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In dit verslag zal een bifurcatie in een
rechthoekige golfptjp in beschJuwing worden genomen.
In het midden van de golfpi,ip denken wij ons een
ldeaal geleidende wand in de lengterichting (z-rich
ting) geplaatst,die zich uitstrekt over alle z
çoter ot gelijk aan nul.
Zo gaat ct. rechthoekige golfpi.~p ter plaatse z=o
over-1n tw~e rechthoekige deelpDpen.(zie fig.I).
De rechthoekige golfp~p vóór de overgang is ~evuld

met lucht met permittiviteit !oen permeabiliteitjÛ~

De stof,waarmede wLj de beide deelpi,ipen opvuJ lp ,

suJ.l.en we ons gekarakteriseerd denken d.oor "~rrai t

t1T1te1t t~respeetlevel~kt~,terw~l de permeabiliteit
«en tensor karakter mag dragen achtereenvolgens
voorg...telci dioor [~] en (,.Lls J •
Voor deze configu~atie wordt nu aan de Maxwell
yergelijk1ngen met randvoorwaarden voldaan.

:De conventionele ~anpak,waarbij het veldpatroon
~o11ed1g bepaald wordt rechtstreeks uit de con
t1Bu!te1tse1sen op de overgang, blijkt niet tot resul
:taat te le1den.Een tweede methode,die hier zal wor
~«n toegepast,ie het uit de continuIteitseisen
opstellen van (een) i!ttegraalvergel{king (en) voor
h..t E-veld. jn het transversale grensvlak en deze
trachten'op te lossen.W~ gaan vervolgens over op een
equivalent transmissiel~in model, wallrbL: voor elk
d.er drie golfptipen een equivalente transJLissielijn
wordt ingevoerd,hetgeen mogel~:k is,doordat wU zullen
veronderstellen dat hooguit de grondmode van elk
der pUpen kan propageren.
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De hogere moden,die als gevolg van de overgang
o1!1Termljdelijk z'ijn, worden in het equivalente tran smis
ei.lijn model vertegenwoordigd door overgangsimpe-

'to,f

dánt1es,die te bepalen z~n met behulp van het ge-

~ade» E-veld in het grensvlak.
AI.. overgangsimpedanties vormen tesamen een koppel-
.' ol:

~~k dat een verbinding vormt tusse~ de 3 trans-
.1••i.l~nen onderling,zoals de overgang een brug vormt
-t~~••n de drie golfgeleiders.
Door- Voor ~~ en rt.J speciale keuzen te maken, is het
mogelijk enkele modificaties in onze beschouwing op
te nemen.

Fig.1

Het is nu het doel van dit werk na te gaan onder
welke omstandigheden het mogeliik is ui tdrukkirgen
aän te geven voor deze overgargimpedantjes,die
het equivalent-transmissielDnmodel completeren.
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lV • Opstellen van de basis-oplossingen voorde
afzonderl~ke golfp~pen.

, Voor de configuratie,zoals deze aangegeven staat
1Ir figuur 2, zal tlu de oplossing va!1 de Ti.axwell
V.rg.l~kingen met randvoorwaarden ge~even worden,
omdat hieruit rechtstreeks ook de andere hier te
beschouwen gevallen te destilleren ZUl.

d'tfTi- ~--...

~1------------

I

Voor zov.r w~ met ferriet te maken hebben 7ulln wt ten
aanzien hiervan onderstellen,dat de rermittiviteit iso
tropisch is en voorgesteld kan worden door eer. scalar.
Het verband, tussen de diëlectrische verschuiving ~ en
het electrische veld wordt derhalve gegever door:
De e·€ (~./)

De anisotropie, in star.d €,-ehouden d:)or een ui twendig

aangebracht statisch rnapneetveld Ho ,kar. tot uit-
drukking worden 'gebracht door een permeabiliteitstenS6~



welke het verband legt tussen een aanf,elegd magne
tisch wisselveld Y en de inductie 8 , hetgeen ~ls

volgt is te noteren:

{I./.}. )

De~. permeabiliteitBten8or~Jneemt t.o.v. het in.
figuur 2 weergegeven ortho~onale carte$iache
eoUrd1nateasysteem de volgende vorm aan:

o

o

Voor TerlieBvr~ fe+riet kan mer voor de elementen ~ e'
*,)J- het volgende afleiden:

Jt -~- ------.,;11. q-. - I
(v. 1./)

('I. sJ

Wàarb~ gebruik is gemaakt var. Je notaties:

Ir/ /1. = C' e.h Ir/f4 . = tr (t. 6)
û) GV

,·In· grafi~k I is o.a.~. en ~ als functie
van Q"(II.) uitgezet.
Een.materiaal dat. voornoemde cigensch~ppen heeft
noemt men gyromagnetisch. W~i stellen ons verder nug 0

het standpunt dat alle veldcomponenten een harmonische
ttjdsaf'hankelf.1kheid be zi tten, he tgeen gewen s t is ge:0ier.
de frequ.ntieafhankel~kheidvan de tensopelementen.
Gebruik'makend van de complexe rekenw~ze stellen wU
deze aar.genomelj t~idsafhankeI i,jkhe id voor door e iiIJt

De Maxwell-vergeli,ikingen g~an dan

* (11t.nr. 1 van de literatuurl~st)
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OTer in het volgende stelsel van vector_vergeltkinger:

(if., )

(4.9)

(4·9)

"'.

('1./0)

Ook in een met transvers-gemagnetiseerd ferrie~ ge
vulde rechthoekige golfp~p bestaan TE en TM modp.r.,,.
welke een compleet stelsel vormen. De bereker:ing van
de veldcomponenten zullen wi i niet ir de :neest alGemel'2

vorm geven,doch w~i zullen hierbi.' net het gegever,dat
de·voeden~e mode de TE jo -rode is,rekeninp- hou.den.
De configura~~e van figuur 1 is 7.odani~ Jat de?e
geen aanleid tng geeft tot het ontsta~m van arJdere
dan TE no -mI.,; ten, zowel in de hoofdpi.ip (Ij al s in de

.. ft
beide deel pijpen (2) en (3).

i'oor de configuratie van figuur 2 wordt nu de veldver
deling van de TE no -moden afgeleid.
lJeze veldcomponenten hebben geen ~ -afhankeli.~kheid,

~odat w~ dit kunnen weergeven door de symbolische
nQtatie :

~ - 0
~~ =

• 1it. 2 pagina 9
_. lit.' pagina )35.

