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ERRATA 

1) Blz 22, relatie (2.6.8): lb i.p.v. 1b. 

2) Blz 55, de opmerking is niet van toepassing. 

8F 8F 
3) Blz 62, relatie (4.3.2): i.p.v. ---

8 x1 8 x
1 

4) Blz 83, regel 13, brontermen i.p.v. bromtermen, 

, (zie paragraaf 4.6.3) niet van toepassing. 

5) Biz 88, regel 2, opwaartse i.p.v. neerwaartse. 

6) Blz 114, figuur 5.8, £2 en~ i.p. v. E2 en ~· 

£2 en~ 
"' "' 7) Blz 115, figuur 5. 9, i.p. v. E2 en ~· 

8) Blz 117. relatie (A.4), (A.4) i.p.v. ((A.4). 

. regel 17, (A.4) i.p.v. A.{4). 

9} Blz 120, regel 8, gebruikte i.p.v. geburuikte. 
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Boofdstuk 1: lnletding. 

Bij elke vorm van communicatie zijn steeds drie basisingredienten 

vereist: de bron (signaalgenerator), bet transmissiemediurn (sig

naaldrager) en de ontvanger (signaaldetector). In de bedendaagse 

optiscbe communicatiesystemen zijn deze drie elementen respectie-

velijk de halfgeleider laser, de glasvezel. en de fotodiode. De 

ontwikkel ing van deze elementen is reeds ver gevorderd; di t 

laatste geldt ecbter niet voor de componenten die nodig zijn voor 

bet uitvoeren van complexe bewerkingen op optiscbe signalen. 

Conventionele elementen voor bet bedrijven van optiscbe manipula-

ties zijn bulk-elemeten, zoals prisma's, Ienzen en tralies. Deze 

elementen moeten trillingsvrij worden geplaatst in een relatief 

erg grote opstelling. Voor practiscbe doelstellingen is zo'n 

opstelling niet gescbikt en bovendien te kostbaar. Een alterna-

tief is om bet optische signaal voor de bewerking om te zetten in 

een electriscb signaal, dat via een 'Electronic Integrated 

Circuit (EIC)', kan worden gemanipuleerd. Vervolgens moet di t 

bewerkte electriscbe signaal dan weer in een optisch signaal 

worden omgezet voor verder transport via de glasvezel. 

Het grote verschil in fasesnelheid tussen een electrisch signaal 

en een optiscb signaal maakt bovenstaande optie niet aantrekke-

lijk. Een oplossing ligt voor de hand: maak een 'Optical Integra-

ted Circuit (OIC)', waarbij alle bewerkingen binnen bet optische .. 
domein blijven. Dit nu is precies de doelstelling van de geinte-

greerde optica: bet integreren van een of meer optische componen-
•• 

ten op een optisch substraat. Deze componenten zijn de alterna-

tieven voor de eerder genoemde bulk-elementen. 
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De basis voor een OIC is een meerlaagse planaire structuur, 

bestaande uit een aantal homogene vlakke tussenlagen ingeklemd 

tussen een onderlaag (bet substraat) en een deklaag (bet super-

straat of de cover). De dikte van bet substraat en de cover kan 

als oneindig groot ten opzichte van de dikte van de tussenlagen 

beschouwd worden (zie figuur 1.1). 

- * * 
* * 

-
Figuur 1.1: Basisstructuur voor een OIC. 

Wanneer als voortplantingsrichting van bet Iicht de z-richting 

wordt gekozen, kan ltcht in de tussenlagen ingekoppeld worden 

door de kopse kant van de glasvezel tegen de kopse kant van bet 

OIC {bet x1~-vlak) te plaatsen. Licht dat ingekoppeld wordt in 

een tussenlaag met grotere brekingsindex dan de cover en bet sub-

straat zal ten gevolge van deze grotere brekingsindex niet of 

nauwelijks weglekken naar bet substraat en de cover. Om te 

voorkomen dat bet ingekoppelde Iicht in de laterale (d.w.z. ~-) 

richting divergeert wordt de brekingsindex in bet verlengde van 

de vezelkern vergroot; men spreekt dan van een kanaalgolfgeleider 

of een strookgeleider. 
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In figuur 1.2 worden diverse uttvoeringen van kanaalgolfgeleiders 

getoond, en wel achtereenvolgens: 

" a} de ingedtffundeerde of geimplanteerde golfgeleider, 

b) de 'strip' golfgeleider, 

c) de 'ridge' golfgeleider, 

d) de 'strip loaded' golfgeleider, 

e) de 'embedded' golfgeleider. 

a) b) 

c) d) 

e) 

Figuur 1.2: Diverse uitvoeringen van kanaalgolfgeleiders. 
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Voor bet ontwerp van een OIC is bet van belang te weten hoe bet 

Iicht zich voortplant in de lagenstructuur met bijbeborende 

kanaalgolfgeleider: biervoor moe ten de voortplantingsconstanten 

bekend zijn, die bet intensiteitsprofiel van bet Iicht bepalen. 

Het is gebleken dat Iicht zich in de kanaalgolfgeleider slechts 

volgens bepaalde 'mogelijkheden' (de zogenaamde wave modes) kan 

voortplanten. De methode die gebruikt wordt voor bet bepalen van 

deze wave modes is de domein-integraalvergelijkingenmetbode 

(ontwikkeld door prof. H. Blok. vakgroep Theoretische Electrici-

teitsleer, Technische Universiteit Delft, 1986). De kern van de 

domein-integraalvergelijkingen wordt gevormd door Creense tenso-

ren, die bepaald worden door oplossing van een puntbronprobleem 

voor de planaire acbtergrondstructuur. Het is bierbij om twee 

redenen van belang planaire acbtergrondstructuren te bescbouwen 

die zijn opgebouwd uit anisotrope materialen: 

i) bet toenemende gebruik van materialen met natuurlijke aniso-

" tropieen, zoals Lithium Niobaat en Indium Phosfide, 
.. .. 

ii) bet ontstaan van geinduceerde anisotropieen ten gevolge van 

toepassingen in electro-optiscbe componenten. 

In dit verslag worden verschillende metboden besproken voor bet 

bepalen van bovengenoemde Creense tensoren. In boofdstuk 2 wordt 

eerst de theorie van de domein-integraalvergelijkingen behandeld 

en wordt vervolgenshet bepalen van de Creense tensoren her leid 

tot bet oplossen van een stelsel van 4 gewone, lineaire, le-orde 

differentiaalvergelijkingen; dit stelsel boort bij een puntbron-
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probleem voor de planaire achtergrondstructuur. Bij het oplossen 

van het stelsel differentiaalvergelijkingen wordt gebruik gemaakt 

van de eigenwaa.rden en eigenvectoren van de daarin voorkomende 

systeemma.trix. Voor verscbi llende vormen van anisotropie worden 

in boofdstuk 3 deze eigenwaa.rden en eigenvectoren bepaald. In 

boofdstuk 4 worden twee oplossingsmetboden voor bet puntbronpro

bleem besproken en met elkaar vergeleken, namelijk bet propagator 

matrix formalisme en bet scattering matrix formalisme. Van di t 

laatste formalisme is een numerieke implementatie gemaakt. Ter 

controle van deze implementatie zijn in boofdstuk 5 enige 

berekeningen voor bronvrije, planaire structuren ui tgevoerd en 

vergeleken met uit de literatuur bekende resultaten. 
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Boofdstuk 2: Problee.beschri fvfng. 

Voor bet bepalen van de mogelijke voortplantingsvormen van Iicht 

in een golfgeleider ingebed in een meerlaagse achtergrond is de 

domein-integraalvergelijkingsmethode ontwikkeld. In dit hoofdstuk 

bespreken we de theoretische achtergronden van deze methode. 

Daarna bekijken we bet probleem voor bet bepalen van de Greense 

tensoren die in de domein-integraalvergelijkingen voorkomen. In 

paragraaf 2.7 komt tot slot de probleemstelling aan de orde. 

2.1 De Jla:xwell-vergeliJkingen in bet tiJd-rui•te dOtEin. 

Het ui tgangspunt voor de beschrijving van de voortplanting van 

electromagnetische golven in materie zijn de Maxwell-verge-

lijkingen in bet tijd-ruimte-domein {~. t}. Deze vergelijkingen 

zijn 

-rot~+ c~.t =- ~t (2.1.1) 

rot;+ ~o~.t =- ~t (2.1.2} 

div ~ = p (2.1.3) 

div B = 0 (2.1.4) 

.. 
De electrische en magnetische veldsterkten ~ en ~· de materiele 

electrische en magnetische stroomdichtheden ~t en ~t, de 

electrische en magnetische fluxdichtheden D en B en de vrije 
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ladingsdichtheid p zijn hierin functies van de plaats ! en van de .. 
tijd t, terwijl de permittivitei t in vacuum e0 en de permeabi-

" .. 
li teit in vacuum J.Lo constanten zijn. Met ". t" wordt partiele 

differentiatie naar de variabele "t" aangegeven. De namen van de 

grootheden en hun SI-eenheden worden gegeven in appendix D. In 

dit verslag worden de argumenten van grootheden weggelaten, 

indien hierdoor geen verwarring kan ontstaan . .. 
Voor bronvrije configuraties zijn de materiele stroomdichtheden 

geinduceerd en opgebouwd uit de polarisatieverandering ~.t' de 

magnetisatieverandering ~. t en de electrische stroomdichtheid J 

volgens 

Jmat = p + _J 
- -.t 

(2.1.5) 

(2.1.6} 

Door substitutie van (2.1.5.6) in (2.1.1.2) gaan deze over in 

-rot B + e~.t + ~.t + J = Q 

+rot E + J.Lnfi + J.Ln~ = 0 - v-,t v-,t 

(2.1. 7) 

(2.1.8) 

Deze vergeltjkingen worden gecompleteerd door randvoorwaarden en 

consti tutieve verge I ijkingen. Deze consti tutieve vergel ijkingen 

beschrijven het materiaalgedrag door een verband te leggen tussen 

P. J en M enerzijds en E en H anderzijds. - - - - -

7 



2.2 De constitutieve vergelijktngen. 

We beperken ons tot materialen met de volgende eigenschappen: 

(1) lineariteit: ~. J en~ zijn lineair afhankelijk van~ en~· 

(ii) locale reactie: ~. J en ~ zijn in ieder punt van de ruimte 

alleen afhankelijk van E- en H-waarden in 

dat zelfde punt. 

