+'fd ) 0--...

symbool S-matr1x.

De golf die zich verplaatst van 1 naar 2 ondervindt nog een extra

fasedr~aibg•

c De Y-circulator.

I
symbool S-matrix

Het valt nu bij deze voorbeelden op dat de stooiingsmatrices niet symme

trisch zijn.

Dit wil nog niet zeggen dat iedere golfpijpovergang, waarin een anisotroop

medium is aangebracht, een asymmetrische stroo1ingsmatrix heeft. Wel is,

zoals hieronder zal worden aangetoond, de asymmetrie een gevolg van het

anisotrope medium, zodat de overgangen met een isotroop medium symmetrische

strooiingsmatrices hebben.

Indien in een strooiingsmatrix de elementen Sjl en Slj niet aan elkaar

gelijk zijn, is de voortplanting der golven niet omkeerbaar.

- -------- - -~~

Wij zullen nu, voor een algemeen geval, aantonen hoe de asymmetrie van de
,.

tensor die de media binnen de golfpijpovergang beschrijft, de asymmetrie

van de strooiingsmatrix tot gevolg kan hebben. 5)

Stel dat binnen de overgang een volume V
1
aanwez~g is dat opgevuld is met

een materiaal waarvan de dielectrische constante en de permeabiliteit gegeven



worden door de asymmetrische tensoren UllI en- \I fLU •

Voor de Vergelijkingen van Maxwell kunnen wij dan, binnen dit volume Vi'

schrijven:

\JxE

\/xH

= -j wn~. H \

= +jwII£UE }
(6)

Buiten V
1

zijn Eo en 1" scalair •

.
Stel dat wiJ voor deze overgang twee oplossingen van de Verg~lijkingen van

Maxwell hebben : E"H1 ~~ E2 ,H2 "
Laat nu de oploBsing E1,H1 het electromagnetische veld weergeven in de over

gang, als er slechts in de 1
e geleider een ingaande golf is; dan geldt:

De andere oplossing vertegenwoordigt op dezelfde wijze het electromagne-
. e

tische veld, als er een ingaande golf aIleen in de 2 geleider aanwezig is;

i #

iezien wij nu de onderstaande divergentie:

Met behulp van (6) kunnen wij hiervoor schrijven

.
div.(E1xH2- E2x H1 ) = H2rot E1 - E1rot H2 - H1rot E2 + E2 rot H1 =

~ jW[( H111,...IIH2 - H2"~lIii1) + ( E2 11f.1/ E1 - E,IILII E2 )] (7)

Wij merken hierbij op dat, indien de overgang gevu14 is met een isotroop

medium de vergelijking (7) gelijk aan nul wordt. 6)

Indien (7) nu geintegreerd wordt over het volume V, dat begrensd wordt door

de wanden van de overgang en de +eferentievIakken in de geleiders (dit be

hoeft I!i~t lL~tzelf_de _volume- te -zi·Jn-al:s -hetreeds-besproke"n:-.-volume-V
1

") en

wij passen op het gei~egreerde linkerlid van (7) de formule van Gauss

( het divergentie theorema ) toe, dan kunnen wij schrijven :

vfd_iV_L'irX-~~-.i2---X-1i.,+--dV---=-~-\:A);f-[ (H1-1I-p;1I-i-2-----i-21IF~J+c-E2ur"-i1-.:~i1 (II E
2
j dV

= fE1X H2 - E2x H1 ) ;; dB (8)

S
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-Hierin is n de, van het volume V afgekeerde, ~ormaal op het oppervlak S, dat

het volume V omvat.

Daar de wanden van de overgang oneindig goed geleidend z1Jn <dUB Et = 0),

wordt de enige bijdrage aan de oppervlakte integraal in (8) geleverd door die

gedeelten van het oppervlak waar het de golfpijpen snijdt; dit zijn de referen

tievlakken.

De oppervlakte integraal Mogen wij dus gelijk stellen aan de som van de opper

vlaktei~tegralen over de referentievlakken.

Door Pannenborg 6) is uitgerekend dat de bovenstaande som (als alleen door de

gefpijpen 1 en 2 golven worden ingestuurd ) gelijk is aan

2'S12a 1a 2 - 2S21a1a2·

Dit geldt natuurlijk veor ieder willekeurig paar golfgeleiders, zodat wij kun

nen stellen:

. j w

v J~Hi ~t"'Hj- Hj III"Hi ) + (El£' Ei ~ ii'" i j ~ dV

1

4
Rekenen wij de integrand van de bovenstaande integraal, met behulp van matrix-

vermenigvuldiging, voor een bepaalde "/"''' en \\ LII uit, dan blijven hierin slechts

producten met de niet-diagonaal elementen uit de f'A- en £ -tensor over.

Veor een isotroop medium wordt deze integrand gelijk aan nul.

Dit is de reden waarom in (10) geintegreerd wordt over V1 en niet over V.

Uit vergelijking (10) kunnen wij concluderen dat de strooiingamatrices asymme

trisch kunnen zijn ~ij;l Sji) indien de tensoren "r-1/ en \1(.11 'asymmetrisch zijn.

Het voorgaande is vermeld om, aan de hand van de electromagnetische velden

binnen de overgang, aan te tonen,dat met anisotrope media gevulde golfpijpover

gangen niet-reciprook kunnen zijn.

Zoals ook door Heller 5) en Pannenborg 6) is gedaan., kunnen wij nagaan, welke

eisen er door de wet van behoud van energie worden ~es~!~~,~an_~e §troQiings~, .

Op pag.2 is reeds vermeld dat het vermogen dat door een golfpijp i de overgang

binnengaat gegeven wordt door f aiai en het vermogen dat de overgang via deze

golfpijp verlaat door t bi.bi. _
--- ----- ------~---

.. Ret v'erlIl.ogen--da t in de overgang achter blij ft is dUB:

(11 )
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Dit verschil moet groter dan of gelijk aan nul·zijn.

n
Vervangen wij bi door L 8 ila

l
en b~ door_

1=1 1.

n
~ S· a· t dan wordt (11)
k=1 ik K

In matrix-notatie wordt dit, na xermenigvuldiging met 2,

(12)

a atelt hierin voor de kolommatrix van de amplituden van de ingaande golven.-S ia de getransponeerde (verwisselen van rijen en kolommen) van de matrix S.

I is de eenheidsmatrix.

De vergelijking (13) geldt voor iedere a, dUB

-'. I - S·S ~ 0

Ala de overgang verliesvrij is blijft er geen energie achter, dan kunnen we

dua schrijven :
4'

Dit is de definitievergelijking van een unitaire matrix.

Voor de verdere bestudering van de eigenschappen van de strooiingsmatricea

zullen wij gebruik maken van de symmetrieen die in de atructuur van de golf

pijpovergang aanwezig zijn.

Dit is een methode die reeds door o.a. Dicke 1),Pann~nborg 6) en Kerns 7) is

toeg~past voor metisotrope media gevulde overgangen, waarbij de symmetrieen

in de geometriach~ structuur van het systeem bepalend waren voor de vorm van

de strooiingsmatrix. Echter, in de gevallen die wij willen bestuderen, n.l.
,

de met anisotrope media gevulde gofpijpovergangen, apelen niet alleen de

.~jl'mm.etI"-i~~-n_v.an..de~geometr-isch·e-8truct-uureenrol-maar-o·olcaesymmetrfeen

binnen het ~nisotrope medium.

Onze werkwijze zal dus zijn: op een analoge wijze ala in het isotrope geval

de strooiingsmatrix benaderen, rekeninghoudend met de symmetrieen van de golf
~__ .Piil'e1l.str.1W._tuur. ..an.-----dJ.e----v--a-n--h-e-t-medi.um-.---c------------------ --- ---- ----- ----

Het blijkt dat in veel gevallen het aantal symmetriein door het aanbrengen van

een anisotroop medium sterk wordt gereduceerd.
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Bij deze werkwijze is de groepentheorie een zeer nuttig hulpmiddel.