(lt. 1/)
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Verd&r geldt voor deze maden:

Ez = E A: ::: H!f = 0 ('I. 11 )

Uit (4.7) volgt onder inachtneming van
(4.2),(4.11) en (4.12):

;E,
- ) z% = I~U)~ /-Ix - w.y Hz (Lt. IJ)

JETt' =- - tV J( Hx. -I; (V/" IIz = -;'wf3z

Evenzo volgt uit .( 4.8):

(I(, /~)

Devergelijkingen (4.13) en(4.14) zi,in na enige
pulaties in de volgende vorm te brengen:

tJ (ÄI. ... Jfï· ~ - ". ~~ -/~ ~1

~ ( ~c_ ~~'1Iz -= I~ i)Er -I- ~ ~~r
/- ~J( ~Z

mani-

(~.I')

(Y.'l)

Substitutie van ~ en ~in verg'e11'kinp: (4.15) levert
.02?-s de gol1'vergeli,1king voor E, ,welke de v,'l€~ende

gedaante' aanneemt:

{oIf.13/

Daar de gol1'voortplantingsrichtirg loodrecht staat c
de magnetisatierichting voert men vaaK de volgende

notatie in:

t"'-,rz (~/')
~.:I. = /""
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Separatie van de variabelen x en z in ver&eli.:kin€::
(4.18) levert ons de volgende oplossing:

waarin D( nog willekeurig is en )" gegeven wordt
door de vergel~king:

Vervolgens gaan w~ deze oplossing aanpassen aan de
wand.
E.n nodige en voldoende eis is om de tangentiële
component van het E-veld aan de wanden gel~k aan
nul te stellen •.E,' moet derhalve nul zL;n voor
XI: 0 en voor ~. a.
Ri.rui t volgt dat A geli.~k aan !lul p;eko~en ffiûet worden
en dat G( moet voldoen aan:

"11« .. -
4

Voor de E,-component van de T Eno-mode vir.den wi:
aldus de volgende uitdrukkîng:

~ _ IJ • 171/X + J:,,' Z (4. tl')&:; - I;}~ a e.
het min- en plus teken geldend voor folven in de
'pOsitiev~ respectievel~k negatieve z-richting.

Hierin neemt 1'" nu de vorm aan:

(tlf.,l .1)

De overige veldcomponenten kunnen nu eenvou,iig bere keI
worden met lehulp van de formules (4.16) er(4.l7).



-12-

De volgende uitdrukkingen worden ervoor gevonden:

De grè>otbeden !I en ~ z~in hiermede geintroduceerd,
••lke ale volgt z~n gedefinieerd:

'1=

x, •

De veldcomponenten van de Ttho-moden voor een
met ferriet gevulde rechthoekige golfptp zDn hier
mede bekend.
Dbor 1-0 en)'/,,_ te stellen krtigen wji de veldverdeling h I;r

Ya~ in de lege golfPDP als toegift •
. Dit proo.4d' uitvoerend vinden wtj de volgenàe veld
eomponenten,waarb~w~ inplaats van X nu x' noteren
en waarblj -de breedte van de golfgeleider gesteld wordt
g.l~k te ztm aan 2a.
(zie figuur 3).
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;.,.

"

I
. fit. 5

"".

(y..io)

Hierin kunnen voor )I" en j" de vo1ge'Y1de uitdrukkingen
worden genoteerd:

(~J/)

-1Jet oolSrdinatiesysteem laten wiJ nu _een translatie
Uitvoeren,zodat de veldcomponenten nu genoteerd

worden ~.O.T. het co5rdinatc"systeem van figuur 4,

hetgeen de situatie precies eender weergeeft als voor
de hoofdpijp (1) in figuur 1.
Deze translatie kunnen Vl~; weergeven door de volgende

betrekking" tussen de twee coördina tel'lsystemen:

x' til X -I- a. iJl.)J)
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z

FI.,. ..,

'Het blljkt blj substitutie van (4.33) in de vergelijking
en (4,.28) tot en met (4.30),dat het best onderscheid

~maakt kan worden in oneven en even waarde van n.
;Dit leidt tot de volgende uitdrukkinp.:~n voor het veld

TM de TEno-moden:

(y.JI)

/-/.14 ...
, I ~

(1'-JIJ

. J
In het bovenstaande is gesteld: ~lJc :/I.tJ (-I) en

,', 4.lM1 11: IIU ,., (-I) ~ •Daar ItIt en AZlJl/willekeurige con
" .e tttanten zljn geldt di tzelfde met betrekking ~OL:

8,. ~" 81.tll .



-15-
". De optredende velden met aanpassing op de

overgang.

Nu terugkerend tot de conceptie van figuur 1,
~n de wetenschap dat-ondersteld is,dat in de hoofd-
pSjp de Tf~mode opgewekt en in stand gehouden wordt,
w111en w~ nu trachten te komen tot de oplossing van het
,'goltpatroon in zijn gehele uitgebreidheid.
Verondersteld wordt dat in de àfzonderlLike golfgeleiders
u1'tel'uitend de desbetref~ende f"rondmode kan
-propageren.
De bron van de voedende TE 10 -mode in de hoofdpi.ip (1)

denken wij ons aangepast en zich te bevinden op
verschillende golflengten afstand van de overgang.
De beide deel pijpen (2) en (3) worden lopend afgesloten
zodat uit theoretisch oogpunt deze ook oneindig
lang gedacht kunnen worden.
De overgang geeft,zoals reeds werd opgenerK:t,
geen aanleiding tot het ontstaan van andere dan
TEno-Dloden, zodat in de hoofdpi,;p naast de zich in

positieve z-richting voortplantende TE 10 alleen
reflecterende TEhO-ooden optreden,welke zich uiteraard
in de -z-riehting voortplan ten, terwi.il in de deelpiipen
uitsluitend getransporteerde TEhO-moden propageren
in de + z-richting.
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W~ komen zo tot de volgende uitdrukkingen voor
het; Y,eld in de a:rzonderl i.ike cebieden.

VOOr goltgeleider (1):

(5:/)

De bovenstaande formule s zi.in gel dig voor:

"

, Voor golfgeleider (2) geldt voor -1f<X<P el1 z.~ 0

tI)

.~~ f-~ (h HIt~ ~ - /A~~ n1!Je-~ r

Evenzo ge,ldt voor golfgeleider (3) voor D<X< 11 ~n z)o:
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. I'J gaan nu ter plaatse. van de luchtferriet-overgang
(Ze Q) de velden aan elkaar aanpassen en ei!::len

~Otlt1nuttei t van E, ell ~ ,daar dan ook de continu!tei i

Taa' ,~ verzekerd ie •

.T1t t formule (4.14') volgt immers,dat zowel voor een Ie,

'. ~;. een met ferriet gevulde golfgeleider ,geldt:

.. " .IJk,. - /i..' ~ iI ' waarui t het beweerde onmid1el.ijk
volgt. \7.1J beschouwen daarom alleen nog -) en h'x

.. etl .1Ipll.rijven hiervoor in het vervolg kortheidshalve
,:;jen ft en stellen bovendien om dezelfde reden: ~)('=r.