(iii) geen magneto-electrische effecten: P en J zijn aileen af

hankelijk van ~. 

~ is alleen afhankelijk van ~· 

(tv} homogeniteit: Het verband tussen ~. J en ~ enerzijds en E 

en ~ anderzijds is plaatsonafhankelijk. 

(v) tijdsinvariantte: Het verband tussen ~. J en ~ enerzijds en 

~ en ~ anderzijds is tijdsonafhankelijk. 

(vi) reciprocitett: De constitutieve tensoren r en T} in bet 

(w,~)-domein {zie paragraaf 2.4) zijn 

symmetrisch. 

Materialen heten momentaan indien op ieder tijdstip ~. J en ~ 

alleen afhankelijk zijn van ~ en ~ op datzelfde tijdstip. Indien 

zij ook afhangen van ~ en ~ op voorgaande tijdstippen, dan heten 

deze materialen niet-momentaan. 

De consti tutieve vergelijkingen voor niet-momentane material en 

met de bovengenoemde eigenscha.ppen zijn van de vorm 

(2.2.1) 

J(~.t) = (2.2.2) 
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!!{~.t) = I~ ~{T).H{x.t-T)dT 
0 --

{2.2.3) 

.. 
De tensoren ~.~ en ~ heten respectievelijk de dielectrische, 

de geleidings- en de magnetische relaxa.tietensor. De consti tu-

tieve vergelijkingen voor momentane materialen volgen uit de 

constitutieve vergelijkingen voor niet-momentane materialen door 

substi tutie van 

(2. 2.4) 

~{t) = ~a.o(t) (2.2.5) 

~(t) = ~.o(t) (2.2.6) 

De tensoren ~e. .~a en ~ heten respectievel ijk de electrische 

susceptibiliteits-, de geleidings- en de magnetische suscepti-

biliteitstensor. Met o(t) wordt de Dirac delta-functie aangeduid. 

Met deze substitutie vinden we als constitutieve vergelijkingen 

voor momentane materialen 

(2.2.7) 

J(~.t) = (2.2.8) 

~{~. t) = (2.2.9) 

De in deze paragraaf genoemde relaxatie- en susceptibiliteitsten-
.. 

soren zijn aile reeel {zie [1], blz. 158) en op grond van de 
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reciprociteitseigenschap symmetriscb. 

2.3 BeschriJvi:qz; van de configuratie. 

Een golfgeleider G ligt ingebed in een meerlaagse acbtergrond, 

bestaande ui t N vlakke subdomeinen {Dn ln=1.2 ...• N} ingeklemd 

tussen bet halfoneindige substraat n° en bet halfoneindige 

superstraat (of cover) f1+l. Het recbtsdraaiende Cartbesiscbe 
.. 

assenstelsel met bijbeborende coordina.ten 

(x1 .~·xa>· wordt zodanig gekozen dat ~2 en ~3 een vlak 

evenwijdig aan de interfaces opspannen, waarbij ~3 in de ricbting 

van de golfgeleider ligt terwijl ~ 1 loodrecbt op de interfaces 

staat. wijzend in de ricbting van de cover. De oorsprong 0 ligt 

op de onderste interface. Zowel de golfgeleider als elk van de 

subdomeinen van de acbtergrond bestaat uit bomogeen materiaal. 

Met bebulp van een superscript wordt aangegeven tot welke laag de 

bescbouwde grootbeid beboort. Grootbeden met superscript "g .. 

beboren bij de golfgeleider. 

In figuur 2.1 wordt de configuratiebescbrijving met bijbeborende 

nomenclatuur getoond voor een golfgeleider ingebed in een meer-

laagse acbtergrond bestaande uit N vlakke subdomeinen 

{Dnln=l,2, ... ,N} ingeklemd tussen bet halfoneindige substraat D0 

en de halfoneindige cover f1+l. 
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r}'+l N+l N+l N+l N ~ ,a ,JL 

* * 
xl 

* * 
Dk+1 * *k+t k+l k+l 

~ .a ,JL k 

Dk k k k 
xl 

~ .a ,JL k-1 

!f-1 k-1 k-1 k-1 
xl 

* ~ .a ,JL 
M M t xl 
M * 0 

x1::.0 "3._.~ 
Do 0 0 0 0 

~ .a ,JL 

Figuur 2.1: Een golfgeleider ingebed in een meerlaagse achter-

grond. 

Er wordt gezocht naar de bij deze configuratie behorende oplos-

singen van de Maxwell-vergelijkingen, die uitsterven voor 

xi+x2 ---.co. De gezochte oplossingen moeten een harmonische 

tijdsafhankelijkheid met een vaste frequentie w hebben, en zich 

voortplanten in de richting van de golfgeleider (de positieve 

"3-richting). De frequentie w wordt bepaald door het ingekoppelde 

licht. afkomstig van een monochromatische laser. De oplossingen 

moeten hierbij voldoen aan de randvoorwaarden dat nxE en nxH 

continu over een scheidingsvlak tussen twee materialen zijn. 
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2.4 De llaxwell-vemelUkingen in bet (w.kal-dc:.ein. 

We beschouwen oplossingen van de Max:well-vergelijkingen (2.1.1) 

t/m (2.1.4) van de vorm 

(2.4.1) 

(2.4.2) 

waarbij de frequentie w vast is en de complexe propagatiecon-

stante 'k:3 te bepa.len is. Er wordt gezocht naar de 'k:3-waarden 

waarvoor de Max:well-vergelijkingen een oplossing van de vorm 

(2.4.1,2) hebben die uitsterft voor xi+x2 ~m. Deze 'k:3-waarden 

he ten mode-indices van de golfgeleider, de bijbehorende 

oplossingen heten wave modes. 

Met de definitie van de electrische en magnetische fluxdichtheden 

~ en !! volgens 

D == t:.cfo + p (2.4.3) 

(2.4.4) 

en de wet van behoud van lading 

div J = -p 
- .t 

(2.4.5) 

volgt dat oplossingen van de vergelijkingen (2.1.7.8) van de vorm 

(2.4.1.2) 

(2.1.3,4). 

automatisch voldoen aan de Maxwell-vergelijkingen 
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We gaan nu over op de subscriptnotatie waarbij we gebruik maken 

van de afspraak dat herhaalde subscripts p en q gesommeerd worden 

over 1,2 en 3, herhaalde subscript s gesomrneerd wordt over 1 en 

2, en herhaalde subscript fJ gesommeerd wordt over 2 en 3. Er 

wordt geen onderscheid gemaakt tussen tensoren en hun matrices 

ten opzichte van bet assenstelsel {0.~1 .~2 .~3}. Met behulp van de 

Cevi-Levi ta tensor e zijn de Maxwell-vergelijkingen in bet 
mpq 

tijd-ruimte domein te herschrijven als 

-e H + ~OE t + P t + J = 0 mpq q,p m, m, m (2.4.6) 

+e E + J.loH + J.loM = o • m=l,2,3. mpq q,p m,t m,t (2.4.7} 

Voor oplossingen van de vorm (2.4.1,2) gaan bovenstaande verge-

lijkingen na gebruik van de constitutieve vergelijkingen ui t 

paragraaf 2.2 over in de Maxwell-vergelijkingen in bet {w.~)

domein. 

(2.4.8) 

- -+emsqEq,s(x1 ,~·~·w)- j~em3qEq{x1 ,~.~.w) + 

• m=l.2,3, 

(2.4.9) 

waarbij 
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(2.4.11} 

.... 
Met f{jw) wordt de Laplace-getransformeerde van de functie f(t) .. 
aangegeven, gedefinieerd door 

f{jw) == ~ {f(t)} = ~f(t)e-jwtdt 
0 

(2.4.12) 

Omdat de Laplace-getransformeerde van de Dirac-functie gelijk aan 

1 is, volgt uit (2.2.4) t/m (2.2.6} voor momentane materialen, 

(2.4.13} 

(2.4.14) 

.. 
Daar de susceptibi 1 i tei tstensoren ~E .~0 en ~ reeel en synne-

trisch zijn (zie paragraaf 2.2). zijn ook e:.,o en Jl dat. De 

tensoren E en f.J. zijn verder positief definiet, terwijl de tensor 

o posi tie£ semi-definiet is. Materialen waarvoor de tensor o 

gelijk aan 0 is (i.e. bet materiaal is niet-geleidend} en de 

tensor Jl gelijk aan Jl0.I is (i.e. bet materiaal is niet-magne-
•• 

tisch), worden dielectrica genoemd. 
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2.5 De d~in-fntegraalvergelt!kingen. 

Voor bet bepalen van de vectoren ~{x1 ,~·~·~> en ~{x1 .~·~·~}. 

behorende bij de configura tie bestaande ui t een golfgeleider 

ingebed in een meer laagse achtergrond, is de methode van de 

domein-integraalvergelijkingen ontwikkeld. Bij deze methode wordt 

- -bet bepalen van de oplossingen ~ en H van de Jfaxwell-verge

lijkingen in bet c~.~}-domein herleid tot bet oplossen van een 

stelsel van twee gekoppelde integraalvergelijktngen, de 

zogenaamde domein-integraalvergelijkingen. 

In deze paragraaf' worden de domein-integraalvergelijkingen 

gegeven zonder een afleiding (zie hiervoor [7], blz 4-2 t/m 

4-11}. In figuur 2.2 wordt een beschrijving van de conf'iguratie 

met bijbehorende nomenclatuur gegeven. 