In hoofdstUk I zal in het kort een en ander worden weergegeven uit de groepen

theorie, voorzover het voor ons van belang is.

Hierna zullen in hoofdstuk II enige symmetriemogelijkheden van- electromagneti

ache velden in iaotrope en anisotrope media worden bestudeerd.

In hoofdstukIII wordt, m~t behulp van het in de hoofdstukken I en II beschre

vene, de methode aangegeven tot het verkrijgen van inlichtingen over de vorm

van de strooiingsmatrix. Enige practische voorbeelden worden in hoofdatuk IV

behandeld.

Hoofdstuk I.

GROEPENTHEORIE.

8) 9) 10) 11)

Een verzameling van operaties die een symmetrische figuur in zichzelf terug

voeren vormen een groep.

De eigenschappen waardoor een groep gekarakteriseerd wordt zullen iets verder
#

in dit hoofdstuk worden vermeld.

zijdige

aymmetrieeigenschappen beschouwen van een gelijk-

IV

"

De operaties die deze figuur in zichzelf terugvoeren zijn de vdlgende:

1 De identieke operatie E, die ieder punt onveranderd laat.

2 De ope~_!l~_~~u_F+'-_~~~~~~Il_spiegeli~g in l1etIz-vlak voor_s--±-elt, deze -Ope

-ratie verwisselt de punten B en C

3 De operatie F2 , die een spiegeling voorstelt in het vlak door B en

loodrecht staat op AC; deze operatie verwisselt A en C.

4 De operatie F
3

, die op een analoge wijze A en B verwisselt.

5 De operatie Rz' die een rotatie van 1200 voorstelt in de positieve

richtin~. A wordt B, B wordt C, etc.
;>. ,..



Past men twee of meer van deze symmetrieoperaties een willekeurig aantal

malen achter elkaar toe, dan is het uiteindelijke resultaat va.n deze reeks

van operaties identiek met dat van een der zes genoemde operaties.
2

Zo wordt R verkregen door R twee maal achtereen toe te passen. De operatiez z
Rz gevolgd door F1 is aequivalent met F~.

Er kan dus een vermenigvuldigingstafel worden opgesteld:

E

F~
Rz
Rz
E

Rz

E Rz

Algemeen gesteld, vormt iedere verzameling van element en P,Q,R,S, ••••• een

groep als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

~1 Het product van ieder paar elementen van de verzameling is steeds

uitvoerbaar en eenduidig; het produ~t is wederom een element van de

verzameling.

2 De vermenigvuldiging is aS6ociatief, d.w.z.

P(QR) = (PQ)R.
3 De verzameling moet de identieke operator E bevatten, waarvoor geldt:

ER = RE = R, voor ieder element R.

4 Ieder element R moet, binnen de verzameling, een inverselement S
hebben, zodat geldt

RS =SR = E.

Dat de" bovenvermelde verzameling aan deze eisen voldoet is eenvoudig te veri

fieren.

We kunnen deze groep van symmetrieoperaties verdelen'in drie klassen

_~~~=a~D~_ ~i~elltieke operatie_E.-

b De s~iegelop~raties F 1 , F 2 ~n F 3•
c De rotatieoperaties R en R •z z

In veel gevallen kan de indeling in klassen reeds worden va.s~gesteld aan de

hand va,ILJiEL~Illm-etrjeen in de figuu~------------ -~-------

Voor de definitie van het begrip klasse maken wij gebruik van het begrip

geconjugeerde elementen.
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De element en P en Q van een groep zijn elkaars geccnjugeerde als geldt:

Q = X- 1p X ,

waarin X een element van de groep is.

Voor geconjugeerde elementen gelden de volgende regels :

1 Ieder element is de geconjugeerde van zichzelf, want Q ~ E- 1Q E.

2 Is A de geconjugeerde van B, dan is B de geconjugeerde van A.

3 Is A de geconjugeerde van B en ook van C, dan is B de geconjugeerde

van C.

Een klasse is nu de verzameling van element en die elkaars geconjugeerde zijn.

De klasse waar het element P in voorkomt, wordt dus gevormd door de elementen

X-
1

P X, waarbij X ieder element van de groep kan zijn.

Indien voor aIle elementen van een groep geldt :

PQ = QP (commutatieve vermenigvuldiging)

dan noemt men deze groep Abels.

Voor een Abelse groep geldt:

X- 1P X = X- 1X P = P

voor iedere X en P. Ieder element van die groep vormt dan een kla~se op zich-
~

zelf, waardoor dus het aantal klaasen gelijk is aan het aantal (g) element en

van de groep. g noemt men de orde van de groep.

De operaties uit ~~n klasse nebben de eigenschap dat bij een bepaalde verandering

van het coordinatensysteem de ene operatie overgaat in de andere.

ledere vezameling getallen of matrices, waarvan de vermenigvuldigingen vol

doen aan de vermenigvuldigingstafel, vormt een representatie (r) van deze

groep.

Wij kunnenonmiddellijk zien d~t,indien we de onderstaande getallen toekennen

aan de overeenkomstige operaties van de hierboven als voorbeeld behandelde

groep, .beide getallenverzamelingen repr.eselltaties .vormen van degroep.--
---- -- - ~-

E F
1

F
2

F
3

R R
2

z z

~ 1 1 1 1 1 1

r; 1 -1 -1 -1 1 1
--~---

~-----

---~------ -

Indien de figuur, waarop de symmetrieoperaties van toepassing zijn, geplaatst

is in een coordinatenstelsel, kan iedere operatie worden weergegeven door een

coordinaten-transformatiematrix. be verzameling Van deze matrices zal ook weer

een representatie zijn.

Een derde representatie is d~s



"""'1'

(
1 E0) (_1 F

1
0)~i

o 1 0 1 'Q
2

Stel nu dat wij, op een of andere wijze, nog een verzameling matpices vinden

die een representatie vormen:

2en r ,z

dan vormt de nieuwe verzameling matrices:

a' = p;~ f3
r; = fi'f1f3

£2 = p·'f2(3 etc.

oak een representatie.

Er geldt immers:

r ,z

dan geldt ook:

(3-'f1 f 2P = p·'rzf3 ' dus

p·'f1(JP-l f 2/3 = IS' rz(3 en di t is weer

r' •z

Een trans forma tie van het type a' =(3"'ap wordt een gelijkvormigheids

(similarity) transformatie genoemd.

Veronderstel dat het mogelijk is een gelijkvormigheidstransformatie te viriden

die aIle matrices e,f1 ,f2 , ••• transformeert in de volgenda vorm:

-f;(1) - - -0- ·0 0

0 f.j(2) 0 0

,
-e-------e----- .

f 1(3)
1)-

0 0 0

.,~
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waarin r; (1) een vierkante matrix is met dezelfde dimel1~i.e ala e(1) ~ .f2{1 r .....

Uit

f' • f 2' = r'1 z

voIgt dan, met behulp van de matrixvermenigvuldiging:

f;(1)·f2(1) = r~(1)

f;(2)·f2(2)_= r~(2)

etc.

D r el ' 'f'- f' 'f' f'e ve zam 1ngen e(1)' 1(1)' 2(1)'····; e(2)t 1(2)' 2(2)'······; •••••••
vormen allen representaties van de groep.

De matrixrepresentatie e',f1 ,f2 ,f
3

, •••• vormt een reducibele representatie.

Als het niet meer mogelijk is een gelijkvormigheidstransformatie te vinden

die de representatie reduceert, is dit een irreducibele representatie.

Belangrijk is dat het aantal irreducibele representaties gelijk is aan het aan

tal klassen van de groep. (Dit bewijzen wij hier niet.iO) ) Bij een Abelse

groep is dit aantal dUB gelijk aan het aantal elementen van de groep.