.'. ,".Voor -11 '" y< 17 gelden dan de betrekkingen:

N ~ _
é := ('.,.i',) "" 'h ~? ,f.l" ~hr r f ~h';'l &h(~bH) % (~II)
. ,.

(F.I.:I)

( :r:/Y)

.,1tV.neo geldt voor 0< y<.!t :

tIJ -8 = f 7;.;.;. hl'

~~
tIIr :' f " 1';U? n y

('5:11')
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];)oor te stell'en :

E f'I - E (1,1 !Ir E (yJ
~ ~) ., til) =' E{YJ

N IJ.., ';; (,IJ = /f fJ')

N VJ::t 1I tlI D' ftIj')

hebben WU ,juist door de definitie van de funkties
F',) en /lIr) in wezen de continuïtei t van de

E en H velden op de oVer~ang verzekerd.
1J!en overvloede merken wij r.og op dat de funkties EIJ'/enIiIW
geldig zijn voor:-Il<y<lten or de overgRng het elektriscbc
,en magnetisch.. veld voorstellen.

Wij willen hier nu nader ingaan op de eis dat
uitsluitend de grondmode in elk der p~pen kan
propageren en gaa~ daartoe uit var. de reeds cevonden
uitdrukkingen voor de voortplantingsconstaT!ten

j,t(l) , y(~1 (4)"11 ·tn ,,,

De bovenstaande eis houdt in dat de volgende cngelijk

heden moeten gelden:

I/AI' ~ < (~)l;- I '"I < lIJ l •."k.. _

.n

Hieruit volgt dat er een gemeenschappel~k

frequentiegebied bestaat indien geldt:
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~it laatste is nu een eis w~araan met de bestaande

:rerrieten zeker is te voldoen.In de buurt van magnetische
resonantie kan,.,.A'.t~ echter zeer grote waarden !lannemeIl,

zodat dan niet uitsluitend de grondmode propageert,
daar dan ook niet aan bovenstaande voorwaarde vol-
daan wordt.
Een en ander zal duidelLjk worden uit grafiek 1,waarin
even.ens het verloop van~~ta18 functie van r (komt
over.en met het statische magneetveld ~)

is uitgezet.

~

i
~

~.

t t

,
l

...1

-,

...

..,.

_ .. _;::
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VI. Het uitdrukken van de ref1ectie- en transmis
ft. col!1'iciënten in het E-veld ter plaatse
van de overgang.

,Di v.ldverdeling op de overgang B(f) nemen wU
>...." ...~' },:y~ I ,~

~'~orl~pi8.aan en proberen al de andere onbekenden
;, ' hi..:r1a, ui t te drukken.
",~~.~.taande r is de genormeerde X -coördinaat in

"

'voorg~ande~hoofdstuk in~evoerd,7odat: E(n) ~E(O).

== ~l~)=O.

Deze nog onbekende ve1dve:rde1 i ng, kunnen wij in de
" / ': "-:I".lobtillg al t~~d a.nti-symmetrisch eTI periodiek

'~f voorgemet denken en wel kan di t op drie mar.ieren
. gebeur&n.

Het is dUB al tiJd mo'ge1 tik in de7.e geva11 en di t

veld in een Fourier-reeks te ort ....rikke1en; di t

krijgt hier echter byzondere betekenis Joor de
orthogonaliteit en de vorm der eige~funkti s,

da Tf,o- Dl~den.
'De Pourier-coëfficiënten komen dan imners over-, ,

~en met de ref1ectie- en transmissie-coëfficiën-
".n,waarvoor men rechtstreeks uit (5.11),(5.13)
en ,.(5.16) het vOl.gende kan afleiden:

he.~

, '. 11
I ,.,.~ • it / EI') ~ 19h çé~ (~.l)

.."
If,..'" .. f / Et') U':1(~;'-I-IJ~ «'~ I'J .j./ I~.i)

, -.If '1

~" " # J E{')~;;~ "19 17~1 /t.",)
-" t>

~ .. -f i f{I)~/)~P(1 17~/ (If)
-11 .
'I(

of .. ~ / F{;J;";"h~ ~~ 11~1 (1'.6)
~.
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16 het H-veld komt een term voor met de afgelei
- de van het E-ve1d,terwljl in de uitdrukkingen voor
"d.~,tl.ctie- en transmissie coëfficiënten (6.2)
,to,t'.euJlèt (6.6) het E-veld order de integraal

S ·~H4fkQ.1i •
'-', - :;'" ,:~~: i-",: :".;';;x,

.;'.' , 'ln.stellen van H met substitutie van de7Je

"Htt'tbi'nten leidt daarom noodzakel1.1kerw~~s tot
.,i1~t~+ integraalverge1L1kingen f waarin :; en E

"'~k~m.~,hetgeen w~ttachten te voorkomen,daar
dlt-l~tdt tot een type integraalvergel~king

, .-

waarvan nog w~inig bekend is.
JWt. blijkt nu moge11jk deze complicatie te omzei
1•• ·cS~~r pari!le integratie van (6.2) tot en
JUt (6.6) mede dallk z~~ verge1i~king (6.1) en
'Y1:a44Î:a:

7l 17

f-J.J', • - -f /E((lJ~%eJltP a:-~ I(E(~)-E;-~)J~~~t1 (b.f)
-q ,

II

~'*"I :r - (. I ) IT JE fjl) .f,;, (uu-/) %PI19 n~ I
4"i '-I1I":"_1f

n
= -(~-!;;;;r JIE't')·E''''J/,*"/~n'''l) ~ ~R /1'. tiJ,

}, ,It-, , •

Het 'accent bovenaan E duidt op differentiatie
naar het argument.
Wij willen nog in bYllondere aaf1dacht brengen dat
(6;1) tot (6.12) slechts gelden als voldaan is
a~" (6.11; tets wat Lewin in eer; artikel over deze
mat.~ie'· over het hoofd heeft ge7ien •
• Zie na. 6 _der I i teratuurl i,ist.
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Wil men komen tot een equivalent transmis

eielijnmodel,dan kan volstaan worden met voor
elke ..ermogen-transporterende mode een equivalen
tè,tran8m18Biel~n in te voerer..
Door de aanname dat hoogui t alleen de gror~dmode

in :,èlk der drie golfgeleiders propat~eert,kunnen
-U dit aantal beperken tot drie.
Bij' de defeni tie van stromen~' en spanningen ij
V.'~J)moet men er rekening mede houden dat er
tusseri 1 ~ (~fï en ~ ,de gemiddelde vermogen
et:room door rie equivalente tral1smissieli:n resp •
• oltp~p,~4n en dezelfde verhouding moet bestaan

voor elke I (/-I/.z ~" JJ.
Dat dus moet gelden:

