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2.1 িব্দ তিঙ্গ রনকদে রিেো সংজ্ঞোরয়ত েরুন

এেটি ওকয়ভগোইে হ  এেটি ইক করোমযোগকনটিে রেে  োইন যো মোইকরোওকয়ভ ফযোগোকযোগ, সম্প্রচোি এিং িোেোি ইনস্টক িকন িযিহৃত 
হয়  এেটি ওকয়ভগোইে এেটি আয়তকক্ষত্রোেোি িো ন োেোি ধোতি ন  িো পোইপ রনকয় গঠিত  ইক করোমযোগকনটিে রেল্ড বদকর্ঘেযি রদকে 
প্রচোি েকি  ওকয়ভগোইেগুর  প্রোয়িই হনে অযোকেনো এিং রেি অযোকেনো এস রদকয় িযিহৃত হয় 

এেটি ইক করোমযোগকনটিে রেল্ড রিরভন্ন ভোকি ওকয়ভগোইকেি সোকে িংি রিস্তোি েিকত পোকি  দটুি সোধোির্ ফমোে ট্রোন্সভোসে-মযোগকনটিে 
(টিএম) এিং ট্রোন্সভোসে-ইক েরট্রে (টিই) নোকম পরিরচত  টিএম ফমোকে, ফ্লোকেি ফচৌম্বেীয় ফিখোগুর  ওকয়ভগোইকেি অকক্ষ  ম্ব  TE 

ফমোকে, ফ্লোকেি বিদযুরতে  োইনগুর  ওকয়ভগোইকেি অকক্ষি উপি  ম্ব  যতক্ষর্ ওকয়ভগোইকেি অভযন্তি পরিষ্কোি এিং শুেকনো িোখো হয় 
ততক্ষর্ ফমোে েম ক্ষরত এিং উচ্চ দক্ষতো সিিিোহ েিকত পোকি 

সঠিেভোকি েোজ েিোি জনয, এেটি ওকয়ভগোইকেি সংকেকতি তিঙ্গদদকর্ঘেযি তু নোয় এেটি রনরদেষ্ট্ নযযনতম িযোস েোেকত হকি  যরদ 
ওকয়ভগোইে খুি সংেীর্ে হয় িো রিকেোকয়রন্স খুি েম হয় (তিঙ্গদদর্ঘেয খুি দীর্ঘে), ইক করোমযোগকনটিে রেল্ডগুর  প্রচোি েিকত পোকি নো  
েোটঅকেি উপকি ফয ফেোনও রিকেোকয়রন্স (সিেরনম্ন রিকেোকয়রন্স ফযখোকন ওকয়ভগোইে যকেষ্ট্ িড়), রেে  োইন ভো  েোজ েিকি, যরদও 
রস রিভোকগ তিঙ্গদদকর্ঘেযি সংখযোি উপি রনভে ি েকি রেছু অপোকিটিং বিরিষ্ট্য পরিিরতে ত হয় 



2.2 সমোক্ষকিখোি উপি তিঙ্গ গোইকেি সুরিধোগুর  তোর েোভুক্ত েরুন

ওকয়ভগোইকেি অসুরিধোগুর  রনম্নরূপ:

- মোত্রো িরৃদ্ধি েোিকর্ এটি রনম্ন রিকেোকয়রন্সগুর কত অপোকিিকনি জনয উপযুক্ত নয় 

- এটি আেোি এিং ওজকন খুি ভোিী 

- এটি অেেদনরতে নয় T এটি (অনমনীয় ওকয়ভগোইে) প্রেৃরতকত নমনীয় নয়  নমনীয়তো প্রকয়োজন এমন অযোরিকেিকনি 
জনয, নমনীয় ওকয়ভগোইে িযিহোি েিো হয় 

- এটি অপোকিিকনি সংেীর্ে িযোন্ড সমেেন েকি EMTEM ফমোে িংিরিস্তোি ওকয়ভগোইকে সম্ভি নয় M ইএম তিকঙ্গি 
ফমরুেির্ আয়তকক্ষত্রোেোি ওকয়ভগোইকে রস্থি েিো হয় যখন পৃকেি ফদয়োক ি ফছোটখোকটো অরনয়কমি েোিকর্ এটি িেৃোেোি 
ওকয়ভগোইকে পরিিরতে ত হকত পোকি 



2.3 এেটি তিঙ্গ গোইকেি রিরভন্ন পদ্ধরত উকেখ েরুন



ওকয়ভগোইে ফমোে: TE, TM, TEM। ।

রসগনযো গুর  ওকয়ভগোইকেি মকধয রিরভন্ন উপোকয় িো ফমোকে প্রচোি েকি: TE, TM, TEM এিং তোকদি প্ররতটি ফমোকেি রিরভন্ন আকদি 
িকয়কছ