De som van de diagonaalelementen van een matrix wordt de spoor van deze ma~rix

genoemd. De verzameling van de sporen behorende bij de ide representatie wordt

het karakter 1C. genoemd. In sommige boeken wordt met het karakter de spoor
J.

zelf bedoeld; wij zullen echter spreken over de spoor als het karakterelement

)(~ behorende bij de ide re~resentatiematrixvan de pde operatie.
1

Het karakterelement van een matrix is invariant onder een geliUkvormigheids

transformatie.

De karakters van de drie representaties (die irreducibel zijn) van het bespro

ken voorbeeld zijn nu:

E R z
. 2
Rz

X, 11 11.11

At 1 -1 -1 -1 1 1

______________ A)__~__~~__~__fi_ -1 -"1-

Als twee operaties tot dezelfde klasse behoren hebben de bijbehorende matrices

gelijke karakterelementen.

De karaktertabellen kunnen van groot nut zijn bij de bepaling van de elementen

van de strooiingsmatrix.
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Een stelling die wij hier niet bewijzen 10) zegt dat de som van de kwadraten

van de dimensies vap de irreducibele represent~ties gelijk is aan de orde van

de groep. In formule wordt dit:

Hierin is

r

L
p:::1

2
d = g

p

.
d de dimensie van de pde irreducibele representatiep
g de orde van de groep. (Het aantal elementen van de groep)

r het aantal irreducibele representaties.

Voor Abelse groepen geldt: g = r.

Uit deze stelling voIgt direct dat voor Abelse groepen de irreducibele repre

sentaties een-dimensionaal zijn.

Hoofdstuk II

SPIEGELINGEN EN ROTATIES VAN HET ELECTROKAGNETISCHE VELD.

In dit hoofdstuk en in hoofdstuk III zal worden aangetoond dat men, met behulp

van bepaalde spiegelingen en rotaties van het coordinatenstelsel, waarbij de

Vergelijkingen van Maxwell invariant zijn, inlichtingen kan verkrijgen omtrent
~

het gedrag van golfpijpovergangen. De oplossingen van deze vergelijkingen,die

aan de randvoorwaarden, opgelegd door de structuur van.de overgang, moeten

blijven voldoen, zijn zelf ook invariant onder daze operaties.

Daar er in de ruimte geen voorkeursrichting van de coordinaten van de ortho

gonale stelsels bestaat, is het duidelijk dat er geen voorkeursrichting aan

wezig is voor de coordinaten die in de Vergelijkingen van Maxwell.een ro~_~~ ~
--.-,-._._-~- ------------------ -- -- ---- - - -- ---

len. Er zijn dus trans formaties van de coordinatenstelsels en de veldgrootheden

mogelijk.waarbij deze vergelijkingen onveranderd blijven.

Deze operaties noemt men symmetrieoperaties.

Het ~~_~.c~teI' nIl:i..!~_Z_O__d~~_, __ ook _~~zijn de Vergelij]ting,en van Maxwell invariant

onder deze symmetrieoperaties, aIle oplossingen ook invariant zijn 1). Zo kan

bijvoorbeeld een naar rechts lopende golf door een spiegeling getransformeerd

worden in een naar links lopende golf. Maar een staande golf blijft onder een

spiegeling in een vlak door een knoop of een buik onveranderd.

Een oplossing die onverander~ blijft onder een symmetrieoperatie, is een sym

metrische oplossing•.



Een faseverandering speelt hierbij geen rol, daar deze gecompenseerd kan wor

den door het nulpunt van de tijd anders te"kiezen.

De oplossing van het getransformeerde systeem moet echter, zoals hierboven

vermeld is, ook voldoen aan de randvoorwaarden van de overgang. Dit zal zeker

het geval zijn als de betrokken operatie de golfpijpovergang zelf ook een on

veranderde stand in deruimte laat behouden'.. Dit wil zeggen: de geometrische

structuur van de overgang wordt onder de operatie teruggevoerd in zichzelf.

Bij de symmetrische golfpijpovergangen zijn spiegelingen of rotatles ten op

zichte van vlakken, respectievelijk lijnen, mogelijk, terwijl pun positie in

de ruimte onveranderd blijft. Ook bij de met anisotrope media gevulde overgangen

zal het vaak mogelijk zijn dergelijke sy~etrieen te bepalen.

Wij moeten dus nagaan of bij de symmetrieoperaties, die door de structuur van

de overgang gegeven zijn, ook de Vergelijkingen van Maxwell, in isotrope of

anisotrope media, invariant zijn. Voor de verdere bestudering maken wij de

afspraak dat de velden de operaties ondergaan maar dat de overgang zeIt vaat

staat in de ruimte.

Wij zullen nu enige symmetrieoperaties, waaronder de Vergelijkingen van Maxwell

invariant zijn, bespreken, zonder dat er nog sprake is van een bepaalde golf

pijpstructuur •.,
Voor de Vergelijkingen van Maxwell kan men ,schrijven:

\lx'1ll

=-~)
d~= +-
dt

Indien de veldcomponenten harmonisch met de tijd varieren, kunnen wij atellen:

l E
j(o)t

= e

~ H
jeNt

= e,

15 B
jL.)t

= e

~ D
. jwt

= e

Dan worden de vergelijkingen ( 1 ) :

" x E---= - jlA) B 1'\Ix H = +j~D

(2)

waarin voor B en D geldt:

~ :-~ ~}------- ---
----- {-4-}

Bevinden de electromagnetische golven zich in een isotroop medium, dan zijn

f' en , acalair. Is het medium gyromagnetiach of gyroelectrisch (anisotroop)
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dan zijn fA- en E gelijk aan° de tensoren, zoals die reeds in de inleiding ver

meld zijn.

I Wij beschouwen eerst de situatie met isotrope media.

aJ Spiegelingen ten opzichte van een vlak in het rechthoekige coordinaten

stelsel.

Twee van dergelijke spiegelingen achtereenvolgens uitgevoerd in twee onder

ling loodrechte vlakken,komen overeen met een rotatie van 180
0 om de snij

lijn van de spiegelvlakken.

Uitgeschreven in componenten hebben de Vergelijkingen van Maxwell de vol-

gende vorm:

oE ()E aH aHz :......:L + jt- w Hx 0
z ...:..-.J.. jLwE 0-- - = --- - =

ay oz oy oz x

aE ()E c}H 3Hx z
+ j II.e. W Hy 0

x z j £~ E 0 (5)= --- - =
3z ()x ()z ox Y

e>E aE aR aR
---Z x

+ jfw Hz 0 ---Z x j l. wE 0""'--- = - =
3x dy ax Oy z

1) Een spiegeling in het yz~vlak geeft de volgende verandering van de

coordinaten:

x~x'=

y-y'= F
x

(6)

Even

De "symmetrieoplossingen die de vergelijkingen (5) onveranderd laten zijn

te splitsen in een even en een oneven oplossing. De betekenis van dit

onderscheid komt tot uiting als wij de veldcomponenten in tekening brenge~.

-I \ 1 \\.
/ ,,/ \--/;-r'-" --~ ~J\\-'t'r"_-------

~ eft L~
X 0 X---------''-------- Et

Oneven
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De oplossingen zijn nu:

Even Oneven

E (x,y,z) = -E (-x,y,z) E (x,y,z) = E (-x,y,z)x x x x
E (x,y,z) = E (-x,y,z) E (

"
) = -E (

"
)y y y Y

E (x,y,z) = E (-x,y,z) E (
"

) = -E (
"

) (7)z z z z
H (x,y,z) = H (-x,y,z) H (

"
) = -H ( )

x x x x "
H (x,y,z) = -H (-x,y,z) H (

"
) = H (

"
)y y y Y

H (x,y,z) = -H (-x,y,z) H (
"

) = H (
"

)
z z z z

De continuiteit over het vlak van symmetrie vereist:

E (O,y,z) = ° E (O,y,z) = °x Y
H (O,y,z) = ° (a) E (O,y,z) = ° (b) (8)y z
H (O,y,z) =° H (O,y,z) = °.z x

Waarin (Bb) overeenkomt met de veldconfiguraties aan het oppervlak van

een electrische wand en (8a) met die van een magnetische wand.