J1'+1 N+1 ['N+l N T) • 

* * 
x1 

* * 
Dk+l * * k+1 rk+t 

T) • k 

Dk k .rk 
xl 

T) k-1 

Dk-1 k-1 k-1 
xl 

* * T) .r 

* * 
* * 0 

no 0 .co 
xl 

T) 

Figuur 2.2: Golf'geleider in bet (~.k3)-domein, ingebed in een 

meerlaagse achtergrond. 

De constitutieve achtergrondgrootheden TJa(x1) en ~(x1 ) worden 

gedefinieerd door 

15 



(2.5.1) 

(2.5.2) 

De Ma.xwell-vergelijkingen in bet ((a)~~)-domein (2.4.8~9) gaan 

hiermee over in 

"" "' a"' a""' -e H +jlce H ..._, E - -(n -n )E msq q Is --:3 m3q q · ''mn n - ''mn ''mn n ' (2.5.3) 

lfi'W "' a'V "' 
+e E -jk-e E +r H - -(r ~ )H msq ql s --:3 m3q q ~mn n - ~mn 1-mn n I 

m=1.213. (2.5.4) 

Aileen voor punten binnen de golfgeleider zijn de rechter I eden 

van (2.5.3,4) ongelijk aan 0. 

" Voor punten (xi~X2) ~ G definieren we de Greense oplossingen 

(2.5.5) 

als de oplossingen van 
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~ ""e a ~e e 
-e H +Jk-em3qH ~ E =-a 6(x1-x1')6(x_-X:) msq q,s -~ q mn n m z z 

"" '""e ~1xge, ~ 1x ~ continu over de interfaces, (2.5.6) 

en 

- :".m a~ -e lf' +jk~em3qH +~ e = 0 msq q,s -~ q mn n 

""m "'m a :".m m +e E -Jk-em3qE +C H =-a 6(x1-x1')6(x_-x!) msq q,s -~ q mn n m z z • m=l,2,3, 

~~x~. ~1x ~ continu over de interfaces. (2.5.7) 

""e ""e Daar de Greense oplossingen ~ en ~ lineair afhankelijk zijn van 

e "" "" 
de electrische puntbron ~ en de Greense oplossingen ~ en !f' 

m lineair afhankelijk zijn van de magnetische puntbron ~ , is bet 

""ee "'em 
mogelijk de electrische Greense tensoren G en G en de 

magnetische Greense tensoren Gme en cmm te defini;ren door 

~(x1 .~·~·w;xi·~·~m} = Gmm(x1 ,"2·~·w:xi·~>·~m 
(2.5.8) 
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""'e ~ Met de contrastbronnen J en 4 gedefinieerd volgens 

(2.5.9} 

worden de domein-integraalvergelijkingen gegeven door 

+ Gem{x1 ,~·~·w;xi·X2>-JmCxi·X2·~·w)}dxidx2 . 
(2.5.10} 

+ Gmm(x1 ,~·~·w:xi·X2>·Jm(xi·X2·~·w)}dxidx2 
(2.5.11} 

Deze domein-integraalvergelijkingen vormen een stelsel gekoppelde 

""' ""' 
integraalvergelijkingen voor ~ en g. Indien de golfgeleider en de 

achtergrondlagen niet magnetisch zijn {~0) volgt met (2.4.14} 

uit {2.5.9) 

{2.5.12} 

In dit geval vervalt de koppeling tussen beide integraalvergelij-
..... 

kingen. Voor ~ blijft als integraalvergelijking over 
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(2.5.13) 
.... 

Door de oplossing Evan {2.5.13) te substitueren in {2.5.11) 

wordt de bijbeborende oplossing H verkregen. 

Voor bet oplossen van de in deze paragraaf gegeven domein-inte-

graalvergelijkingen is bet noodzakelijk de Greense tensoren 

volgens (2.5.8) te kennen. Deze Greense tensoren worden bepaald 

door de vergelijkingen (2.5.6, 7) op te lossen voor f}.e en f}.m 

3 ""e ";m gelijk aan de eenheidsvectoren uit ~ . De bronnen J en~ zijn 

contrastbronnen (zie{2.5.9)) en aileen in bet inwendige van een 

subdomein gedefinieerd. Daarom worden aileen punten (xi ·"2> in 

bet inwendige van een subdomein bescbouwd. 

2.6 De lhx:well-vergelHkingen in bet transfor.-domein; 

de systeeamatrix. 

De Greense tensoren worden bepaald ui t de oplossing van de 

stelsels vergelijkingen (2.5.6, 7} voor e m a en !- gelijk aan de 

eenheidsvectoren uit ~3 . In plaats van deze stelsels bescbouwen 

we bet meer algemene stelsel 

.... "' a"' s s 
-e H +jk-em3qH +~ E = -j 6(x1-x1 )6{~-~) msq q,s -~ q mn n m z z 

""' "" a"" s s 
+e E -jk-em3qE +C H = -k 6(x1-x1 )6{~-~) .m=(1.2.3), msq q,s -~ q mn n m z z 

"' 
! 1 x~. !t~ continu over de interfaces. (2.6.1) 
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s s Deze vergelijkingen moeten worden opgelost voor punten (x1,"2) 

binnen de golfgeleider en binnen een subdomein Dk van de achter

grond. Voor de vector J == (J1.J2 .J3)T (~ :: (k1,k2.k3}T) gelijk 

·e 3 aan de i eenheidsvector uit R (1=1.2,3), en de vector k {i) 

- -gelijk aan Q. zijn de oplossingen ~en~ van (2.6.1) gelijk aan 

de ie kolom van de electrische Greense tensor Gee (Gem), 

respectievelijk de magnetische Greense tensor Gme {Gmm) . .. 
We passen Fourier-transformatte naa.r de "2-coordinaa.t toe op de 

vergelijking (2.6.1). De Fourier-getransformeerde f(~) van een 

-functie f(~) is gedefinieerd door 

(2.6.2) 

De bijbehorende inverse Fourier-transformatie wordt gegeven door 

co"' -1 .... 
(2r) I f{~)exp(-j~"2]~ 

-co 

(2.6.3) .. 
De in (2.6.2) ingevoerde transformatie-variabele ~ is reeel . .. 
Door op (2.6.1) Fourier-transformatie naar de x2-coordinaat toe 

te passen, waarbij een differentiatie naa.r "2 overgaat in een 

vermenigvuldiging met -j~, volgen de bijbehorende vergelijkingen 

in bet transform-domein: 

20 



~ - -- - --emlqHq.l{x1 .~.~~~)+jk~e~Hq(x1 .~·~·~}+~E0(x1 .~.~.~) = 

~ - -- - -+emlqEq,l(x1 .~·~·~}-jk~e~Eq(x1 .~.~·~>+C:0Hn(x1 .~.~.~) = 

~1x~. ~l~ continu over de interfaces. (2.o.4) 

Teneinde volledige dualiteit tussen de vergelijkingen in (2.6.4) .. 
te verkrijgen definieren we 

E == E m m 

ii ::jH , m m 

k == jk • m m (2.6.5} 

waardoor deze vergelijkingen overgaan in 

~ 1x~. ~1xH continu over de interfaces. (2.6.6) 
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Onder {H .E .~a ,} } ~ {E ,H .~ ,k } zijn deze vergelijkingen 
mmmnm mmmnm 

duaal. 

Voor m=l zijn de vergelijkingen algebraisch, tenrijl ze voor 

m=2,3 gewone differentiaalvergelijkingen van de le orde zijn. Uit 

de differentiaalvergelijkingen kunnen de ~\- en de Hccomponent .. 
geelimineerd worden met behulp van de algebraische verge-

lijkingen. We houden dan een stelsel van 4 gekoppelde gewone 

differentiaalvergelijkingen over. Met de electromagnetische 

veldvector f gedefinieerd volgens F = (E2 .E3 .~.-~)T is dit 

stelsel met bijbehorende randvoorwaarde te schrijven als 

b E,l = A.f + J 

F continu over de interfaces, 

met 

b J 
J =---
- r:ll)~l 

~r~tJt-l)~~c;tkt+T]~tr:tk3 
~r:1Jl+l)~l,~lkl-T)~lr:lk2 
~T)~lkl+~ll)~l}l-r~ll)~l}2 
-~T)~lkl+~ll);l;l-r:ll)~l}3 

(2.6.7) 

(2.6.8) 

De 4*4 matrix A beet de systeemmatrix en staat aan bet einde van 

deze paragraa£ uitgeschreven. De volgorde van de E- en de H-com-
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ponenten in de electromagnetiscbe veldvector is zo gekozen 

vanwege de vereenvoudiging van de systeemmatrix bierdoor in bet 

geval van practiscb belangrijke materiaalsoorten (zie boofdstuk 

3). Verder vormt bet inproduct van bet 1e deel van de vector met 

bet 2e dee! van de vector de eerste component van de Poynting-

vector, welke een maat voor bet energietransport is. 