73
- " = constantt Re ( JI.l)*)

De geen veraogentransporterende mode,waarin wel
plaatselijk en met name rond de over~ang energie
1n opgeslagen kan z~n,komen tot uitdrukking in
oT.~gangslmpedanties,welkein het equivalente
trat:lsmissielijmmodel van fig.5 verter:enwoordi~d

wordt door het 6-pool netwerk.
Op grond 'van de vergelijkingen (15.1)en (5.2)
koi!1t men voor de grondmode in p-olfpi:p (1)
tot de volgende de:ftmties van "spannir.g ll en
tI stroom" : ' (J.

" I/'Jz I; tlz )EJI. :11 I:#n ~ ( e - I -I- t;, I / = d, I{(z) t.n ~K
,I ~ t~~J

-HII,IJ = >:111in !J (e -/I Z -,(; e ' ~ co ,4 1;(z)?n ;-r

/1./)

j Z, L r~ I,./z)

T~. 'fooL ...,:~~,~t.....-r t.....:!'._''Z.__J_-I
. u T L r..ü) ,.'1r, 1Jtl.,trk VJf~ :.. , ~(z) I

..-------t-T--I I-~T~---------.;....;",,:,.~--I/

z<o I I z>o
z·o zwo
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V?or de golfgeleiders (2) en (3) treedt b~ de

c1et'ln1t1e van de stroom een we7.en11,;ke compli

.C.t-!:. op als gevolg van de cosinusterm in ([:).6)

',. ,~~,.·:(~'..t};',"aardoor fix, niet evenredig is met 13'1'
:~ ,kltilrt•• echter hiervoor formeel de in (7.5)

;' ~~ge"t1' a.finitie voor de stroom voor een met

,.t.:rxi.t,...~evulde golfp~1p a~nhouden,daar bl~,jkt
. ·,·s·,o, • 11'

4*'t :~'~e coeinusterm niet bi,'draagt tot de ver-
~.o..~~.troom door zo'n golfpDp.
"~Vit' (5.5) en (,.6) komen wti nu voor Z~ 0 tot

4.. volgende definities:

'" lJvet'!ZÓ 4efinUiren wti m. b. v. (? .8) en (2.9)":;

,
"

De constanten «, 'en "'. (/'= 1,2 of ')) gaar wU

'j nu.~odan1g bepalen dat aan voorwaarde (1.1)

, wordt voldaan. De gemiddelde energiestroom

d~hthe1d in de 7.-richti~g in een reehthoeki 0e

golf'geleid-er_ 1s gelUk aan:

I~~ f Ic (Ê11ti "J. • - :f l:L (~ .ti.")
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Het. gemiddelde vermog~n dat door de rolfgeleider

.trooai is dientengevolge:

'.
, w, .t b.,iullp van de uitdrukkingen (7.2) tot en. ~.)

••ot,{l.ij) kan het gemiddelde vermogen 7J 'I
:-~

u1~g.d%"Ukt worden in, termen VeU'] t Re ( V; .f It'J I

.~ uitdrukking,waarmede het f"emiddelde ver

mögen in het equivalente tran~rr.issieli,inmodel

gerepresenteerd wordt.

VOorwaarde (7.1) drukt nu uit dat hiertussen voor

elk d.r drie golfgeleiders ee~7elfde verhouding

moet bestaan.

Rekening houdend met (4.1) kie7en wt de7e

Qonstanten ale volgt:

(jIP)

(;11)

(jl.t)

«1.·~Z wo (){, =ja.J == I

e 1'1 (1./ 3)
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Door deze keuze z~n de karakteristieke admittan-
. ~

ties d,er '3 transmissieli.inen gel~ik aan >j .1 /'=I.,zen 3,

...1\1 gaan vervolgens de overgang (z=o) nader be

~éboQwen. In figuur 5 hebben w~ ~'(O) kortheids

h~v. voorgesteld door f en evet'1?o Jj-(()) door J; 1

w.l~. ~otatie wlj ook in het vervolg 7ul1en aan

houüa.

Uit (7.2) tot (1.8) en met behulp van (7.13)

1. direct af te leiden:
lt*;;.: I,L~ = - ~ / !ë'tIJ-E'l-PJ!~ &fl dl fll'f)

(?

, (I)

1iI; =>: (I-K,) (lis)

Il

~ :: T; = -; / ê '(_~) ~ IJ á ~ !;It)
~

It
~ • 1; = ~ jE'(d)&n &d~

".~ .. 1;t{.I)

Aan de hand van figuur 5, drukken wD voor

z=o de spanningen uit in de stromen met behulp

van de z-matrix van het 6-pool-netwerk.

;; ~ Z; ~I - .J; ~~ -1; ZIJ f7.lp)

Y, = .I; Z.. I - 1;, Z~l -~ Zj (1,.21)

P; • 1; Z~I -~ Z'2 - 1;Z.J:J (l,tl)
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,. stromen .hebben V1i~ dus als olîafhankelLjke groot

~.t\~~:g.ko~.n. De complexe spam'dngelî KI;;' en Y.J
.,.,~', '" '~: w '\..

_~~~è"ond.ren met het E,-veld op de overgang,

.eO'«.~, «tt, E, -veld ook lineair afhaflkeli,ik is

,.'Y~ 'I.' ètrömen 1; J 1:, en I~ .
)'

~~.1 kan dit als volgt tot uitdrukking wor

, a"n gebracht:

t. nieuw ingevoerde grootheden Ej (i: '.1 oF 3) zulJen

wU E-veld verdelingsfurcties roe~er.

De.a,r de stromen onafhanke11:k 7:~in volgt uit

(~.23) met (6.1) dat:

;' Httt bl~!kt nu mogel1,ik integraal-ui. tdrukKi:r.gefl in

4~,~,. Yerdelingsfuncties te kri'lT,er' voor de elemen-

t_n'Zt) van de z-matrix.

De,uItdrukkingen (7'.14) tot (7.20) leiden r.iet

behulp- van (6.7) tot (6.12') tot verf,eli.ikirgen van

d. vórm (7.20) tot (7.23).