2) Een spiegeling ten opzichte van het xz-vlak geeft:

x -x'=

-:}y -y'= F
Y

z -z'=

Met symmetrieoplossingen:

Even Oneven

E (x,y,z) = E (x,-y,z) -E (x,-y,z)x x
E ( ) -E ( ) x

" = " E ( )Y Y "E ( ) = E ( ) Y
" " -E ( )z z

"H ( ) -H ( ) z

" = " H ( )x x "H ( ) H ( ) x
" = " -H ( )y y

"H( ) -R ( ) Y
II = " ·H ( . .)

----- . z .. Z 'IZ

3) Eert spiegeling ten opzichte van hat xY-v1ak geeft:

--.--.-.-------~---------:=:~:::} F.

Met symmetrieoplossingen:

Even: E , E ,-E , -H , -R , 'Rx Y z x. y z· Oneven: -E , -E , E , H , H , -H •
x Y z x Y z
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4) Een spiegeling in het 'yz-vlak gevolgd door een spiegeling in het xz-vlak

is gelijk aan sen rotatie van 1800 om de z-as.

Met symmetrieopl06singen:

Fxy = Fyx

Even Oneven

-E "( -x,-y, z) E (-x,-y,z)x x
-E (

"
) E (

"
)

y Y
E (

"
) -E (

"
)

z z
-H ( II

) H ( n )
X X

-H (
"

) H (
"

)
y Y

H (
"

) -H (
"

)
z z

In dit laatste geval kan de oneven oplossing verkregen worden door de

even oplossing behorende bij F oneven te spiegelen met F , of de one-x y
ven oplossing even te spiegelen.

5) Analoge gevallen doen zich voor bij:

R = F = F enx yz zy

R =F = F •Y xz zx

b Wij bezien nu de rotaties om de z-as.

Voor rotaties over een willekeurige hoek is het gewenst de Vergelijkingen

van Maxwell uit te schrijven in componenten in het cylindrische coordina

tenstelsel.

Een speciaal geval hiervan is een rotatie over 180
0

• Deze operatie is iden

tiek met R , die behandeld is ondera4). z

De Vergelijkingen van Maxwell worden nu:



Een rotatie om de z-as geeft een verandering, van \f en laat de andere

coordinaten ongewijzigd;

r _ r: = r }

!f--If
z ~ z' = z

Met deze verandering van f kunnen wij voor (9) schrijven:

V H'f - J'£ c.:;. e-r == 0

"'3:

C> E~--
Q) r

1) Stellen wij nu If' =If + 1f' met 'If' constant, dan is

= 1

Met de symmetrieoplossingen:

4'
Er(r, If' ,z)

Elf ( "
)

E (
"

)
z

H ( ) en
r "

H
f
(

"
)

H .(
"

)
z

-Er(r, '1" ,z)

-Elf'< " )
-E ( )

z "
-H· ( )

r "
-H ( )

If "
-H ( II )

Z

gebruikmaking van:

E = Ersin~ }
H = Hrsinf }x x

E = ErcOS If en H = Hrcos If (11)y y

E E- .-_.- 11 H _. : ---
::- =Z Z Z Z

In cylindercoordinaten kunnen de veldcomponenten na de rotatie gelijk

blijven of het tegengestelde teken, krijgen.

Wij verifieren dit resultaat nu met het geval waarin ~= 1800 (Rz ).

Het

kan vQor de veldcomponeneen van de oplossingen,na de rotatie, geschre

ven worden:

____~_=._E;'sj._Il..I.(".==--~~.J.n( -¥--±180L =----~J3inJf-=-.E..x- --

E; = E~cos ~I = Brcos (If' +180) = - Ercos ~ = -E~

etc.
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2) Ook een andere operatie kunnen wij met behulp van de eylinderco~rdina

ten bestuderen n.l.:
r __ r'

- r 1=-'f

= z
Deze operatie-Komt-; indien wij de vergelijkingen (11) aanhouden, over

een met F •x

zodat de oplossingen zijn:

Er(r,-\.f ,z) -Er (r, - 'f' ,z)

-Elf(
"

) E.,(
"

)

E (
"

) -E ( It
)

Z z
-R (

"
) R ( It

)
r r

R.,( "
) -Rf ( It

)

-R (
"

) R (
"

)
z z

Verifieren wij dit weer met de operatie F , dan vinden we (m.b.v. (11»:
x

E' = E'sin\f>' = -E sin., = -Ex r r x

E' = E' cos 'P' = Eroos \f = E
4 Y r Y

etc.

[1 Wij beschouwen nu de situatie met anisotrope media.

Als voorbeeld nemen wij een gyromagnetisch materiaal. Een gyroelectrisch ma

teriaal kan op een analoge wijze behandeld worden.

De magnetische eigenschappen worden gegeven door:

. '

1'1 -)1'1, 0

K",II· = if" . f"' 0

0 0 ,#3

(12)

=0

-=0

a) 1n2':'_e<::~thoeki~~ cC?~~d1natell .kunnen ~:i.j_ 011 de V~!"g~l1Jltingen van MaxwelL----··-'--.

alsvolgt ~itschrijven:

aE~ _ C>E:f ~ jr..:t (r. H.:lL- Jf4.t J.f::,,) = 0 ~ Hz. _ ~ ~!5 _ jL (.() c.:ll.
~~ ~z. .;;)~ G> %.

~:.l--...-~~L- ..\i-tQ-?i\1c1~-1"J4I-H-~-~ o------::~-=-;~--=-j £-~ E~

C> ~!j _ G) EJI. +- d"~ ;c~ Hz. = 0 ;> H~ _ ~ H~ _ j L t..;) Ez.
c> .:x. ;;>~ ~ .:JL 2>::J
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1) In het algemeen zullen de operaties F en F de Vergelijkingen van. x y
Maxw.e.1~ ni.et in.var1ant 1atelh In hetspeeialegeval, waarbij de magna-

tisatierichting"van het medium aan beide zijden van het spiegelvlak

tegengeste1d is, blijven de Vergelijkingen van Maxwell wel invariant.

Voor de operatie F is de situatie hier niet verschillend van die inz
het isotrope geval.

2) Ook voor de operatie R blijft de situatie ongewijzigd.z

Indien de operaties R en R worden toegepastblijven de vergelijkingen
y z

niet onveranderd. '

b) Rotaties om de z-as kunnen wij wederom bestuderen door de cylindrische

eo;rdinaten toe te pa8s~n. Wij ~e8tigen de aandaeht op het .feit datde

elementen f1 en jr~ uit de ~-tensor voor cylinder co;rdinaten gelijk zijn

aan die welke gebruikt worden in het Cartesiaanse stelael.

De Vergelijkingen van Maxwell voor een gyromagnetisch medium worden nu in

cylindrische coordinaten:

J.. c>E"~ .- ,;)E!f + jc..:> rt'-,l4 r -j"'tH.,)::o 0

~ a~ <:>z

~E"... - ~ ... j ~ (j,.& H..... lUI H'f')::O C>

~z or

=0

1) Een willekeurige rotatie om de z-as geeft: 'fl= f +"'r •
Zoals te verwaehten was ga~n de rotaties·om de magnetisatie-aa gepaard

met deze1fde aymmetrieop1ossingen a1s bij een isotroop medium.