Voor reciproke materialen, waarvoor ca en ~a symmetriscbe 

tensoren zijn (zie paragraaf 2.2). !evert inspectie van de 

systeemmatrix, 

T 
~1 = A21 (2.6.9) 

Voor een matrix Q geldt bierbij de volgende notatie-afspraak: 

Qij == bet ij-e deelblok van Q 

qij = (Q)ij == bet ij-e element van Q (2.6.10) 

De manier waarop de matrix Q bierbij in blokken verdeeld is wordt 

bekend verondersteld. Voor de manier waarop de systeemmatrix A in 

deelblokken verdeeld is zie (2.6.11). 
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De systeemmatrix A: 

A= 

~1 (2.6.11) 

met 

j 

j 

* 

j 

* 
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(2.6.12) 

2.7 De problee.stelling. 

In di t boofdstuk is de methode van de domein-integraalverge-

lijkingen besproken als oplossingsmetbode voor de Maxwell-

vergelijkingen in bet (w,~)-domein. voor configuraties bestaande 

uit een golfgeleider ingebed in een meerlaagse acbtergrond. De in 

de domein-integraalvergelijkingen voorkornende Greense tensoren 

worden bepaald door bet puntbronprobleem in bet (w.~)-domein op 

te lossen voor de puntbronnen gelijk aan de eenbeidsvectoren uit 

3 " IR • Toepassing van Fourier-transformatie naar de ~-coordinaat 

doet bet puntbronprobleem in bet (w,k
3

)-domein overgaan in bet 

puntbronprobleem in bet transform-domein (2.6.7). Dit puntbron-

probleem in bet transform-domein geeft aanleiding tot een 

tweeledige probleemstelltng: 

i) ontwikkel en geef een numerieke implementatie van een oplos-

singsmetbode voor bet puntbronprobleem in bet transform-do-

me in, 

en als onderdeel biervan 

ii) bepaal de eigenwaarden en eigenvectoren van de systeemmatrix 

A als functie van de constitutieve grootbeden C en 1} en de 

propagatieconstanten ~ en ~-
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Wanneer de oplossing van bet puntbronprobleem in bet transform-

dornein bekend is, volgt met bebulp van de inverse Fourier-trans-

formatie (2.6.3) de oplossing van bet puntbronprobleem in bet 

In boofdstuk 3 wordt bet eigenwaardeprobleem 11) behandeld, 

terwijl in boofdstuk 4 twee oplossingsmetboden voor bet puntbron-.. 
probleem in bet transform-domein geintroduceerd worden. In 

hoofdstuk 5 worden tot slot enige numerieke resultaten gegeven. 
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lloofdstuk 3: Eigenwaarden en etgenyectoren YBD de s.yst~trtx. 

Bij bet oplossen van het in het vorige hoofdstuk afgeleide 

stelsel gewone differentiaalvergelijkingen in bet transform-

domein (2.6.7), behorende bij het puntbronprobleem (2.6.1), wordt 

gebruik gemaakt van de eigenwaarden en etgenvectoren van de 

systeemmatrix A. In di t hoofdstuk worden deze eigenwaarden en 

eigenvectoren bepaald voor een aantal in de practijk relevante 

gevallen (zie het overzicht aan het einde van paragraaf 3.1). In 

de paragrafen 3.1, 3.2 en 3.3 beperken we ons tot bepaalde 

klassen van momentane materialen, terwijl in paragraaf 3.4 wordt 

aangegeven hoe ook voor bepaalde klassen van niet-momentane 

materialen de eigenwaarden en eigenvectoren bepaald kunnen 

worden. In paragraaf 3.5 worden tot slot de geometrische 

multipliciteiten van eigenwaarden bepaald voor het geval dat de 

algebraische multipliciteit groter is dan 1. 

3.1 Classi£1catte van de consti tutieve tensoren voor ..entane 

BB.tertalen. 

Ten gevolge van de reciprociteitseigenschap zijn voor momentane 
.. 

materialen de constitutieve tensoren ~. o en ~ reeel en 

symmetrisch (zie paragraaf 2.4). Dientengelvolge zijn zij diago-
•• 

naliseerbaar op een reele, rechtsdraaiende, orthogonale basis van 

eigenvectoren, 

zodanig dat 

d.w.z. er bestaat een orthogonale matrix U 
e. 

T 
U .U = I e. e. {3.1.1) 



Met diag(a,b,c) wordt de diagonaalmatrix met diagonaalelementen 

a,b en c aangegeven. De matrix diag(~1 .~2 .~3) bevat op de diago-

" naal de eigenwaarden van ~; U bevat de bijbehorende reele, 
~ 

rechtsdraaiende, orthogonale basis van eigenvectoren {de 

zogenaamde hoofdassen). 

Voor de constitutieve tensoren o en ~ gelden analoge 

uttdrukktngen. 

We onderscheiden de volgende klassen van constitutieve tensoren: 

(i) Biaxiale consti tutieve tensoren: De drie eigenwaarden van 

de consti tutieve tensor zijn verschtllend. Er zijn drie 

verschillende hoofdassen. De tensor wordt aileen gediagonaliseerd 

door de orthogonale matrix die deze drie hoofdassen als kolommen 

bevat. 

(ii) Uniaxiale constitutieve tensoren: Twee van de drie eigen-

waarden van de consti tutieve tensor zijn gelijk. Hun bijbeho-

rende eigenruimte is 2-dimensionaal. De vector loodrecht op deze 

eigenruimte is ook eigenvector (en dus hoofdas) bij de resterende 

eigenwaarde, en wordt de extra-ordinary as van de constitutieve 

tensor genoemd. De tensor wordt gediagonaliseerd door elke 

orthogonale matrix die deze extra-ordinary as als kolom bevat. 

(iii) Anaxiale of isotrope constitutieve tensoren: De drie 

eigenwaarden van de constitutieve tensor zijn gelijk. De 2-tensor 

* gaat over in een scalar (aangeduid met ) maal de eenheids 

2-tensor. Elke as is hoofdas. 

Uit (3.1.1) volgt dat ~ vastgelegd wordt door de orthogonale 

rechtsdraaiende matrix U~ en de eigenwaarden ~1 .~2 en ~3 . Indien 
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de e 1-.as hoofdas is, heeft U~ een speciale vorm {aangegeven met 

V ~) • gegeven door 

1 0 0 

0 COStp sin., 
~ ~ 

• "' ~ (0,211'). 
~ 

(3.1.2) 

0 -sintp COStp 
~ ~ 

In dit geval wordt ~ vastgelegd door"'~ en de eigenwaarden ~ 1 • ~2 
en ~3 . Voor uniaxiale materialen waarbij de e1-as de extra-ordi

nary as is, kan 'P willekeurig gekozen worden. Analoge resultaten 
~ . 

gelden voor o en ~· 

We geven nu een overzicht van de momentane materialen waarvoor in 

dit hoofdstuk de eigenwaarden en eigenvectoren bepaald worden. 
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e 1-as is hoofdas 

van zowel ~.a als ~ 

~.a.~ zijn biaxiaal met: 

~ .~ .~ willekeurig 
~ a ~ 

z 1 e pa.ragraaf 3. 2 

~.a.~ zijn uniaxiaal en 

hebben aile de e1-as 

als extra-ordinary as 

Zie paragraaf 3.2.1 

~.a.~ zijn isotroop 

Zie paragraaf 3.2.2 

e1-as is geen hoofdas 

van zowel ~.a als ~ 

~.a.~ zijn uniaxiaal en 

en hebben alle dezelfde 

extra-ordinary as 

Zie paragraaf 3.3 

Tabel 3.1: Overzicht van materialen waarvoor de eigenwaarden en 

eigenvectoren bij de systeemmatrix A bepaald worden. 
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3.2 llomentane ~terialen waarvoor de consti tutieve tensoren aile 

de e 1 ~ als boofdas hebben. 

In deze paragraaf worden momentane materialen beschouwd waarvoor 

zowel e,o als ~ de e 1-as als hoofdas hebben. We leiden eerst de 

hierbij behorende speciale vorm van e,o en~ af. 

Zoals we in paragraa£ 3.1 gezien hebben geldt voor zekere 

., e [0,2T). 
e 

met V volgens (3.1.2). 
£ 

Uitvermenigvuldiging van (3.2.1) !evert 

e1 0 0 

e = 0 e2cos2.,e+e3sin2 'Pe {e3-e2)sin.,ecOS'P£ 

0 (e3-e2)sin.,ecos'Pe e2sin2.,e+e3cos2 'Pe 

(3.2.1) 

(3.2.2) 

Analoge uitdrukkingen gelden voor o en~· Met (2.4.13,14) volgt 

dan dat 

~12 = ~21 = ~13 = ~31 = 0 
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(3.2.3) 

Voor de systeemmatrix A volgens {2.6.11,12) heeft dit de volgende 

aanzienlijke vereenvoudigingen tot gevolg: 

A= 

~1 0 (3.2.4) 

met 
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j 

en 
j 

kjr n+11u!' uC22 

(3.2.5) 

-k2~~~-rtl~tt~33 
(3.2.6} 

Omdat deze in bet vervolg een grote rol speel t. wordt ook bet 

ma.trix:product van de deelblokken A12 en ~l gegeven (~32=1123 • 

r32=r23>= 

-1 

At2·~~ = rtt~tt * 

-k2Ctt~22-k3~ttr33-~~[rtt~23+ k2r~ttr23-rtt~23J+~~rr33~tt

+'11ttr23J+rtt~ttrr23~23-r33~22J ~33rttJ+rtt~ttrr23~33-r33~23J 

k)r~ttr23-rtt~23J+~~rr22~tt- -k2C22~~~-k3~33rtt-~~rrtt~23+ 

-~22rttJ+rtt~tt[r23~22-r22~23J +~ttr23J+rtt~ttrr23~23-r22~33J 

(3.2.7) 
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Uit de eigenschappen (2.6.9) volgt 

(3.2.8) 

Het feit dat de diagonaalblokken van de systeemmatrix A gelijk 0 

zijn. beeft een speciale vorm van bet karakteristieke polynoom 

tot gevolg. Met de ontwikkelingsstelling van Laplace uit de 

determinantentbeorie {zie [4], blz 152) volgt dan namelijk 

{3.2.9) 

2 Het karakteristieke polynoom is een tweede graads polynoom in A: 

Omdat de eigenwaarden van A de nulpunten van bet karakteristiek 

polynoom zijn, geldt dat, indien A een eigenwaarde van A is, ook 

-'A dat is. Met behulp van (3.2.9) vinden we voor de vier 

eigenwaarden van A: 

'Al "t + + 

"2 "2 + 
(l/2)Dl/2]1/2 

~ = -'A = [(1/2)tr(A12 .~1 ) + 1 
'A4 -"2 

(3. 2.10) 

waarbij de discriminant D gedefinieerd is door 

= {(A12.~1)11 - (A12"~1)22} 2 
+ 4(A12"~1)12{A12"~1)21 

(3.2.11) 
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Bij bet bepa.len van de bij een eigenwaarde A beborende eigen

T vector y = (v1,v2,v3 ,v4) wordt uitgegaan van (3.2.4). We 

beperken ons voorlopig tot eigenvectoren beborend bij eigenwaar-

den ongelijk aan nul. In pa.ragraaf 3.5 wordt een behandeling van 

bet eigenwaardeprobleem voor een eigenwaarde gelijk aan nul 

gegeven. 