(1 1 '1)



-27-

t?.ttl)

(/..1/)

(IJP)

I/JI)

1/:1.1)

(j.J~)

(7J~)

(':.lb)

fj.f/J

:

, ~

'~/,,!t f I ÇÎIJu,1 1111
., i" ' I/t.

.'. . .;~"" i!i;~/_Iç(1

!" ,', 'i" ,~,;~:t'I'l~~"I(n'4'
," "': ..,,', '"

. ". '. ~ "\,

~:',~.;. uitdrukkingen kunner: w~~ op een verkorte en
'--t- :,
I .• " i~, ~al .bliJken tevens op een meer geschikte ma-

-.f-' ~fi'. ._~ ,... .~, _~"\ '

., ~'!' :Wier ale yolgt eehrt1ven:
~'. t;

, ", <' • : lf

,.:.tv·. ~ 'P!I ~:M-f;.;/J Ih. !"I

/'~~J O/J.

(/..1'1)
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la .h.~,YOOra!gaande is gebleken dat alle nog"\,,..lt.••'grootheden uitte drukken z~in in
" >,,~:::::::,:,,~r:-;~-"4-.,·>.~~~,:;~,'i~~: ~ i':' ..

,. ',' ';8~;:~~' .. ;4e~4 voor z=O of in de E-veldverdel ings-
'<{. :·;':'l~"·
, . ~:":':-::'~f" ~'\~/ • ·f

'., 1s"d.arom nu zaak na te gaan voor welke

'.i:'
f.~~l.ll·er een oplossing in analytische vorm

~~.rYoor aangegeven kan worden en deze ook expliciet
)..;;,"

'~,"' i,: .~' ,.,'

.... , '_l:t«.llálen.
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VIII. De Int.egraal-Vergelijking.

~1l-1 Opst.ellen int.egraal-vergel~kingmet

onderzoek naar oplosbaarheid.

N\] gaan daartoe, uit. van vergel~iking (S.20)

H {IJ ,. H Ol e'" H (JJen vervangen hierin Ij

door de rechterleden van (512),(5.15) en (S.18),

waarb~ tevens de heirin voorkomende reflectie

en transmissiecoëfficiënten ~n J 7;, en Y; met

n >1 vervar:gen worden door (6.7) tot. (6.12) en

die behorend bl hel door hun eQuivalent.e stromen

Zo onstaan de volgende vergelijkingen:
_ 7r

-IJ ~.; -~ ~y or -?- >;"PI,,~ /IEI,/."EI-'J}e..r.J111 /..n hy~6 ~
~

_ (I/ 1'( ~/"~"'? 't"...I{i";jTl!fE1,J-l'I-,;j~(ZI1~1 f ~(J"~/) l,lP -I- n tij' ol-
ti_ n

-?- y,,r~)In / Ef'/"'1I1I/~~/ á; -/[< y< 0 (~/J
# 1'(

- ~ C61 -lot' 1;~r =-/>:.://h~ /1E('J~E~IJI&4'In/~"r~B +
D

00 ti) 1 /~ , , ut1} tiE
of f >:,,~, (1.",,'}7l!/'EII/-Ef-uJ) lUr (,n#l;f C41{lh~/Jt«ti t- /7 tilr <I-

_ (31 'jfr,
-Z~!ft ErS) urnD.iU-znr d~

L" ",.
Voor de voort.plantingsconstanten voeren wij nu

de volgende benadering in:
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(.tj,{J) I /(n I'{ ~ a i __ 1l

;;,. . = JI J a l-rv ê(,ll,(JJ/!.trj.),(,J) - n· a 11 >1

Di~ leidt tot de volgende uitdrukkingen ~oor de
(I) (l] I (.1)

admittanties X. en YII :

waarin gesteld is:

n: I_.-
A./IV ,PI'

rr I.-
4(,,) ./I.L

In vergel~}king (8.1) verval1~en wLi r door - r
en substitueren hierin en in (8.2) bovenstaande

(I.J)

(l.t)

(I. IJ
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Hierin is:

lZ

!'Ir yj-.J; ". j' # /lr{,pJ-El"'J)~/4f"
"
'.Ij /'l

.5 = :z; - /. Af- .# / Et-~)~~ tL~

" I'T
f =- ~ "" I'~P) 'IJ. / Et49) u,~ 4t9

I)

Het b~ elkaar optellen en van elkaar aftrekkeE

van de vergel~kingen (8.6) en (8.7) leveren one

(8.11) en (8.12)

(J'.I.t)

'(l) (J)
In het geval dat 11 = -/1 =' 11

v (I) _ v Cl)
en Ilf - Ilf ,

dus voor tegengesteld gerichte en in grootte

gel~ke magnetisaties voor de beide met ferriet

gevulde JeelpUpen,leidt dit tot twee vergelijkingen,

waarin f Erlj rE{-P)) ~ n I E'I~J - E '(-/) j
gescheiden voorkornen,hetgeen een nodige eis ie

om ~e komen tot oplosbare i~tegraalvergelUkingen~
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De integraalvergel~kingen nemen dan de volgende

gedaanten aan: (0 < 'I <: Tl)

JPU?{--ff,l-S)JW,!' ::- HjErYJ-El·YJj +

'-i .J.·[LA:: /17 1~1')-E!-'JJJI-i"/~F.~
,., 11, . C#71-C#?y ol-

-I JKf/'T/E't'/-t{-'JJ~!'~rI' 7 (I./J)
(). e.nl- un,/ ~

en

(S~~)~r =- /'1IEfy)~E't-y)) ol-

_ . K" r ~ jff 't'J f E t-~)!/~ f'IJl,
I /7 () Û? t1- U1':1Y

Met behulp van (7.23) is het eveneens mogel~k

te komen tot integraalvergelUkingen met de

ditrtoutiefunkties als onbekenden.

Substitutie hiervan in (8.13) en (8.14)

(tlIY)

levert vergelLikingen, waarin de onafhankeltik

te kiezen grootheden z,:I 1; en I~ voorkomen.

Kiezen w~ nu beurtelings uitsluitènd ~&n dezer

grootheden ~. ongelUk aar. nul,dan levert d~t

ons voor elke waarde van ;' (;·c 0 t ,1J) twee

integraalvergelUkingen van derdfde vorm als (8.13). .

en (8.14).
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Dus geldt:

i ~. tn 1 -(fI;'~~) JU"r::; l1/f'trJ - f't-f'}J ~ ~/~)

,~fiA;/'({liJ -{!-,j/4tnf;., "2,(',}Î!ll/-{1-1/J.i.'-1Î' 7
" f) C#')'- "'Y ~ etnl- &#? Y :J .

fS; -If}-J~y=!'!IftrJ,IflrJ) -;~K!lj-J!:-f!:t.tU.~Î ~
• . ~,I")

0<' '1<11 .