--~2-)-E&n--spi-egeloing-waarbi-j- - 'f word-t getransformeerd· rn --~ levert geen i11';----------

variante Vergelijkingen van Maxwell Ope

Resumerend kunnen wij zeggen dat een in de z-riehting gemagnetiseerd gyromag

---n-e-t-iaeh-medi.-um-nch-als-'8en-i:sottoop-.ned±wlr-g-edraa-gt-on~r-<teYo1gende opera-

ties:

{
x -x': X

, {
x-x'=-x

{
r_ r' = r

y -y': R y _ y'=-y R'f
I

F y f-lf=lf+trZ Z

Z - z'=-z z - z'= z z - z'= z
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Hoofdstuk III

De bepaling van de vorm van de strooiingsmatrix.

Nu ons uit het voorgaande hoofdatuk bekend ia welke symmetrieoperaties in

anisotrope materialen mogelijk zijn, kunnen wij informatiea verkrijgen omtrent

de vorm van de strooiingsmatrix van golfpijpovergangen met anisotrope media.

Door het aanbrengen van een anisotroop medium in een overgang, zal in veel

gevallen het aantal mogelijke symmetrieoperaties worden gereduceerd. Dit voor

de hand liggende feit zal in hoofdstuk IV met enige voorbeelden worden toege

licht.

We zijn nu in staat om de overblijvende operaties exact te bepalen.

Op deze operaties kan dezelfde theorie worden toegepast ala op de operaties

in het isotrope geval. Er zal namelijk niets in strijd zijn met de anisotropie.

daar de nog mogelijke symmetrieen isotrope eigenschappen hebben (conclusie van

hoofdstuk II).

Dicke 1) heeft een theorie ontwikkeld aan de hand van de eigenwaarde vergelij

kingen die Joor een bepaald systee~ geldig zijnj Pannenborg 6) en Kerns 7)

maken gebruik van de groepentheorie en matrixrekening. In feite komen bei~

theorieen op hetzelfde neer. De eigenwaarde vergelijking (Dicke) biedt de mo

gelijkheid tot het transformeren van de strooiingsmatrix in diagonaal vorm,

waarbij de diagonaalelementen gelijk zijn aan de e~genwaarden (dus getaIlen),

terwijl met behulp van de groepe?theorie (Pannenborg) een transtormatie wordt

geconstrueerd waarbij de representatiematrices in een diagonaalvorm worden

gegoten en ook de getransformeerde strooiingsmatrix een dergelijke vorm krijgt.

De elementen uit deze diagonaalmatrices hebben geen duidelijke en eenvoudige

fysische betekenis. zoals de diagonaalelementen uit de gewone strooiingsmatrix.
- de)(Sii is de reflectiecoefficient van de i geleider.

De strooiingsmatrix zelf wordt in beide theorieen gevonden door terug te trans

~formeren.~-

De laatste m~thode zullen wij hier, onder verwijzing naar 6), in het kort weer-

geven.

De definitie van de strooiingsmatrix wordt gegeven door:

B =SA

Hierin stelt de kolommatrix A de amplituden van de ingaande gblven en de ko-
... ..L._~ __ n .:11.1:.- ~_ ... .I.&. ~ , _
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Stel wij hebben een operatie" Q die tot de symmetriegroep van een overgang be

hoort. Bij aIle operaties Q kunnen bijbehorende matrices gevonden worden, die

de vectoren QA in termen van A voorstellen. Deze matrices duiden wij aan met

r(Q). De verzameling van de matrices r<Q) vormt de reguliere representatie

van de groep.

Zo kunnen wij schrijven:

en (2)

A' en B' vormen wederom een mogelijke oplossing van de Vergelijkingen van Max

well. Dit was immers de eis die gesteld werd aan de symmetrieoperaties.

Ook voor deze oplossing geldt dus:

Met vergelijking (2) wordt dit:

B' = SA I 0)

( 4)

Wij passen hierop nu de definitievergelijking van destrooiingsmatrix toe~

r( Q)SA = S r( Q)A

Dit geldt voor iedere A, du~:

( 6)

De commuttativiteit van de repr~sentatiematrix r(Q) en de strooiingsmatrix S

maakt het mogelijk ons probleem op te 106sen.

De basis van de representatiematricea is direct verbonden met de geometrische

--structutir van ae -overgang.--

Zoals in het-beginvan dit hoofdstuk is vermeld moet deze basis nu dusdanig

veranderd worden dat de representatiematrices in hun meest eenvoudige vorm

--rdiagonaaIVornirgetr-ansform-eerd -worden.

De lineaire transformatie die de basis verandert, transformeert A en B op de

Yolgende wijze:

A = TA(1) en



Vergelijking (2) wordt dan:

TA I (1) = r( Q) T A(1)

AI(1) = T- 1 r(Q) T A(1)

A I ( 1) = r( 1 ) (Q) A( 1 )

waarin:
r( 1) ('Q) = T-1 r( Q) T (8)

Vergelijking (8) geeft een'gelijkvormigheidstransformatie weer. Dat de getrans

formeerde ~(Q) een dergelijke uitdrukking wordt is bekend uit de matrixre

kening. 12) 13)

De getransformeerde strooiingsmatrix wordt dan:

De gelijkvormigheidstransformatie wordt nu zo gekozen dat r-(Q) volkomen ge

reduceerd wordt. rI't Q) heeft dan de onderstaande vorm:..
r

1
(Q) 0 0 0 · •

0 r
2

(Q) 0 0 • •

r( 1) (Q) 0 0 r
3

(Q) 0 · • (10)=

0 0 0 r\(Q) • ·
0 0 0 0

• • • •

Voor de getransformeerde r(Q) en' 5 is ook vergelijking (6) nog geldig, dus:

Als een matrix cOlJ1JJluta~ief islllet ~e~ .di~_go~al;llma~!"~~-i~,,~e~~ !la~!,,~z~l,f

ook een diagonaalmatrix. (Toepassing van het Lemma van Schur 13) hidst 1)

Voor S(1) kan dus geschreven worden:

-----' ----------------~-4--~--~---Q-.-.--.- ---'----------------

5(1) = 0 s2 0 0 • • (12)

o

o

o

o

o •

•

•
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De oorspronkelijke strooiingsmatrix kan nu weer gevonden worden uit:

Hoofdstuk IV

Toepassingen.

Wij zullen in dit hoofdstuk enkele toepassingen van het in de Yoorgaafide hoofd

stukken behandelde ~pgolfpijpovergangen,waarinanisotrope media zijn aange

bracht, bespreken.

Van de anisotrope materialen beperken wij ons tot de gyromagnetica, waarvan

de f4-tensor gegeven is in de inleiding en in hoofdstuk II.

De transformatiematrix is in de praktijk, in sommige gevallen, niet eenvoudig

te vinden. Vaak kunnen echter de karaktertabellen van de symmetriegroepen ons,
4'

bij de bepaling van T, van groot nut zijn. 13) 14) 15)

1) Wij bezien eerst de "H-vlak Y overgang" 1) met i.n het middelpunt een cylin

drisch stuk gyromagnetisch materiaal, dat loodrecht op het H-vIak i~ gemagne

tiseerd. Deze overgang wordt in de literatuur 3) een "circulator" genoemd.

I

Als het medium geheel isotroop is, zijn bij daze overgang zes symmetrieopera

ties mogelijk:

1 De identieke operatie (E)

----2- - de- rotatie-van1-200 om de -as, die doorhet -midde]:pun~van de -f:rgu~---

gaat en loodrecht staat op het vlak van tekening (de rotatie as) (R ),
o 2 z

3 de rotatie van 240 om dezelfde as (Rz )'

4 de spiegeling in het vIak dat gevormd wordt door d~ as van de golfpijp
---- - ---------T--en-de-ro-ta:-t1:ea-s--~}---------------------- ----------------------

5 idem bij golfpijp 2 (F2 ),

6 idem bij golfpijp 3 (F
3

).



Nemen wij de symmetrieoperaties die in een aniaotroop medium (gyromagnetisch)

mogelijk zijn in acht, dan zien we dat de spiegelingen (de operaties 4,5 en 6)
vervallen.