ওকয়ভগোইে ফমোে
ওকয়ভগোইে তকেি রদকে তোেোক  এটি সম্ভি ফয এটি গর্নো েিো যোয় এমন অকনেগুর  েমেযোট িকয়কছ ফযখোকন এেটি ইক করোমযোগকনটিে 
ওকয়ভ ওকয়ভগোইকেি মকধয প্রচোি েিকত পোকি  এই রিরভন্ন ধিকর্ি তিঙ্গ বিদযুরতন ফচৌম্বেীয় তিকঙ্গি মকধয েোেো রিরভন্ন উপোদোকনি 
সোকে রমক  যোয়।ওকয়ভও ি ো হয়, এই বিরিষ্ট্য দ্বোিো রচরিত েিো হয় ফয মযোগকনটিে ফভক্টি (H ফভক্টি) সিেদো িংি রিস্তোকিি রদকে 
 ম্ব েোকে।

TE ফমোে: এই ওকয়ভগোইে ফমোেটি ট্রোন্সভোসে বিদযুরতে তিকঙ্গি উপি রনভে িিী , যোকে েখনও েখনও H তিঙ্গও ি ো হয়, যো বিদযুরতে 
ফভক্টি (E) সিেদো িংি রিস্তোকিি রদকে  ম্ব েোকে 

TM ফমোে: ট্রোন্সভোসে মযোগকনটিে ওকয়ভ, যোকে E ওকয়ভও ি ো হয়, এই বিরিষ্ট্য দ্বোিো রচরিত েিো হয় ফয মযোগকনটিে ফভক্টি (H 

ফভক্টি) সিেদো িংি রিস্তোকিি রদকে  ম্ব েোকে 

TEM ফমোে: ট্রোন্সভোসে ইক করোমযোগকনটিে ওকয়ভ এেটি ওকয়ভগোইকেি মকধয প্রচোি েিো যোয় নো, তকি সর্কযর্েতোি জনয অন্তভুে ক্ত েিো 
হয়  এটি এমন ফমোে যো সোধোির্ত সমোক্ষ এিং ফখো ো তোকিি রেেোকিি মকধয িযিহৃত হয়  টিইএম তিঙ্গটি এই বিরিষ্ট্য দ্বোিো রচরিত 
েিো হয় ফয বিদযুরতে ফভক্টি (ই ফভক্টি) এিং ফচৌম্বেীয় ফভক্টি (এইচ ফভক্টি) উভয়ই িংি রিস্তোকিি রদকে  ম্ব 
রিরভন্ন ধিকর্ি ওকয়ভগোইে ফমোে সর্ককেে  পোঠ্য প্রোয়ই TE এিং TM ফমোেগুর কে তোকদি পকি পযর্েসংখযোি সোকে রনকদেি েকি: TEm, n। 

সংখযোগুর  M এিং N সিেদো পযর্েসংখযো যো 0 িো 1 ফেকে অনন্ত পযেন্ত পৃেে মোন গ্রহর্ েিকত পোকি  এগুর  ওকয়ভগোইকেি মকধয তিঙ্গ 
ফমোেগুর  রনকদেি েকি 



2.4 এেটি তিঙ্গ গোইকে ফেজ ফিগ এিং গ্রুপ ফিগ ির্েনো েি

ফেজ ফিগ হ  ফসই ফিগ যোি সোকে তিঙ্গ পরিিোহী পৃকেি সমোন্তিো  রদে রদকয় পযেোয় পরিিতে ন েকি  রভরস হ  আক োি 
ফিগ  ফগোেী ফিগ: ফগোেী ফিগকে ফসই হোকি সংজ্ঞোরয়ত েিো হয় ফযখোকন তিঙ্গ তিকঙ্গি মোধযকম তিঙ্গ ছরড়কয় পকড়  রভরস 
হ  আক োি ফিগ



2.5  TE10, TE20 এিং TM11 ফমোকেি রেল্ড পযোটোনে ির্েনো েি

ওয়েভগাইড ম াড

তরঙ্গ গাইযডর  াধ্যয সংযেত বিবভন্ন ম াড দ্বারা প্রচাবরত হ়ে যা নীযচ িযাখ্যা েরা হয়েযে।

TE  াযন ট্রান্সভাস সইযেেট্রট্রে ম াড। যখ্ন বসগনযাযের বিদ্যযবতে মেত্রট্রি ওয়েভগাইযডর  াধ্যয 

িংশ বিস্তাযরর বদ্যে েম্ব হ়ে, তখ্ন তাযে TE ম াড িযে। এই ম াযড মচৌম্বে মেযত্রর উপাদ্ানগুবে

িংশ বিস্তাযরর বদ্যে থাযে।

TE ম াডট্রি বনম্নবেবখ্ত ম াযড আরও বিভক্ত।

TE ম াড

TE 10 ম াড

TE 10 ম াযড বচত্রট্রি বিদ্যযবতে মেযত্রর বিস্তৃত  াত্রা জযয়ে অধ্ সতরঙ্গ বদ্য্ সযর (λ/2) সংখ্যা বনযদ্সশ েযর। বদ্বতী়ে

বচত্রট্রি ইবঙ্গত মদ়্ে ময সংেীর্ স াত্রার বদ্্ সয মচৌম্বে মেযত্রর (λ/2) ে ।

ট্রিই 10 এরঅথ সহে তরঙ্গ গাইযডর  াধ্যয িংশ বিস্তাযরর স ়ে বিদ্যযবতে মেত্রট্রি িংশ বিস্তাযরর বদ্যে েম্ব। এট্রি