De in (8.15) en (8.16) voorkomende ~" Ki en Sj
volgen uit (8.8),(8.9) en (8.101 met (7.23).

We vinden:

11

1; zr ff -1-/' # Ji t;'t,)-!; 't-J))~ I- '"
D" .

~ = j' f' / / é; 'r,.) -ézt-~)}.u;., ! á1P
o " .

11:: /'1' I1 ~';I)-~(-I)JI+;,f dl
~

Tl

J; Jtr -;/Icj #/ E;(-~)un t9 átl
D

'7

. 5]. ::; - / -I'kj : / E; t-;) e", , '"

. 11

(I.}II)

(l.JI)

.5 =J

. 1 ",IIrf If I ~(I)cn 11 á &

" I'l
1/(;; I E; '(p) ûn ~ dR

"

(I.LJ)

(/.1.3)

11

((3 = -I I-/'/(I ~ / é;(p)Û?1d~
l?

(~lof)



.Jeze coëfficiënten ~J ~••" ~. kurnen met behulp

van (7.25) tot (7.34) in verband gebracht worden

met de overgangaim-pedanties Z,/.

(lI.ll)

(I JIJ

Na dit interme2Zo bepalen WD onze aandacht

opnieuw op de integraalvergel~kingen (8.15)en(8.16)

Door gebruik te maken var de volgende gelUkheden:

]K,,~ : + .ll(f j~!f =

> = (K. I- KI) ( /~ f ~ /h. f) +
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en:

is het mogel~k (8.15) om te vormen tot:

In (8.32) voeren w~ nu in:

. ~ '( r/~~ T :::: r / -1-4/ -1<.4<1

-j < t <. I

(/..JJJ

(~JY)

en in (S.16):

-/<Q< /

-I <: U <: /

(ti. JIJ

Uit (8.35) en (8.38) is dan met behulp van

(7.24) af te leiden:

-1-/

jF(t)dt=O
-I ./

-lol

/ 71Ik) «U =0
-I .
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De laatste 2 vergelUkingen zijn als het ware

getransformeerde randvoorwaarde voor het electrische

veld op de overgang.

De integraalvergel~kingen (8.16) en (8.32) gaan

n~ resp. over in:

~/

- ( 5, - ///0)· = ~C ./vJ-l At f-AJj filk)t.I"
ï TI IIl 1

/ " tt-4/, -/

en
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VUI-2. l4edium,anisotroop uitsluitend door de niet
diagonale eleJIlen t~n . van de Ç# ]-tensor.

Kiezen wU het aangelegde magneetveld 7.oda

nig dat dit riet p'ele~en is in de buurt van
magnetische reso~antie,daar anders niet alleen
de grondmode propageert,dan is in te zien (zie

grafiek 1) dat er tevens een gebied bestaat
waarvoor geldt:

(ti. <tJ)

Bezien ..vi,; de [.al-tensor (pagira.') dan geldt

daarvoor dat de hoofddiagoTlRal-eiementen allen

gelJ.ik z~~n aan .Ji, ,zoal s di t ook voor vacuür:l
het eeval is,doch dat dit hiervan verschilt
door de riet-hoofddiagonaal elemer.ten t{~.

De grootheid f , welke verantwoordel~k is ~oor

de anisotropie van het ferriet,bl~ft gehandhaafd

zodat voorwaarde (8.~") aangeeft,dat van de ei
genschappen van het ferriet zuiver de "rotatie
anisotropie" wordt beschouwd. Uit (8.4~) gecom
bineerd met (8.3) volp,t:

:3teller wL::

en make~ w~ gebruik van (S.44),dan gaan de ver
ge;Lijkir,gen (8.41) en (8.42) over in :

1

(~/·-S/ = IVÇ;tvj -/f / &~~::l(
I ï _I

1

~ _ I (/)) )( Id- Mr-(:',;} .,f'jf:;lt/«'1
~. r '1/,,Lf / f- / - I / r/ 7/ r ( Il 'f - -1

-I
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Door de volgende ~otatie te bezigen:

A '::' 0
I

A' :: -1(('4. ." s..)ï '"rj ï

~. = é(}' -Si' }.

~. ='i:-1(t/) ~1)
is gemakkel~k te ~ien,dat (8.46) en (8;47)
dezelfde gedaante hebben en beide tot het vol
gende type behore~;

I

,ll.x .,. 8 == N/fx) -I- c' -!:.. j fit/PIt -/< X <"I (I f/)
/l _/ f -)(

waarin 1 en L reële moeten zDn e~ A en B complex
mogen zl,~n.

Door bepaalde substituttep is deze integraal

vergel~king te herleiden tot een Hibbert-pT.obleem
Het bl~kt dat w~ voor de oplossing van deze inte-

te
gI'aalvorgeli5king 2 gebieder moetel: onderscheiden

teweten /';'/<1 ef1 /lfl> 1
Af te leiden is voor:

waarir

(I. $"1)

met ~ te bepa.len ui t:•
~ 7[ 4! = -Iï (I S-;tJ.

en waarin C een willekeurige constante voorstelt •

.. Zie 1 i t" no. 9.



Voor /1/ > I ge2.d t nl soplossing:

met ? gegever. door:

L
~a,J1[? = IV

Ook voor de oplossing van (8.46) en (8.47)
zullen w:i twee p:ebeiden moeten onderscheiden

en welll'1l~ I en J:J> I. Het opmerkelt;ke nu is dat

voor 1:'l>ler in de oplossingen overeenkomstig

(5.53) gee~ willekeurige te kiezer. constante

voorkomt; het bl~kt dan ook niet Mogel~k aan

de getransformeerde randvoorwaqrden (8.3S) en,

(3.40) te voldoen,zodat voor dit gebied ook geen

oplossing gefeven kar worden.

Voor 1:1~ / treedt zo Ir, cOflstante wel op

( analoo~ aan (8~50))en wV willen nu na~aar welke

waarde deze constante aarreemt,opdat voldaan z~

aan (8. 3S) en (8.40). I

Daartoe re kenen w~; de integraal/ItX} tJlx
-/

rrlet I!~) [egevef' door (8.50), verder uit.

ra uitwerking ~ en gel~kstelling hiervan aa~
nul vinden w~ voor C:

, Ui t he t voorgaande kunnet" w1.i nu voor f!1/<1 direct
d~ fun ktie s fio/k} er Ijlt) aangeven, die tevenfl aan de

retransformeerde randvoorwaarden voldo~n.