2De operaties E,R en R vormen een groep. Dit is eenvoudig na te gaan aan dez z
hand van de eisen die aan de elementen van een groep gesteld worden.(hfdst.l)

De vermenigvuldigingstafel -is nu alsvolgt:

.E R R
2

z z

E E R R
2

z z

R R R
2 E ( 1 )

z z z

R2 . R
2 E Rz z z

Deze groep staat in de groepentheorie bekend als de symmetriegroep C
3

•

Uit de geometrische structuur van de overgang.kunnen wij een representatie

van deze groep qonstrueren ,door na te gaan hoe iedere golfpijp onder de opera

tie van plaats verandert. Zo kunnen wij bijvoorbeeld voor de operatie R dez
permutatie (132) opschrijven. Voor de representatie vinden wij dan:

E Rz

r

Daar deze groep'Abels is vorm~ ieder element van degroep een klasse. Wij kun

nen dUB drie klassen onderscheiden. Zoals in hoofdstuk I is vermeld is het

aantal irreducibele representaties gelijk aan het aantal klassen. In dit geval

bestaan er dus drie irreducibele representaties. Deze representaties zijn

e~n-dimensionaal.

De karaktertabel van de groep C
3

is:

E R 2Rz z

X, 1 1 1

x. l 1 W w.t

X~ 1 'Ai e..t..>

0)

21'r j
---- - -----. -3-~

met w = e •

De karakters zijn nu gelijk aan irreducibele representaties.
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De gereduceerde matrices r( 1) (Q)' hebben de vorm:

r
1

(Q) 0 0

r"",(1)(Q) = 0 seQ) 0 ( 4)

0 0 '3(Q)

Zodat dus geldt:

=(~
0

~) (~
0

~) (~
0

~)r(1)(E) 1 r(1)(R) - w r(1)(R2 )= w&. (5)-z z
0 0 0

Nu blijkt dat de transformatiematrix T gelijk is aan de op de eenheid genor

maliseerde matrix,die gevormd wordt door de complex geconjugeerde element en
. .

van de karaktertabel. (Zie Appendix)

Dus:

1

w :.)
.rr
J'4

e
= Vy (6)

Wij kunnen met de formule:

verifieren of de matrices (2) inde~daad door T tot de in (5) vermelde matri

ces worden gereduceerd.

_./.".(i)(E-) , l (~
1

~)e
0

. --CA.J .. T
&

0W

1

w

Co,}

(~-: -~T-

r(1) (Rz )= ~ (~
1

~)G
0

~)(~
1

;) (~
0

~)w 0 wI. = W

& 1 0w w



"""nw" .•~_~"""."

(;
1

~)(~
1

:)(;
1

;) r 0

:)r(1)(R2 ) 1
0 wI. = 0 ~..= wz 3

1

° W ° 0w

De gevraagde 5trooiingsmatrix kan nu gevonden worden uit:

( 1 )
waarin S volgens de commutatieregel in hoofdstuk III de vorm h~eft:

Dus:

;(;
1

S = /Al
(.oJ

4'

1met: 0( = 3'(81 + 8 2+ 53)

~ = ~(81+ ws2 + ,.,"s3)

0 \ a '= 3' 8 1 +&0.)8
2

+ WB
3
)·

S is dUB niet symmetrisch.

Zoals in de inleiding i5 vermeld, geldt voor een verliesvrije overgang:

I - S·S = 0, dUB

Schrijven wij deze matrixvergelijking uit voor de bovenstaande S-matrix,

dan vinden we:

. ,

-------------~ f !~J~ 3~)-~ (-~-:-~J--.-------------
Hierui t volgen drie vergelijkingen voor 01.,f '0 en hun complex geconjugeerden.
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+; , ...'.....•,.

; ,
t.,

~y

Door deze vergelijkingen wordt het aantal onafhankelijke variabelen terugge

bracht van drie op twee.

Wij bezien nu de drie gevallen waarbij een der variabelen 0<,;3 of dr gelijk

aan nul is:

1) 0< = 0. Dit wil zeggen dat alle aangealoten golfp!jpen, gezien in de rich

tingvan de overgang, reflectievrij zijn.

Nu geldt:

Aan de'laatste vergelijking kan slechta worden voldaan als of ;1 of r ge-

lijk aan nul is.

a) (3 = 0, hieruit volgt tf*t= /1/1. = 1

, b)' 0 =0, hieruit voIgt /(3= 1(31'( = 1

2) f3 =0. Dan

o<'~+ t;r = 1 }ttl'oI. =0<'( =0

a) of.. = 0 f'(= 1(/
l = 1

b) 0 :: 0 0<"'''' = loe/ l = 1

3) (= o. Dan

d.)t0'. +(3(3 = 1

o<'(J ::;I/~ = 0

, ---a:} -0<.- =- 0- -f- fJ~=-\~t.t= 1'- ---

b) (J = ° . 01'0< = \0<)%= 1.

Indien een der variabelen gelijk aan nul is, is automatisch een der beide an-
------------

--dere variaoele-ri- oolt-geTiJIt-aan-nill.

Wij bestuderen nu nader het geval' 1)-a): ~ = (3 = O. Dan:

s1 + s2+ s3 =° }
, s 1 + W s 2 + (,}s 3 = °



r= ;(S1+t.fs2+WS3 ) =~{w-wl.(W+1)

Nu geldt:/ ~ 1
2 = , t \ W -1\=V3 dus

Hieruit volgt dat \s31 = 1.

Dus:

Hierult volgt:

De strooiingsmatrix kan in dit geval worden weergegeven door:

~) Een tweede voorbeeld dat wij bespreken is een overgang waarbij twee reehthoe-,
kige golfpijpen aan elkaar zijn bevestigd zoals in de onderstaande figuur is

weergegeven. In het midden van de overgang bevindt zich een cylindrisch stuk

gyromagnetisch materiaal, dat door beida golfpijpen heendringt. De magnetisa

tieric~ting valt samen met de as van het cylindertje •

........ ......... CD..........

Door een fysische baschouwing zullen wij aantonen dat deze overgang rec.iprook

is. Dat wil dus zeggen : de strooiingsmatrix is symmetrisch.

Er zijn twee mechanismen aan te wijzen waardoor energieoverdracht van de ene

golfpijp naar de andere plaatsvindt:

1) Eleetrische koppeling.
2)~MagnetiBclie~ltop~pen:ng. ~~

In verband met 'de electrische koppeling kan men zeggen dat een ingaande golf

(in de ene golfpijp) een dielectrische polarisatiestroom veroorzaakt in het

gyromagneticum, welke evenwijdig'is met de as van de cylinder. Deze stroom

-dringt-O:Oor-J.n-ae-anderegolfp{jp,-waardoor-h-etcylindertje--fungeert--;:i;~-~en

staafantenne, die naar beide richtingen een gelijk vermogen uitetraalt.

Hierbij treedt due geen richtingafhankelijkheid Ope

'.:!..~...
~1:
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De magnetische koppeling komt tot stand doordat het cylindertje een aaneenscha

keling van roterende magnetische dipooltjes bevat. Deze dipoolwerking draagt

de energie van de ene golfpijp over op de andere. Deze koppeling zal slechta

niet-reciprook zijn ala het gyromagnetische cylindertje niet symmetrisch in

de golfpijpen geplaatst is.

Voor een verdere beschrijving van koppelaars met staafjes gyromagnetisch ma

ter1aal zie: Berk en Strumwasser. 16)

Bij deze golfpijpovergang zijn nu vier symmetrieoperaties mogelijk:

1) De identieke operatie (E)

2) de spiegeling in het vlak dat gevormd wordt door de gemeenschappelijke

wand van de beide golfpijpen (F),

3) de rotatie van 1800 om de as.van de gyromagnetisc~e cylinder (R),

4) de operatie die zowel de rotatie als de spiegeling geeft (p).