Het eigenwaardeprobleem A.y = AY kan herscbreven worden als 

(3.2.12) 

~~· [ :~ ] = A [ :: ] (3.2.13) 

Wanneer we deze vergelijkingen in elkaar substitueren volgt dat 

T T (v1.v2) en (v3 ,v4) eigenvectoren zijn van A12.~1 respectie-

velijk ~1 .A12 • behorend bij de eigenwaarde A2 . Door deze 

eigenwaardeproblemen op te lossen vinden we met gebruikmaking van 

eigenschap {3.2.8), 

(A12.~1)12 

A2-(At2·~1 > 11 

(A12·~1)21 

A2-(A12·~t>11 

] or [ :~ J=[ A2-(At2.~t>22 l 
(A12"~1}21 

(3.2.14) 

A2-(A12"~1)22 l 

(A12·~1}12 

(3.2.15) 

Hierbij is verondersteld dat de vectoren uit de recbterleden van 

(3.2.14) 1•2 niet beide gelijk aan Q zijn (Hieraan equivalente 
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beweringen zijn: (i) De vectoren uit (3.2.15) 1' 2 zijn niet beide 

Q. (iii) De 

eigenruimten van A12 .~1 en ~1 .A12 beborende bij de eigenwaarde 

A2 zijn dan 1-dimensionaal en worden respectievelijk door 

(3.2.14} en (3.2.15) eenduidig vastgelegd. De situatie waarvoor 

1 2 geldt dat de recbterleden van (3.2.14} ' wei beide gelijk aan Q 

zijn (ofwel A12.~1-A
2 1 = 0) wordt besproken in paragraaf 3.5. 

We veronderstellen verder dat de vectoren in de recbterleden van 

(3.2.14) 1 en (3.2.15) 1 ongelijk Q zijn. lndien dit niet bet geval 

is, is bet mogelijk een volkomen analoge redenering te bouden met 

2 2 de vectoren in de recbterleden van (3.2.14) en/of (3.2.15) , 

omdat dan die vectoren ongelijk Q ziin. 

Om een verband te vinden tussen de complexe constanten a en 13 

worden de vectoren uit (3.2.14,15) 1 gesubstitueerd in (3.2.12), 

(A12'~1)21 

A2-{A12'~1 )11 

(A12'~1)12 

A2-{Al2'~1 )11 l 
(3.2.16) 

Daar A en de vector recbts van bet gelijkteken ongelijk nul zijn 

volgt bieruit een eenduidig verband tussen a en /3. 

lndien (A12.~1 ) 12 ~ 0 volgt uit de eerste component van de vec

torvergelijking (3.2.16) voor de eigenvector y beborende bij de 

eigenwaarde A: 
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[(~1)12det(A12) + ~2 (Al2)12].(A12'~t)12 

[(~1)12det(A12) + ~2(At2)12].[~2 - (At2'~1)11] 

~{At2'~1)12'(At2'~1)21 

~(A12'~t)12'[~2 - (A12'~1)11] 

(3.2.t7) 

Indien (At2 '~t) 12 = 0 (en dus ~2-(At~t>tt ¢ 0) wordt de tweede 

component van de vectorvergelijking (3.2.t6} gebruikt en volgt 

een volkomen analoge afleiding. 

Resumerend: Voor momentane materialen met constitutieve tensoren 

die alle de et-as als hoofdas hebben. volgen voor de systeem

matrix A, gegeven door (3.2.4) met constitutieve grootheden 

volgens (3.2.3), de eigenwaarden ~ uit (3.2.t0). De bijbehorende 

eigenvectoren voor eigenwaarden ongelijk aan 0 en 1-dimensionale 

nulruimte van A12.~t-~
2I worden gegeven door (3.2.t7). 

Uit de matrixtheorie is bekend dat eigenvectoren, behorende bij 

verschillende eigenwaarden, lineair onafhankelijk zijn. Voor die 

gevallen waarvoor eigenwaarden met algebraische mul tiplicitei t 

groter dan 1 bestaan, moet per geval een nadere beschouwing ten 

aanzien van de geometrische multipliciteiten gehouden worden. Zie 

hiervoor paragraaf 3.5. 

In de volgende subparagraaf wordt de hierboven afgeleide theorie 

uitgewerkt voor het speciale geval dat de et-as voor alle consti

tutieve tensoren de extra-ordinary as is. Dit geval is theore

tisch overzichtelijk en practisch belangrijk. 
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In subparagraaf 3.2.2 worden tot slot momentane materialen 

beschouwd met isotrope constitutieve tensoren. 

3.2.1 Jlomentane -.a.terfalen .et uniaxfale constitutteve tensoren 

die aile de e 1-as als extra-ordinary as hebben. 

We beschouwen momentane materialen waarvoor de constitutieve 

tensoren ~. o en ~ uniaxiaal zijn met de e 1-as als extra-ordinary 

as. 

De uitdrukkingen (3.2.2.3} vereenvoudigen hiervoor tot 

(3.2.1.1} 

en 

(3.2.1.2} 

Met de definitie k~j:= -ri~j = w2~i~j-j~ioj. i.j ~ {1.2}. volgen 

door substitutie van (3.2.1.2} in (3.2.10) en (3.2.17) de 

eigenwaarden en bijbehorende eigenvectoren van de systeemmatrix 

A. 
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eigenwaarde eigenvector 

).1 jk12 1/2 1/ 1/ T 
c21 ~~(-~kttc212 '-~k1tc21 2 ' ~1~kl2" ~1~k12 ) 

kll 

~ j~l 1/2 s.1 t/ T 
c12 ~2<-r~~~1· '~~~1' -~kt1ct22 ' ~k1tct2

2

> 
kll 

~ -). 
1 

1/ 1/ 

~3< ~kttc212 ' ~kttc212 ' ~~~k12' ~~~k12 ) 
T 

).4 -~ s. 1 11 T 
~4<C1~~~· -r~~~~· -~kttct22 ' ~kt1ct22 > 

(3.2.1.3} 

De grootheden c12 en c21 zijn hierin gedefinieerd door 

c - k 2 -k~ -k~ 12 - 12 -'"2 -""3 

(3.2.1.4) 

De constanten ~ 1 t/m ~4 kunnen hierbij vrij gekozen worden (bij

voorbeeld zodanig dat de eigenvectoren norm 1 hebben). 

Voor de eigenvectoren behorende bij de eigenwaarden ( ~ ] X1 

geldt ~v1 = ~v2 • wat volgens de componentverdeling in de 

electromagnetische veldvector !: (zie hoven (2.6.7)) correspon

deert met ~£2 = ~£3 . Gesubstitueerd in (2.6.6) met m=l !evert 

dit voor bronvrije media H1 = 0. Deze oplossingen worden 

transverse magnetic (TM) genoemd. De eigenwaarden [ ~ ] x1 worden 

daarom, afhankelijk van de definitie van de wortels in de 

+ -eigenwaarden, vaak aangeduid met ATx en ~· 
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Voor de eigenvectoren bij de eigenwaarden [ ~ ] 'A2 volgt op 

analoge wijze ui t ~v3 = -k:Jv 4 met (2.6.6) dat i\ = 0. Deze 

oplossingen worden transverse electric (TE) genoemd. De eigen

waarden [ + ] ~ worden daarom, afhankelijk van de definitie van 

+ -de wortels in de eigenwaarden, vaak aangeduid met ~ en Am 

3.2.2 Jlomentane lllf:lterialen .et isotrope constitutieve tensoren. 

Momentane material en met isotrope consti tutieve tensoren hebben 

de eigenschappen 

* €.1 = €.2 = €.3 == €. 

* 0'1 = 0 2 = 0 3 == 0' 

* (3.2.2.1} J..l.l = "'2 = ~ :! J..l. 

waardoor de 2-tensoren e,O',J..l.,~ en r overgaan in respectievelijk 

* * * * * de scalairen e ,0' ,J..l. ·11 en r maal de eenheids 2-tensor, met 

(zie (3.2.1.1,2)) 

* * * 11 = jwe. + 0' 

r* * =JWJ..l. (3.2.2.2) 

Door rechtstreekse berekening volgen de eigenwaarden en 

bijbehorende eigenvectoren van de systeemmatrix A. 



etgenwaarde eigenvector 

)..1 jCt/2 t; t; ~ ~ T ~1(-~c 2.-kac 2. ~ • ~ ) 

~2< -r~. r~. -kac•t2, ~c'/2 >T 

-X 1 
-jCt/2 t; t; ~ 

~3< ~c 2, kJC 2, ~ • ~~ )T 

~4< r*kJ· -r*~· -kact;2, ~c"/2 >T 

(3.2.2.3} 

De grootheden k en C zijn hierin gedefinieerd door 

(3.2.2.4} 

De constanten ~ 1 t/m ~4 zijn weer vrij te kiezen. 

De eigenwaarden en eigenvectoren uit (3.2.2.3} komen overeen met 

de eigenwaarden en eigenvectoren uit (3.2.1.3} na substitutie van 

kij=k, i, jf.{ 1. 2}. Met deze substi tutie hadden de eigenvectoren 

dus ook uit {3.2.1.3) bepaald kunnen worden, ondanks dat voor 

momentane material en met isotrope consti tutieve tensoren niet 

voldaan is aan de in paragraaf 3.2.1 gebruikte uitgangsvoorwaarde 

De eerstgenoemde eigenvector bij beide eigenwaarden correspon-

deert met een TM-gepolariseerde golf, terwijl de laatstgenoemde 

eigenvector bij beide eigenwaarden correspondeert met een 

TE-gepolariseerde golf (zie ook paragraaf 3.2.1). 
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3.3 Jloamtane -.aterialen ~t untaxiale consti tutieve tensoren die 

aile dezelfde extra-ordinary as bebben. welke niet ~t de 

We beschouwen momentane material en met uniaxiale consti tutieve 

tensoren die alle dezelfde extra-ordinary as hebben. welke echter 

niet met de e1-as hoeft samen te vallen. Er bestaat dan een 

orthogonale. rechtsdraaiende matrix U zodanig dat 

(3.3.1) 

Hieruit volgt met (2.4.13,14} 

(3.3.2) 

met ri en ~1 volgens (3.2.1.2). 