... Zie appendix I
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Zo geld t voor 11/<: /

b - ..1. - ,,< P
I - ol
en

c#{ IIJ/;: ;,

Hierin zijn
..

f en I

J

elkaars geconjugeerden met

Hieruit ts af te leiden:

een uit~rukkine,waarvanwe nog gebruik zullen
maken.
De hulpgroothederl 1', ~. e11 ~/' ,door (8.48)
gedefinieerd,kunnen door (8.26) tot (8.32)1n
verband gebrRcht worden met de elementen Z'I ui t
de overgangsmatrix •

•
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Rekening houdend met (8.44) en (8.45) ontstaat
. zo:

I/, • - " f (ZII -I-~/ )

IIL:I" - i (-/ '" i -: (~~ rZ:u ) }

IlJ = -; I -/ -I- i f (243 ~ ~I..J)J

~I - 1/, :r J.1t (1 - iJ' !- ~I ) }

~:~~j:~:t :.~~~ .
al = t' .zK (2'.,1 - 2.,1)
~.L = /.J (. f (~I -Z:lt)

~4 : -I ~ t' f (z",,-7zI)

(I.JI)
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IX. Berekeni~g var. de eleoente~ uit de overgangs
matrix.

~e reeds r.evondep uitdrukkingen (7.34) en
(7.35),waarmede de elementen uit de overg,angamatrix
in verband gebracht worden met de E-veld verdelinge
funkties,staan one hierb~ ten dienste.
De integraal-uitdrukkinge~ in de rechterleden
hiervan kunnen met'behulp van (8.34) en het daarop
volgende viertal formules getransformeerd worden

in integralen over ';./1-) en 'ft/U).
Njj komen zo tot:

1

Z,/ zo - .l,F.! Ijl/Ii·ctf c Tt; /z,/; ~/·fZ.lj) (1- 1)

1

ZJ/IZz/· -~_!Ij(t)(/tt)"'fc7!;(?,/"ZJj'~?"I) flJ)

/

ZJ/ -?tl = - ,:. / flik) k ti,. =~ (~' ~Z.t;'J-,
/':: ~ 1 pi j

Bovendien is er b~ de afleiding van bovenstaande
formules gebruik gemaakt van (8.39),de zg.getrans
formeerde randvoorwaarde •

•
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In de funktie ~en dus ook in de integralen
hierover komt alleen ~'en ~. en m.a.w. (via
8.60 en a6l) alleen Z'~ien ( ~/ f' Z~/ ) als onbe
kender. voor; dit is formeel aangegeven door de
funkties 1'f, ~n 1fz..

Hiermede is het althans in principe mogelijk

Z'J en ('Z'0I/ + Z"i) te bepalen en het zal blijken
dat dit ook praktisch realiseerbaar'is.
Geheel analoog is het mogelijk (Z6;- 2',,;.) te bepalen
uit (6.3),zodat elk der elementen Z~'gevonden kan
worden.
~a de te bewandelen weg te hebben aangegeven gaan
w~ nu over tot de bepaling van deze elementen.,.
Bere~ening van de integralen uit (9.1),(9.2) en
(9.3) leert ons,dat:

I

l Ij/tHét •*:t/1:1;,{r!r~j,. .: /? finJ) /f.~)

en

/

/7iflL) Udil •
-I

(/.() ,

~ Zie apy;endix 11.
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Ter verkr~ging van -een eenvoudige notatie voeren

wij in:

/I.:;i IJ te-I)
IIK'-H i ./~!lp (fIJ

Substitueren w~ de gevonden integraa1uitkomstenin
(9.1),(9.~) en (9.3),dan gaan deze vergelUkingen,
wanneer ~eveps rekening gehouden wordt met (8.60),
(8.61) en (8.62),na omwerking over in het volgende
stelsel:

(t +KLlJZJI 1- .1,:rkil (p-f/) (41 rZ,,,) =' - ~,' ti (f.!IlJ

m. KV~l, .J1-1-I/(J/(fJ-I-I))(~1"'4I)=- -~i)/f;6-1-1) (/.I,.J)

i~kVZ~ 1-'1-/ .,.,fY~-I-I)J(4.J""~.J) - -.tlJ1/J '"I) (f./~cj

I ~. __lp 1f(I_P )J(Z,u - ~/) = 0 & /1. liJ

\ I·'. ! / -.l jJ"(1-}1)(z,u. -~z) : - fGplt/I-P*) (f.//.b)
K

!/-1J "(I -} *)J(?sj -ZJ J ) :: "I "jJ Itr;-p *) -(f /1. c)
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Uit (9.9a) en (9.10a) volgt na uitwerking o.a.
met behulp .van de regel van Cramer:

Z;/ .. 4 '~illl / - .; KV(p ,1-/)J
/6 t' J/

Zjl -I' Z,zl - - JJ/;ï' L1 (f.IJJ

Analoog volgen uit· (9.9 b en c) en (9.10 b en c)
de relaties:

met ~ gegeven door:

Uit (9.11) volgt:

en

(f/IJ
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Voornoemde uitdrukkingen zijn nog wat "op te knappen";
combinatie van (5.60) met (6,7) en (6.8) doet
namelijk de volgende betrekkingen-ontstaan:

~.lfJ

,

waarmede voor de elemente'n van -de Z-matrix het
volgende wordt gevonden:

&~/) .

(fJJ)
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~ neemt hiermede de gedaante aan:

met Y te bepalen uit (5.59).
Hiermede liggen de elementen van de Z-matrix
vast en is het eq~ivalente netwerk voor de bifur
catie van figuur 1 volledig b~kend.
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De uitdrukkingen voor de el~menten van de
overgangsmatr1x hebben wlj,z~ het onder zeker~

restricties,kurinen berekenen in geval dat de beide met
ferriet gevulde deelp~ipen geIi,ik doch tegengesteld
gericht pemagnetiseerd zDn.(magn~tisatie ant1-

0, sy:nmetrisch). Al s 'Qyzonder geval kunnen wij in onze be
schouwingpn opnemen de situatie wanner geen magneet
veld aangebracht woidt en dat:

)( =0
.

dit impliceert:

Y=o,
en dat w~ te maken hebben net deelpDpen gevuld
materiaal ~et een scalair karakter. ( ~ en~
scalars) •

Zi.;n de magne tisaties in beide pi.~pen ongel~~k van -grootte
dan kunnen deze elementen Z'J' niet aangegeven worden,
di t geldt a i"ortior1 ale ~~n van deze deeIpi,ipen
gevuld is met lucht.