De vermenigvuldigingstafel van deze groep is a~svolgt:

E F R P

E E F R P

F F E P R

R R P E F

p P R F E

Dit is de symmetriegroep S2h.

Een representatie ~ van deze groep kan wederom gevoriden worden uit de plaats

veranderingen die uitgangen van de golfpijpen onder de operaties ondergaan.

Deze representatie zullen wij daarna, door'middel van een geschikte matrix T,

reduceren tot een diagonaalmatrix.

r

E F R P

~ ~_~~_:-:-~ ~)_I~ ~-:-:u(~ ~ :~------_._--
o 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 l~ : 0 ~)

De karaktertabel van de viergroep S2h is:



~"~~'T"T.,~;litjm1"i%1\.:·:.;~m~;fi!'j,~:",~ ''''IN!i!,: .1%#.1':(" aeJJJULl i;Q-'diAi._ihw"_!'*:'~'li4,-,/.!\:~-,.~!!·«":?:~;f,'jj;T~ ~c~~i1T"1'..

De orthogonale en symmetrische matrix T, die gegeven word.t door:

1 1 1 1

1 1 -1 -1
T = i 1 -1 1 -1

1 -1 -1 1

reduceert de. representatiematrices

100 0

o 1 0 0
=

001 0

000 1

11 1 1

1 1 -1 -1

1 -1 1-1

1 -1 -1 1

1 000

o 1 0 0

o O' 1 0

000 1

11

1 -1 -1

1 -1

-1 1

1

1 -1

1

1

1 -1

o
o

o
o
o

o -1

o
1

o -1

o

~ [~ ~ -~ -'~1= :
1 1 -1 1 -1 0

o 1 -1 -1 1 . 0

o
o
o
1

1 1 1 1101
1 1 -1 -1 1 0,
1 -1 1 -1 O' 0

1 -1 -1 1 0 0

1 1 1 1

1 1 -1 -1

...1.-- 1.---3

1 -1 -1 1

000 1

001 0

O-~ -:-0---0

1 0 0 0

'1 1 1 1 0 0 0

1 1 -1 -1 0 -1 0 0

4~-1---1-~1- - -Q---o---1-i')

1 -1 -1 1 0 0 0 1

Aangezien in deze Abelse groep het aantal klassen, dus ook het aantal irredu

cibele representaties, gelijk is aan vier en aangezien de bovenstaande matri-
( ) .

ces r 1 (Q) volkomen gereduceerd zijn, vormen de diagonaal elementen van de

matrices r(1)(Q) d~ irreducibele reuresentatiea.
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het Lemma van Schur (dat aIleen maar geldt voor irreducibele 'repre5entatie5)

toepaS5eo, waaruit voIgt dat S(1) de diagonaalvorm heeft.

51 0 0 0

S(1)
0 6 2 0 0

= 0 0 08
3

0 0 0 8
3

De oor5pronkelijke 5trooiing8matrix kan nu weer worden gevonden uit

S = t

1 1 1 1

1 1 -1 -1

1 -1 1-1

1 -1 -1 1

51 0

o 52
o 0

o 0

1 1 1 1

1 1 -1 -1

1 -1 1-1

1 -1 -1 1

8 1 51 51 51

82 52-52-52
6

3
-5

3
6

3
-5

3..
5 4-64-64 64

=

=

met: 0<: = t(6 1 + 62 + ,63 + 64)

f> = t(6 1 + 62 - 6
3 - 64)

{ = t(6' 62 + 6
3 - 64)1

tS- --a:Cs1'
---- --- - --

54)
,----

------- --------- - 52 6
3 +

We zien dU5 dat de 5trooiing5matrix 5ymmetri5ch i5; de reciprociteit van de

overgang i5 hiermee aangetoond. .
-- ---- - ----- - --- ---- - - - --- - --,-'--

Indien de overgang verliesvrij i5 (S is unitair) dan wordt het aantal onafhan-

kelijke variabelen teruggebracht tot twee.

Voor een verdere be5chrijving van de elementen 5
1

,52 ,5
3

en 84 zie: Pannenborg

IV- 3. 6)



~) Een derde voorbeeld dat wij zullen bestuderen is een normal. rechthoekige

golfpijp, waarin op een bepaalde wijze een gyromagnetisch medium is aange

bracht.

In deze golfpijp worden, op gelijke afstanden'van de as van de pijp, plaatjes

gyromagnetisch materiaal (bijv. ferriet) geplaatst.

Deze plaatjes kunnen a) in gelijke richting .

b) in tegengestelde richting

zijn gemagnetiseerd.

Deze- beide mogelijkheden zullen wij nader beschouwen.

~.

De configuratie van de golfpijp is dan alsvolgt:

Er z1Jn nu twee symmetrieoperaties waarbij deze configuratie onveranderd

blijft"r

1) de identieke operatie E

2) de rotatie van 1800 om de symmetrieas die evenwijdig is met de~ag

netisatierichting. R" (Volgens hoofd'stuk II i~ deze operati~ toege

staan)

De symmetrieeigensc~appen van deze golfpijp zijn identiek met die van de,

geheel met gyromagnetisch materiaal (in ~~n richting gemagnetiseerd) gevulde,

golfpijp.

De operaties Een R vormen de symmetriegroep C2 ' waarvan ,de vermenigvuldigings

tafel de volgende vorm heeft:

~
R

E E R

R R E

met de reguliere representatie:

E

r (~

R
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De karaktertabel van de groep C2 is:

E R

X, 1 1

"Xl 1 -1

De gereduceerde representaties r(1)(Q) hebben dus de volgende vorm:

en (1 0)
o -1

Waarbij voor de matrix T uit de vergelijking

T met 1 ( 1
= ~ -1

Op een eenvoudige manier kan wederom worden nagerekend of deze matrix T inder

daad de matrices r<Q) op de juiste waarde transformeert.

(1) ~
Aangezien de getransformeerde strooiingsmatrix 5 commuteert met de geredu-

ceerde representatiematrices, heeft 5(1) weer de diagonaalvorm:

Waaruit met:

voor de strooiingsmatrix 5 gevonden wordt:

met 0< = ·t( s 1+ s2)

.,13 = -t( s 1- s2)
----~-- -------

De strooiingsmatrix is dus symmetrisch, waaruit de reciprociteit van de over

gang Tolgt.

In het verliesvrije geval speelt er slechts een variabele een role



"
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Ad b.

Als de plaatjea gyromagnetisch materiaal tegengesteld gemagnetiseerd zijn,

krijgen wij de hieronder getekende configuratie.

----,- --1--
I

I

I

I _J--'I~ _------
Er kan echter in deze situatie geen enkele symmetrieoperatie worden gevonden

die de uitgangen 1 en 2, door rotatie of spiegeling, verwisselt. Dit zal een

niet-reeiprociteit van de overgang tot gevolg hebben.

Er zijn wel spiegelingen in de vlakken F
1
~n F

2
mogelijk, maar deze operaties

verwisaelen niet de uitgangen, zodat de representatiematrices van de operaties

F 1 en F2' veelvouden van de eenheidsmatrix zullen zijn. ,

Deze representatiematricea zijn dua reeds gereduceerd; maar, daar iedere wil

lekeurige vierkante matrix commuteert met de eenheidsmatrix of veelvouden daar

van, kunnen wij hieruit niet concluderen dat de strooiingsmatrix ook de diago

naalvorm heeft.

De juiate vorm van de strooi1ngsmatrix kan dus niet,met behulp van de in dit

verslag besproken methode, bepaald worden.

De niat-reciprociteit van deze golfpijp is,reeds op een andere wijze beapro

ken, o.a. in de onder 3) en 17) genoemde werken van de literatuurlijst.