Voor het bepalen van de oplossing van het eigenwaardeprobleem 

voor de in deze paragraaf beschouwde materialen voeren we een 

nieuwe naamgeving in. Tevens breiden we bet stelsel vergelijkin-

gen A.y = AY uit tot een stelsel van 6 vergelijkingen (vergelijk 

met (2.6.6). m=l); 



A.y = AY , 

(3.3.3) 

Dit stelsel vergelijkingen is equivalent met bet stelsel 

. .. 
S.!! + 11·~ = Q . 

.. = 
s.~ + r.!! = Q . 

met 

0 

en 

-~ 

0 

jA 

-jA 

0 

(3.3.4a) 

(3.3.4b) 

(3.3.5) 

De equivalentie van bet stelsel {3.3.3) met bet stelsel {3.3.4) 

is geldig voor wi llekeurige consti tutieve tensoren r en 1l en 
= • 

berust op bet feit dat door eliminatie van H1 en E1 met bebulp 

van de eerste vergelijking van respectievelijk {3.3.4a) en 

{3.3.4b} uit de overige vergelijkingen van (3.3.4a,b) bet stelsel 

{3.3.3} ontstaat. 
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De matrix S is antisymmetrisch (ST = -S) en heeft als voortbren-

gende vector 

k == [ ~ l {3.3.6) 

Met deze vector, de golfvector genaamd. is bet stelsel (3.3.4) te 

berschrijven als 

= • 
!?c!! + 11·~ = Q (3.3.7a) 

• • 
~ + C-!! = Q (3.3.7b) 

Daar di t voor het vervolg van deze paragraaf van be lang is, geven 

we bet equivalente stelsel van bet eigenwaardeprobleem voor de in 

paragraaf 3.2.1 bescbouwde materialen. Dit stelsel is 

(3.3.Sa.) 

"' = 
(3.3.8b) 

In {3.2.1.3) worden de waarden van X, waarvoor er een oplossing 

van (3.3.Sa.,b) ongel1jk aan Q bestaat, gegeven als functie van~ 

en 'k:3· Ook wordt daar de bijbeborende oplossing (eigenvector) 

gegeven. 

We keren weer terug naar de in deze paragraaf bescbouwde 

materialen. 



Substitutie van (3.3.2) in (3.3.4) en linksvermenigvuldiging met 

UT Ievert 

{3.3.9a) 

{3.3.9b) 

met 

# T = 
!! = u ·!! • 

# T ., 
~ = u ·~ . 

# T s = u .s. u = 

0 -j~ul3-k2u23-~u33 jXul2+~u22+~u32 

= j~u13+~u23+~u33 0 -j~ull-~u21-~~1 == 

-j~ul2-~u22-~u32 j~ull+~u21+~u31 0 

0 -~ ~ 
== ~ 0 -j~# 

-~ j~# 0 (3.3.10) 

Hierbij is gebruikt dat de kolommen van U een orthogonale, 

rechtsdraaiende basis vormen. Ook de matrix s1 is antisymme

trisch. Het verband tussen de voortbrengende vectoren k1 en k 

# van respectievelijk S en S wordt gegeven door 
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jX# jX 

k# = ~ T =U. ~ 
T = u .k 

~ ~ (3.3.11) 

De stelsels (3.3.8} en (3.3.9} zijn van dezelfde gedaante. De in 

(3.2.1.3} gegeven eigenwaarden X als functie van~ en~ leveren 

# # # nu X als functie van k2 en k.J als voorwaarde voor bet bestaan 

van een oplossing ongelijk aan Q van (3.3.9a,b): 

(3.3.12) 

of 

(3.3.13) 

Door {3.3.11} hierin te substitueren en X als functie van~ en 

~ op te lossen worden de eigenwaarden van het stelsel (3.3.3) 

gevonden, 

>..1 b121 a12 ~/a12 

~ = j b121 a12 + j -~I a12 

~ b211 a21 ~~~1 
)..4 b211 ~1 -~/~1 • (3.3.14} 

met 
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{i,j) = {1.2) of {i,j) = {2.1} {3.3.15) 

Merk op dat de eigenwaarden aileen afhankelijk zijn van de eerste 

kolom van U {de extra-ordinary as). Door substitutie van u11=1. 

u21=u31=0 worden de in paragraaf 3.2.1 afgeleide resultaten 

teruggevonden. 

Indien de eigenwaarde A bekend is, volgen uit {3.2.1.3) de 
# # . # # 

bijbehorende etgenvectoren ~ en ~ als functie van k2 en k)· let 
= • 

(3.3.10,11) volgen tenslotte de etgenvectoren ~en~ als functie 

van~ en~· 
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3.4 Niet=-omentane .aterialen. 

Tot dusver hebben we ons beperkt tot momentane ma.terialen 
•• 

waarvoor de constitutieve tensoren E,a en~ reeel en symmetrisch 

zijn. Voor niet-momentane materialen zijn deze tensoren complex, 

maar vanwege de reciproci tei tseigenschap wei symmetrisch. De .. 
eigenvectoren zijn in bet algemeen niet reeel en niet orthogonaal 

in de zin van bet gewone inproduct voor de complexe ruimte. We .. 
splitsen daarom deze tensoren in hun reeel en hun imaginair deel, 

r 1 
~ = ~ + j~ 

{3.4.1) 

{3.4.2) 

(3.4.3) 

.. 
Met de superscripts "r" en "i" worden rer.pectievelijk het reele 

en het imaginaire deel van de bijbehorende tensor aangegeven. 
.. " 

Deze reele en imaginaire delen zijn reeel en symmetrisch en dus 

diagonal iseerbaar op orthogonale rechtsdraaiende bases van 

eigenvectoren. Deze bases hoeven niet gelijk te zijn. Wanneer de 

in paragraaf 3.2 en 3.3 aan de constitutieve tensoren opgelegde .. 
beperkingen geldig zijn voor zowel bet reele als het imaginaire 

deel van de bier beschouwde tensoren, dan blijven de daar 

afgeleide resultaten geldig voor de niet-momentane materialen . .. 
Indien bijvoorbeeld de reele en imaginaire delen van E,a en ~ 

aile de ~1-as als eigenvector hebben, dan geldt ook nu 

Tl21=1112=C31=r13=<>. De in paragraaf 3.2 afgeleide eigenschappen 
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zijn daarmee ook in dit geval geldig. 

Opmerking: Beschouw de in paragraa.f 2.2 genoemde relaxatieten-
.. 

soren. Deze zijn reeel en symmetrisch. We veronderstellen dat de 

bijbehorende ba.ses waarop de tensoren gediagonaliseerd worden 

onafhankelijk van T zijn: 

T U . (U ) = I. e. e. {3.4.4) 

Analoge uitdrukkingen gelden voor de relaxatietensoren ~{T) en 

~{T}. Substitutie hiervan in de definities van e.,o en~ volgens 

{2.4.10,11) !evert 

(3.4.5) 

In dit geval worden de tensoren e.,o en~ dus ook gediagonaliseerd 
,, 

door reele orthogonale matrices en daarom blijven de in paragraaf 

3.1 t/m paragraa£ 3.3 afgeleide resultaten bier geldig. 
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3.5 De geometrische multipliciteit van eigenwaarden met algebr.a-

ische .ultipliciteit groter dan 1. 

.. 
Door in paragraaf 2.6 Fourier-transformatie naar de ~-coordinaat 

toe te passen zijn we van bet c~.~)-domein overgegaan naar bet 

transform-domein. Qn weer terug te gaan naar bet c~.~)-domein 

moet de inverse Fourier-transformatie {2.6.3) toegepast worden. 

Voor numerieke toepassingen is bet daarom nodig voor die discrete 

waarden van ~ en ~· waarvoor de systeemmatrix eigenwaarden met 

algebraiscbe multipliciteit groter dan 1 beeft, de bijbeborende 

geometriscbe multipliciteiten nader te bepalen. 

We bescbouwen bier aileen momentane materialen met constitutieve 

tensoren die alle de e 1-as als boofdas bebben (zie ook paragraaf 

3.2). Voor deze materialen zijn de diagonaalblokken van de 

systeemmatrix A gelijk aan 0. Bij de bescbouwing van de 

geometriscbe mul tipl ici tei ten van eigenwaarden met algebraiscbe 

multipliciteit groter dan 1 wordt onderscbeid gemaakt tussen die 

gevallen waarbij 0 wei of geen eigenwaarde van A is: 

a) 0 is geen eigenwaarde van A. 

De matrix A is dan regulier. Uit det(A) = det(A12).det(~1 ) volgt 

dat ook A12 en ~1 regulier zijn. Wanneer er een eigenwaarde met 

algebraiscbe multipliciteit groter dan 1 is, volgt uit (3.2.10) 

dat de discriminant D nul is en dat er precies twee verscbil-

lende, aan elkaar tegengestelde, eigenwaarden A1 en -A1 zijn, 

beiden met algebraiscbe multipliciteit 2. We onderscbeiden twee 

gevallen: 
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al} A12 .~1-A
21 ~ 0 {en equivalent ~1 .A12-A

2 1 ~ 0). 

T In paragraaf 3.2 is aangetoond dat dan de vectoren (v1.v2} en 

{v3 .v4)T eenduidig door (3.2.14,15) worden vastgelegd. Omdat uit 

(3.2.16} een eenduidig verband tussen a en IJ volgt, bestaat er 

bij elk van de beide eigenwaarden precies 1 eigenvector. De beide 

eigenwaarden hebben geometrische mul tipl ici tei t 1. De 

systeemmatrix A heeft precies twee lineair onafhankelijke 

eigenvectoren. 

a2) A12.~1-A
2 I = 0 {en equivalent ~1 .A12-A

2 1 = 0). 