বিস্তৃত  াত্রা জযয়ে λ/2 এর স ান এিং মচৌম্বে মেত্র λ/2 এর মচয়ে ে ।



2. TE 11 ম াড

TE11 ম াযড প্রথ বচত্রট্রি বিদ্যযবতে মেযত্রর বিস্তৃত  াত্রা জযয়ে অধ্ সতরঙ্গ বদ্য্ সযর (λ/2) সংখ্যা বনযদ্সশ

েযর। বদ্বতী়ে বচত্রট্রি বনযদ্সশ েযর ময মচৌম্বে মেযত্রর সংেীর্ স াত্রার বদ্্ সযও (λ/2)।

TE 11 এরঅথ সহে ওয়েভগাইযডর  াধ্যয িংশ বিস্তাযরর স ়ে বিদ্যযবতে মেত্র এিং মচৌম্বে মেত্র িংশ বিস্তাযরর

বদ্যে েম্ব। এট্রি বিস্তৃত  াত্রা জযয়ে λ/2 এিং মচৌম্বে মেত্রট্রিও সংেীর্ স াত্রা জযয়ে λ/2।



3 . TE 20 ম াড

TE20 ম াযড প্রথ বচত্রট্রি পূর্ সতরঙ্গ বদ্য্ সযর সংখ্যা মদ্খ্া়ে λ ইযেেট্রট্রযের বিস্তৃত আিযে জযয়ে বদ্বতী়ে বচত্রট্রি

বনযদ্সশ েযর ময সংেীর্ স াত্রার বদ্্ সয মচৌম্বে মেযত্রর than এর মচয়ে ে । TE20 এর  াযন হে ময বিদ্যযবতে

মেত্রট্রি িংশ বিস্তাযরর বদ্যে েম্ব।



4. TE 01 ম াড

TE 01 ম াযড প্রথ বচত্রট্রি বিদ্যযবতে মেযত্রর বিস্তৃত  াত্রা জযয়ে অযধ্ সযের ে তরঙ্গ বদ্য্ সযর সংখ্যা বনযদ্সশ

েযর। বদ্বতী়ে বচত্রট্রি বনযদ্সশ েযর ময সংেীর্ স াত্রার বদ্্ সয মচৌম্বে মেযত্রর অধ্ সতরঙ্গ বদ্্ সয λ/2 এর স ান। TE 01 

এর  াযন হে ময বিদ্যযবতে মেত্রট্রি িংশ বিস্তাযরর বদ্যে েম্ব।

TM ম াড

যখ্ন ট্রিএ ম াযড তরঙ্গ গাইযডর  াধ্যয িংশবিস্তার হ়ে, তখ্ন মচৌম্বে মেত্রট্রি প্রচাযরর বদ্যের বদ্যে েম্ব এিং

বিদ্যযবতে মেত্রট্রি প্রচাযরর বদ্যে এিং বিদ্যযবতে মেত্রট্রি িংশ বিস্তাযরর বদ্যে থাযে। ট্রিএ ম াযড এিাযে এিাও

িো হ়ে ময মচৌম্বেী়ে প্রিাহ িংশ বিস্তাযরর বদ্যে ট্রান্সভাস স।

ট্রিএ ম াডট্রি আরও বনযম্নাক্ত ম াযড বিভক্ত।



5.  TM 11 ম াড

প্রদ্ত্ত ডা়োগ্রায মদ্খ্াযনা হয়েযে ময

TM 11 ম াযড ওয়েভ গাইযডর (a) এিং (b) 

উভ়ে  াত্রা অপাযরট্রিং বিযোয়েন্সন্স এর

λ/2 এর স ান। সংযেত মচৌম্বে মেযত্রর

উপাদ্ান দ্বারা িহন েরা হ়ে এিং

বিদ্যযবতে মেযত্রর উপাদ্ানগুবে িংশ

বিস্তাযরর বদ্যে থাযে।

6. TM 21 ম াড

TM 21 ম াযড প্রদ্ত্ত বচত্রট্রিযত মদ্খ্াযনা হয়েযে (ে) 

 াত্রা অপাযরট্রিং বিযোয়েন্সন্সট্রির সম্পূর্ সতরঙ্গ

বদ্য্ সযর স ান এিং (খ্)  াত্রা অপাযরশন

বিযোয়েন্সন্সট্রির অধ্ সতরঙ্গ বদ্য্ সযর স ান। সংযেত

মচৌম্বে মেত্র দ্বারা িাবহত হ়ে। সংযেত তরঙ্গ

গাইযডর  াধ্যয মচৌম্বে মেযত্রর উপাদ্ান দ্বারা

িাবহত হ়ে। এিং বিদ্যযবতে মেযত্রর উপাদ্ানগুবে

িংশ বিস্তাযরর বদ্যে।



2.6   আয়তকক্ষত্রোেোি তিঙ্গ রনকদে রিেোয় ফমোে উকেজনোি পদ্ধরত িযোখযো েি 
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