,';am"leer w~ de ui tdrukkingen Z~j nader beschouwen
dan kunnen w~ opmerken,dat onze configuratie (Fig.l)
voor de voornoemde anti-symmetrische magnetisatie
zelf symmetrisch is.

~~r 'gel dt immers:

ZII 11 Zo

ZI/ w ZJ/

Z,~ =' Z/.i

Z,JJ =Z~Z

ZAJ • Z.,
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Eveneens geldt dat deze golfp~pconfiguratie

niet reciprook is en wel daar:

Zit =F Z~/

en

Bezien wti de uitdrukkingen (9.22) en (9.23) dan
bl~kt dat dit verschil gelegen is in het resistieve
deel van deze overgangs-impedanties.(teken-verschil)

Het .is echter niet deze niet-reciprociteit doch
veeleer deze weerstandstermen als geheel,die ons
zorgen baren,daar dit niet strookt met hetgeen
w~ op physische ~ronden mogen verwachten.

;{jj ztin nameljjk vall ideaal geleidende wanden en
van ideaal ferriet uitgeeaan, m.a.w. hebben w~

nergens verliezen geintroduceerd,terw~l deze
weerstandstermen in de overgangsimpedanties wel op
verliezen duiden.
Nat de juiste verklaring is voor het ontstaan van
de7,e resistieve delen is nog niet bekènd; wel zljn
bepaalde suggesties gedaan,d1e echter allen een
strenge wetenschappel~ke toets nog niet hebben
doorstaan.

Het optreden van weerstanden in dergelijke
overgangsimpedanties is niet geheel nieuw.
Lewin heeft deze reeds cesignalieeerd in art:Lkel (r)
uit de literatuurl~st.
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Dit artikel handelt over een lege rechthoekige
golfp~p,welke overgaat in een ferriet-gevulde
goltpljp van gel~ke dwarsdoorsnede.
Lewin vindt voor de equivalente overgangs1mpedantie
ui telui tend voor 1'11 > I naast de rea'ctantie tevens
een weerstandsterm,welke positief en zelfs
negati&Î kan zijn.
Wij daarintegen vinden nu ook voor~/h.t optreden
van weerstandstermen in enige overgangs1mpedanties.-,
Na het verschijnen van het artikel van Lewin was men
algemeen de mening toegedaan dat het optreden van
dergel~ke weerstandstermen samenhing met de grens

1;1- I • Deze waarde /1/1& I bl~jkt nu dus niet nood
zakelljkerw~B een grens te z~n •

•
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XI. Appendic,~...!..

,
De integraal!l(lCJiiJC ,met !IJ(} gegeven door

-/

(8.50),wensen w~ verder uit te werken. om na
gel~kstelling hiervan aan nul te komen tot

de bepaling van de constante C.
Uitgeschreven vinden we Toor deze integraal:

. I ,

,"

~it leidt ertoe,dat w~ de volgende integrale.
moeten bepalen:

,
f( '-Xj'fï:;:i" 1Jt.t-,

/

I ( I-K)'t;:; . I ~ Je '" IC-'1

Door de substitutie:

1+ )(--;z- ,

(tI. J)

(1/. 'I)

(I/. 'F)

z~n deze integralen te schr~ven als EuJerse
integralen van de eerste soort,de zg,b~ta-funkties.

Deze b~ta-funkties kunnen weer in verband ge
bracht worden met de g3.mma-funkties volgens:

r(p)·rttJ
r(I'~')

,
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waarna gebruik makerid van de welbekende
relaties voor de gamma-funktie:

Frl"l) • ,.rll) J r(,).r(l-'J.,/.:,~, 'eli r/I11-,j-/J!,

de uitkomsten van deze integralen in een
eenvoudige ?edaante te brengen z~n.

Zo levert het overgaan van de integratie
var:table J( naar ~ on s in (11.2):

n: .1' rIlJrf/-,J ~.JI .I~q, (//'~)

voor -I <~ , < I.
Op analoge manier volger. de overige twee -
integralen:

Gebruik makend van deze uitkomsten ie voor
de integraal in (11.1) gemakkel~k af te leiden:
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Hieruit volgt dat deze ir.tegraal gel~k aan nul
is voor:

Xl-2 Appendi.l.1J..!..

Berekening van de integralen uit (9.1),(9.2)
I

en (q.3) welke achtereenvolgens zUn:
I I' ,

/ f/t)- I·.f I / r.,./tJ (/~II~_' t!n /f(N)~ tlfM ,
-, I _I -/ 'I
waarbLi de funktie e fi en Jj' gegeven zijl'l door
(8.56) resp. (8.57) en welke voldoen aan de
relaties (8.39) en (8.40) te weten:

I I

/ /fll-) 411 = 0 en / iJ·tM ) l1Ût • 0
-I -/,
De integraal / /i11) (/~fl' «f kun met het -.,
direct voorgaande nog verder, uitgewerkt worden
tot:

I "

/ !jlt) (/~t)ltit ::.1 / ~/f') f6t .,./ 'ilf;'f':'~ (1/.11
-I -/-,

Wij kunnen daarom evengoed de navolgende inte
gralen beschouwen,welke na uitwerking eet (8.56)
en (8.57) er als volgt uitzien:.

I 1

.1{lIl I· PIl =!K~,,'//(~'''11I')/~!f J.. L}f1I"1J,-!;j!1{;!di
-I

1 1

j IjltJI ~I Yk:~"" /I(~' M/{))f~11 J_J)!1114/!.;jt'i1/tI,
-I

, 1 *'
/ fiM,tdlt =tj.:.'"l c!;j(a-z)/'I!:M) (:;:)/1#l/(.

-I ~)f -/
(1I.I,j
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Hieruit zien we dat deze integralen weer te
apli teen zijn in analoge integralen zoals we die·
reeds on~ér (1X-l)z~m tegengekomen,maar,wat
belangrjjke,r ie,ook weer op 8oortg~ltike wijze
bepaald kunnen worden.
Derhalve laten we de uitwerking ervan achter
wege en vermelden alleen de reBu~taten,ni.t reeds
onder (Xl-I) vernoemd:

I

/ ,'( '-f'jP-L 0/1 =1/-.lh J "! ~<,6.b</
_i' /.;1 ,- , r'/~"I' r

(llllJ

1

/(!..:!j"_'~.Jt (.' '.J TltJIf 1lr.lh -.t P ';1 Lt:-I/rIJ
_I 1 t-~ I-I- Î I ~ /

Substitutie van de resultaten (11.11)1n(11.10)

en gebruik makend van (11.9) leidt tot de uit
drukkingen (9.4),(9.5) en (9.6) •

•
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