Uitgangspunt vormen de relaties (3.2.12) en (3.2.13). Vermenig

vuldiging van (3.2.12) met A levert met A12.~1-A
21 = 0 

(3.5.1) 

Omdat A12 regulier is, is dit equivalent met 

(3.5.2) 

De uitdrukkingen (3.2.12) en (3.2.13) zijn in dit geval 

T T T equivalent. Door {v1.v2) respectievelijk (1,0) en {0,1) te 

nemen, worden bij elk van beide eigenwaarden 2 lineair 

onafhankel ijke eigenvectoren gevonden. Elk van de eigenwaarden 

heeft geometrische mul tiplici teit 2 en bij de systeemmatrix A 

bestaan 4 lineair onafhankelijke eigenvectoren. 
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b) 0 is wei eigenwaarde van A. 

De matrix A is in di t geval singulier en dus ook A12 of ~1 . 

Volgens (3.2.10) beeft de eigenwaarde A = 0 algebraiscbe 

multipliciteit 2 of 4. Met {3.2.4) schrijven we bet eigenwaarde

probleem A.v = 0 voor A = 0 als 

(3.5.3) 

Hieruit volgt dat de geometrische multipliciteit van A= 0 gelijk 

is aan de som van de geometrische multipliciteiten van de 

eigenwaarde A= 0 voor A12 en ~1 . Daar aangetoond kan worden dat 

A12 en A21 niet identiek gelijk aan 0 zijn (zie appendix A), 

!evert dit de volgende mogelijkheden: 

1) det(A12) = det(~1 ) = 0 ~ geometrische multipliciteit 2. 

2) det(A12) = 0, det(~1 ) # 0 ~ geometrische multipliciteit l, 

3) det(A12) # 0. det(~1 ) = 0 ~ geometrische multipliciteit 1. 

(3.5.4) 

In de volgende paragraaf wordt de hierboven behandelde theorie 

uitgewerkt voor bet speciale geval van momentane materialen met 

uniaxiale consti tutieve tensoren die alle de e
1
-as als extra

ordinary as bebben (zie ook paragraaf 3.2.1). 
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3.5.1 De gecp:!trische a.1l tiplicitei t van eigenpa.rden voor .-m= 

tane aa.terialen .et uniaxiale consti tutieve tenspren die 

alle de e
1
-as als extra-ordinary as bebben. 

De in de vorige paragraa£ afgeleide theorie wordt toegepast op de 

in paragraaf 3.2.1 beschouwde momentane materialen met uniaxiale 

consti tutieve tensoren die aile de e1-as als extra-ordinary as 

hebben. Voor deze materialen geldt (zie (3.2.1.2)). 

(3.5.1.1) 

We lopen de punten a) en b), zoals ingevoerd in de vorige 

paragraaf, stuksgewijs af. 

a) Er zijn slechts twee verschillende eigenwaarden, beide 

onge 11 jk aan 0. 

Daar k~j = -c iT}j ~ 0, (i, jE{l.2}). volgt uit (3.2.1.3) dat 

bovenstaande dan en slechts dan bet geval is als 

(3.5.1.2) 

Deze voorwaarden kunnen herleid worden tot 
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en met kit 't 0 tot 

k~ - k2 
-"'21 - 12 

of. 

en kit - ki - kj 't 0 . 

(3.5.1.3) 

(3.5.1.4) 

(3.5.1.5) 

Uit (3.2.7) volgt met (3.5.1.1) en (3.5.1.4.5) dat A12.~1 van de 

vorm is 

Dit valt onder de klasse a2) uit de vorige paragraaf. De systeem-

matrix A heeft 4 lineair onafhankelijke eigenvectoren. 

bl) 0 is eigenwaarde van A met algebraische multipliciteit 2. 

Volgens (3.2.1.3) is dit aileen mogelijk indien c12 = 0, c21 't 0 

of c21 = 0, c12 't 0. We beschouwen aileen de eerste mogelijkheid 

maar een volkomen analoge afleiding kan ook voor de tweede 

mogelijkheid gehouden worden: 

C - k2 -k~-k~ - 0 12 - 12 -"'2 -~ - • 

{3.5.1.6) 
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Uit (3.2.5,6) volgt 

(3.5.1. 7) 

Daar A21 niet identiek gelijk aan 0 is, heeft de eigenwaarde 

A = 0 geometrische multipliciteit 1. De systeemmatrix A heeft in 

totaal 3 lineair onafhankelijke eigenvectoren. 

b2) 0 is eigenwaarde met algebraiscbe multipliciteit 4. 

Hieraan is volgens (3.2.1.3) dan en slecbts dan voldaan als c 12 = 

c21 = o. ofwel ki2-'k2-k3 = kic'k2-k3 = 0. Met (3.5.1. 7) volgt 

det(A12)=det(~1 )= 0. Daar A12 en~~ niet identiek gelijk 0 zijn 

beeft de systeemmatrix A twee lineair onafbankelijk 

eigenvectoren. 

De in deze paragraaf gegeven tbeorie is ook geldig voor 

materialen met isotrope constitutieve tensoren. Omdat voor deze 

materialen geldt ki2 = kit• kan geval bl} zicb niet voordoen. 

Opmerking: Indien in bet materiaal verliezen optreden (a ;l 0) 

bebben ki2 en 'k2t een imaginair deel ongelijk aan 0 waardoor voor .. 
aile reele waarden ~ en ~ geldt cl2 ;l 0 en c21 ;l 0. De gevallen 

bl) en b2) kunnen zicb niet voordoen. Voor media met verlies 

beeft de systeemmatrix A daarom altijd 4 lineair onafbankelijke 

eigenvectoren. 
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3.6 Conclusie. 

In dit boofdstuk is voor verscbillende klassen van materialen bet 

eigenwaardeprobleem voor de systeemmatrix A besproken. In 

paragraaf 3.5 is aangetoond dat niet voor aile waarden van k2 en 

~ de systeemma.trix vier lineair onafhankelijke eigenvectoren 

beeft, en dus niet voor aile waarden van k2 en ~ diagonaliseer

baar is (zie [2], blz 169,170). In plaats van een diagonaal

decomposi tie wordt daarom voor bet bepalen van de algemene 

oplossing van de differentiaalvergelijking (2.6. 7) binnen een 

bronvrij, bomogeen subdomein, 

gebruik gemaakt van de Jordan-decompositie van de systeemmatrix 

(zie paragraaf 4.2). Bij bet bepalen van deze Jordan-decomposi tie 

wordt gebruik gemaakt van de in dit boofdstuk afgeleide resulta-

ten. 
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Bootdstuk 4: Oplossimsaethoden voor bet pmtbronproblee11. 

Voor bet bepalen van de electriscbe en magnetische Greense 

tensoren, die voorkomen in de domein-integraalvergelijkingen uit 

paragraaf 2.5, moet bet puntbronprobleem (2.6.1) opgelost worden. 

In di t boofdstuk worden twee methoden hiervoor besproken en 

vergeleken: 

- bet propagator matrix formalisme. 

- bet scattering matrix formalisme. 

We beperken ons hierbij tot planaire structuren waarvoor elk 

subdomein bestaat ui t homogeen (willekeurig anisotroop) materi-

aal. 

4.1 Inleiding puntbronproblee.. 

We berhalen de formulering (2.6.1) voor een puntbronprobleem in 
.. 

bet (w.k:3}-domein. beborende bij een puntbron met coordinaten 

(x~.x;) in bet inwendige van een subdomein Dk, 

.... .... - s s 
-e H +jk-em3qH +n E = -J 6{x1-x1)6(x_-x_) msq q. s -""3 q 'Inn n m 2 2 

- - .... s s +e E -Jk-em3qE +C H = -k 6(x1-x1)6(x_-x_) msq q, s -""3 q mn n m 2 2 

! 1~. ! 1xB continu over de interfaces (4.1.1) 

tt 

Na Fourier-transformatie naar de ~-coordinaat. defini tie van E 

en ~ door (2.6.5) en eliminatie van de E1- en H1-component volgt 

bet puntbronprobleem {2.6.7,8) in bet transformdomein. 
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F continu over de interfaces, 

(4.1.2) 

Voor een configuratiebescbrijving met bijbeborende nomenclatuur, 

zie figuur 4. 1. 

rf+l N+l CN+l N TJ • 
tE tE 

xl 

tE * 
Dk+l tE k+l rk+t k 

TJ • xl 

Ds+ s TJs+ .rs+ xs 
-------·-------- 1 
Ds- s- s- k-1 

TJ .r xl 

Dk-1 tE k-1 k-1 TJ .r 

------------------------0 rO TJ • !. 

0 
xl 

Figuur 4.1: Configuratie beborende bij bet puntbronprobleem voor 

een puntbron in bet inwendige van bet subdomein Dk. 

Door de aanwezigbeid van de puntbron wordt bet subdomein If-
verdeeld in twee deeldomeinen, 

( 4.1.3} 
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s Buiten bet bronniveau x
1
::x1 gelden de bronvrije Maxwell-verge-

b 
lijkingen in bet transform-domein. i.e. ~ =Q; 

!:,1 = A.f (4.1.4) 

Een ui tdrukking voor de algemene oplossing van deze bomogene 

differentiaalvergelijkingen in een bomogeen medium wordt gegeven 

in paragraaf 4.2. 

De aanwezigbeid van de puntbron wordt in rekening gebracbt door 

een aanslui tvoorwaarde. Deze scbrijft de grootte van de sprong 

van de veldvector E over bet bronniveau x1=x~ voor (zie paragraaf 

4.3). Samen met de voorwaarden waaraan de gezocbte oplossingen in 

bet substraat n° en in de cover DN+I moeten voldoen (zie 

paragraaf 4.4) wordt door deze aanslui tvoorwaarde de oplossing 

vastgelegd. 

In paragraaf 4.5 en 4.6 worden twee metboden bekeken voor bet 

bepalen van deze oplossing. 

4.2 De algemene oolossh:g van de bronvriJe Jfaxwell-vemel Ukingen 

in bet transfont-dQ!Dein in een Jx.ogeen medi-.-. 