Ala concl~sies kunnen wij aan dit versla~ toevoegen:

1 De besproken methode kan alleen worden toegepast als er een groep kan wor

den. ugev.ormd- v..a.n. -S¥.mmetr..i..e.o:peraties, di.-(..behaJ.v..e--b~---d.e--i..den.tj.eke--Qper-at..-i~}

minstens twee uitgangen van de aan de overgang aangealoten golfpijpen ver

wiaaelen of permuteren.

2 De overgang zal slechta niet-reciprook zijn als voor de transformatiematrix

T geldt:
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Appendix.

Zoals aan het einde van hoofdstuk I vermeld is, zijn de irredueibele represen

taties van een Abelse groep ~6n-dimensionaal.

Wij kunnen dan de matrices van de ide irreducibele representatie gelijk stellen

aan de karakterelementen Xi van het bijbehorende karakter Xi •. (p doorloopt

de groep).

In de literatuur 14) 15) zijn de karaktertabellen van verschillende groepen

weergegev.en. Dit zijn dan altijd de karakters van~ (niet-aequivalente)

irredueibele representaties.

Stel nu: een willekeurige representatie r van een groep G heeft de elemen

ten A(r). A(C') is de representatiematrix van de pde operatie.
p p

Wij bezien dan de matrix E(r), waarvoor geldt:
p

Hierin is g de orde van de groep en X~p de complex geconjugeerde van het ka-'

rakter-element X. p dat behoort bij de ide irreducibele representatiematrix
de 1 '

van de p, operatie. (Daze )(~'is dus bekend uit de karaktertabel voor de
1 ~

groep G)

Nu geldt (voor bewijs zie 18) ) dat, voor de volledig geredueeerde representa

tie r( 1), in de bijbehorende matrix "E( r) s,leehts de eenheid staat op de pde
de ' p

plaats in de p kolom ~n op de overige plaatsen nul.

Dus:

p

•00 •• -0 •• 00
o 0 ••••• 0 0

• • • • • • • • •

p-0 •• 010 •• 0

.• .-. . . . . ".- .. _-

o • • .0. • • 0

Wij definieren nu twee coordinatensystemen a 1 ,a2 , •••••• a en b1 ,b2 , ••••• b
- - -g - - - -g

in daz.eJ.j'del"ui.mt.e~ ----------------

De (niet geredueeerde) reguliere representatiematrices zijn uitgedrukt in coor

dinaten t.o.v. de eenheidsveetoren a .• Uitgedrukt in coordinaten t.o.v. de
-1

eenheidsveetoren b. zijn deze matrices volledig geredueeerd.
-1

-(r)
Aangezien de matrix E de'volgende eigenschap heeft:

- p



Schrijven wij nu deze vectorvergelijking in coordinaten t.o.v. de eenhei~vec

toren ~i' dan geldt voar iedere p:

Ep(r) (e,.) = i\ b ,
... -P.

waarin ~ en ~P zijn uitgedrukt t.o.v. het stelsel ~i.

De matrix T waarvoor geldt: 12)

.,

met eenmatrix A t.o.v. ~1 en de matrix van dezelfde afbeelding t.o.v. ~i : B,

-- wora-t· gevorma-:-door aeltoromvec~oreIi-~pt-~o ~ v ~ -.!1' wiThe met oehulp ~van-· de m~a~-~~

trices E(r) verkregen worden.
p

Wij lichten dit toe aan de hand van de symmetriegroep °3 die ter sprake is
-~ gekomen biJ de r';circuIuor;----------- --------- -----

de karaktertabel van deze groep C
3

is :

E R R
2

z z

1 1 1 211'j

1
l 3eN W w= e



Dus de karakterelementen zijn:
I

X .. , .
I •

IX ... I •
t

X' ... L •" ..

xl. = I
•

x~ = w
l

xl. = ~1

&

.
•

3x- ;: .~
.3

De complex geconjugeerde van ~ is

De reguliere representatie is

A(r)_ E
1 -

(11) R2 .
A3 = z

Zodat E(f') 1 1:. ~p A(r) geldt:voor = -p g 1=1 L i

C
1

;)E~r). = 3( X.*E + ~R + ~R2) ·1
1

I. Z " Z = 3 ~
4

1

Passen wij dit toe op de vector ~ = (x,y,z), dan:

Evenzo:

1

1

1

1)(X) (X+Y+Z) . (1)
~ Y = ~ x+Y+z =A 1 =
1 Z x+Y+z 1

(1 W~r) ( X+ ~Y+W'Z) I'(:}E(f')(x) = 3 "'~ 1, W Y
1

wtx+ y+wz = f~2= 32 -
We.,) 1 z wx+ """:1+ Z

CW'wr) (~~: ~.~~~~) C)~p-) (x) = r-W--j(;;li 'y -- 1- -~-- :1- -= i- -i
3

.= 3
",:l~1 z w x+ I.>Y+ Z

De transformatiematrix wordt nu gevormd door:

dus:
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Bij de overige voarbeelden zijn de·transformatiematrices op een analoge 'wijze

te berekenen.

-~~~--~~-- - -~--~



-40-

Literatuur.

1 C.G. Montgomery, R.H. Dicke, E.M. Purcell.

"Principles of Microwaves Circuits". Mc.-Graw Hill Book Cy Inc. 1948

2 A.A.Th.M. van Trier.

"Gui'dad 'electromagnetic waves in anisotropic media".

Appl. Sci. Res. ,sec.B Vol.3, p.142, 1953.

3 A.A.Th.M. van Trier.

"Magnetische Halbleiter in der Microwellentechnik."

Phyaikertragung Wiesbaden 1960 p. 150

4 Proc. of the I.R~E. Vol.44, Oct. 1956 10

5 G.S. Heller.

"Ferrites as Microwave Circuit Elements".

Proc. of the I.R.E. Vol.44, Oct.1956, 10 , p 1386

6 A.E_ Pannenborg.

"On the Scattering Matrix of symm. Waveguide Junctions".

7 D.M. Kerns.

"Analysis of syinm. WavegUide Junctions".

Journal of Res. of the Nat. Bur. of Stand. Vol.46., 4, April 1951.

8 C.J. Bouwkamp.

"Groepentheorie" Voordrachte'n Nat.Lab. N.V. Philips.

9 B.L. van der Waerden.

"Moderne Algebra"

10 D. Polder

"Groepentheorie" Voordrachten Nat .. Lab. N.V. Philips.

11 D.E.Littlewood.

"The theori:e of Group Characters and Matrixrepresentation of Groups".

12 W.Peremans.

Wiskunde college Sem. IV. Technische Hogeschool Eindhoven.

and its application to the Quantum Mechanics of Atomic

Ace. Press. N'-Y. and London. 1959.

13
-- -- -- -- ---- - ---- ---- - - - - -------------- -- - - - -

E.P.Wigner.

"Group Th,80rie

Spectr.a" •

B. Bethe. "Termaufepaltung .in Kri:tallen".

"Annalen der Physik" 2. ,p.133 (1929)



1959.

-41-

15 J.E.Rosenthal and G.M.Murphy.

"Group Theory". "

Rev. of Mod. Physics. Vol.8 4 Oct. 1936, p 317.

16 A.D.Berk and E.Strumwasser.

"Ferrite Directional Couplers." .

Proc. of the I.R.E. Vol.44 Oct.1956, 10 p. 1439.
,

17 C.L.Hogan.

"The Elements of'nonreciprocal Microwave Divices."

Proc. of the I.R.E. Vol.44~ Oct.1956 10 p.1345.

18 J.S.Lomont.

"Applications of Finite Groups."

Hfdst.III, Ace. Press. N.Y.- London.


	Het gedrag van golfpijpovergangen met anisotrope media
	Inleiding
	Hoofdstuk I. Groepentheorie
	Hoofdstuk II. Spiegelingen en rotaties van het electromagnetische veld
	Hoofdstuk III. De bepaling van de strooiingsmatrix
	Hoofdstuk IV. Toepassingen
	Appendix
	Literatuur