In deze paragraaf leiden we een uitdrukking af voor de algemene 

oplossing van de bronvrije Maxwellvergelijkingen in een bomogeen 

medium, 

(4.2.1) 

Op de systeemmatrix A wordt de decompositie-stelling van Jordan 
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voor complexe matrices toegepast (zie [2], blz 245-248,[5], blz 

187-188): 

Laat X een complexe n*n matrix met spectrum o(X)={X1 •...• XP} .. 
zijn. Laat de bijbehorende algebraische multipliciteiten en 

multipliciteitenrijen gegeven zijn door m1, ...• mp respectievelijk 

~1 •... IP. Er bestaat dan een reguliere matrix T, zodanig dat 

-1 -1 X= T.diag{X1I 1+J1 .... ,A I +J }.T == T.Y.T , (4.2.2) 
. p p p 

met 

Ik de ~~. eenheidsmatrix, 

Jk de bij een nilpotente ~~ matrix met multipliciteitenrij 

~ behorende ~~ Jordan-normaalvorm. 

Met diag(A •...• B) wordt de matrix aangeduid met diagonaalblokken 

A, ... ,B. De niet-diagonaalblokken zijn gelijk aan 0. 

De matrix Y is een zogenaamde Jordan-matrix. Op de dfagonaal van 

de matrix Y komen aileen eigenwaarden van de matrix X voor, 

terwijl op de bovendiagonaal ((Y)i,i+l' i=l, ... ,n-1) aileen de 

getallen 0 en 1 kunnen voorkomen. Aile overige elementen van Y 

zijn gelijk aan 0. 

De decompositie-stelling van Jordan toegepast op de systeemmatrix 

A Ievert 

-1 A = T.J.T (4.2.3) 
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Het stelsel differentiaalvergelijkingen (4.2.1) is biermee te 

berleiden tot 

-1 -1 
(T • E> • 1 = J. (T . D (4.2.4) 

met als algemene oplossing 

(4.2.5) 

-1 ref waarbij f de oplossing van T .F op bet referentieniveau x1=x1 
is, 

(4.2.6) 

Daar elk van de subdomeinen nP. nc{O •... ,k-l,s-,s+, ...• N+l}. 

bestaat uit bomogeen materiaal, geldt (4.2.5) in elke Dn, met J 

en T vervangen door de bi jbehorende Jn en J"l. Voor subdomeinen 

boven bet bronniveau wordt hierbij als referentieniveau de 

onderinterface van bet betreffende subdomein genomen. Voor 

subdomeinen onder de bronlaag wordt als referentieniveau de 

boveninterface van de betreffende laag genomen, dus: 

( ref)n n-1 
xl = xl , nc{k+l •... ,N+l} 

( ref)s+ _ s+O 
xl - x1 (4.2.7) 
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• nc{O •...• k-1} 

( ref)s+ _ s-o 
xl - xl (4.2.8) 

De matrix exp[Jx1] is eenvoudig te bepalen (zie [3]. blz 

78-80.[6]. blz 34-36). Voor alle x1cR is deze matrix een rechts

boven matrix met diagonaalelementen ongelijk aan 0. en dus 

regulier. 

4.3 De aanslui tvoonraa.rde. 

Het bij een puntbronprobleem behorende stelsel lineaire diffe-

rentiaalvergelijkingen is volgens (4.1.2) 

Uit deze differentiaalvergelijking volgt door integratie de 

s grootte van de sprong van de veldvector f over de bronlaag x
1
=x

1 

(x~cDk): 

-- lim F5+(x ) - li Fs-{ ) m s - xl = 
x1 l x~ - 1 x1 t x1 

= lim 
6 l 0 

.dxl = 
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= lim 
6 l 0 

b s = t. . exp[ j~"2] (4.3.2) 

Er is bierbij gebruik gemaakt van de eis dat F in een omgeving 

van bet bronniveau x1::x~ eindig is. 

Omdat voor de subdomeinen D5
- en D5 + als referentieniveau voor de 

s s oplossing respectievelijk bet niveau x 1=x1-o en x 1=x1+0 gekozen 

is (zie (4.2.7,8)) is de relatie (4.3.2) met bebulp (4.2.6) te 

s- s+ k berleiden tot (D U D = D ) 

_'k s+ _'k s- b s ll-.f - 1--.f = t. .exp[j~"2] (4.3.3} 

ofwel 

(4.3.4} 

De relatie (4.3.4) is de gezocbte aansluitvoorwaarde. Deze 

relatie legt namelijk een verband tussen de vectoren f 5
- en rs+ 

s- s+ van de subdomeinen D respectievelijk D , grenzende aan bet 
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4.4 Randvoorwaarden voor substraat en cover. 

De algemene oplossing van bet puntbronprobleem in bet substraat 

en in de cover wordt respectievelijk gegeven door (zie (4.2.5)) 

(4.4.1) 

Om een eenduidige oplossing van bet puntbronprobleem in de door 

ons bescbouwde configuraties te krijgen moeten twee van de 

0 componenten van de vector f en twee componenten van de vector 

N+l f gelijk aan nul gekozen worden. Als criteria voor bet nul 

kiezen van deze componenten nemen we: 

i) De oplossingen zijn begrensd voor lx1 1 ~ m 

ii) In bet substraat bestaan aileen neerwaarts lopende golven, 

In de cover bestaan aileen opwaarts lopende golven. 

(4.4.2) 

0 Daar twee van de componen ten van de vee tor f ge 1 i jk aan nu 1 

0 ~ genomen zijn. bestaan er een permutatiematrix M en een vector f 

zodanig dat 

"'0 "'0 
met r1 = r2 = 0. ( 4.4.3) 

De permutatiematrix M0 verwisselt dus de componenten in de vector 

£0 zodanig dat elementen ongelijk aan 0 op de 3-e en 4-e plaats 
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komen te s taan. 

0p analoge wijze is het mogelijk een permutatiema.trix xM+l en een 

~+1 .. 
vector r zodanig te definieren dat 

~£ +t - ~r +t o • met 3 - 4 = . (4.4.4} 

Voor momentane ma.terialen. met uniaxiale consti tutieve tensoren 

die alle de e 1-as als extra-ordinary as hebben. wordt in appendix 

B aangegeven hoe de matrices M0 en Jf+1 genomen worden voor de 

verschillende vormen van J0 en JN+l die kunnen optreden. 
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4.5 Ret proJ;!!'c~Q.tor .:1trix for.:J.li~. 

Bij toepassing van het propagator matrix formalisme wordt een 

relatie gelegd tussen de veldvectoren op verschillende niveaus 

van een meerlaags medium. Het uitgangspunt hierbij is de algemene 

oplossing binnen een homogeen subdomein van het stelsel differen-

tiaalvergelijkingen (4.2.1), (zie (4.2.5)). 

(4.5.1) 

.. 
Het verband tussen de veldvectoren op de niveaus x1 en xi in een 

subdomein Dn wordt gegeven door de propagator- of transfermatrix 

(4.5.2) 

Uit {4.5.1) volgt 

(4.5.3) 

De inverse van de progagatormatrix fD{x1.xi) wordt verkregen door 

verwisseling van de argumenten, dus 

( 4.5.4) 

Het feit dat de veldvector f continu over bronvrije interfaces is 

biedt de mogelijkheid om de veldvector op een willekeurig niveau 

66 



N veldvector op bet niveau x1=x1 en, tevens, de mogelijkheid om de 

b veldvector op een willekeurig niveau x1=x1 onder bet bronniveau 

b s 0 {x1<x1) uit te drukken in de veldvector op bet niveau x1=x1 {voor 

de configuratiebescbrijving met bijbeborende nomenclatuur, zie 

ftguur 4.2). Dit leidt tot 

(4.5.5) 

{4.5.6) 

met 

a N ...n a n ...n+ 1 n n+ 1 _N N-1 N P{x1,x1) = r {x1,x1).r {x1,x1 ) ..... P"".(x1 ,x1) 

(4.5.7) 

b 0 ...m b m-1 ...m-1 m-1 m-2 1 1 0 P{x1.x1) = r {x1.x1 ).r (x1 ,x1 ) ..... P (x1.x1) 

(4.5.8) 

s N s 0 In bet bijzonder is bet mogelijk de matrices P(x1,x1) en P(x1,x1) 

te bepalen, waarvoor geldt (n ~ s+, m ~ s- in (4.5.5,6)) 

(4.5.9) 

(4.5.10) 
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N _N+} _N 1 u x;. _u_· ________________ r·+ (xi> 

a 
xl 

n-1 

un+t 

* * 
* * 
* * 
* * 

- - - - - ~(x~) 

x1 -----------------------------------------
Dn-1 * * 

* * 
* * 
* * 

s D8 + S F8+(x5 ) 
x1 -------·---------- 1 

k-1 Ds- Es-(x~) 
xl 

m-1 
x1 

0 
xl 

k-1 D 

Dm+l 

m-1 D 

Dl 

Do 

* * 
* * 
* * 
* * 

E0(x~) 

Figuur 4.2: Veldvectorverdeling voor een meerlaags medium met een 

puntbron op het niveau x1=x~. in het subdomein Dk. 
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In paragraaf 4..4. hebben we gevonden dat de oplossingen op de 

substraat-rand moeten voldoen aan (zie {4..4..3) en {4..2.5.6,8)) 

0 

0 
{4..5.11) 

en op de cover-rand aan {zie (4..4..4.) en (4..2.5,6.7)) 

fN+l 
1 

fN+l 
2 

0 

0 

(4..5.12} 

De aansluitvoorwaarde (4..3.2} gaat met {4..5.9) t/m (4..5.12} over 

in 

ofwel 

fN+1 
1 

fN+l 
2 

0 

0 
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(N+l 
1 0 

fN+1 0 
2 

0 
- Y. ""0 = f3 

-~+1 T _N+l -1 -1 s N b s 
(~· ) .(r· } .P (x1.x1).t .exp(j~) • 

0 £0 
4 

(4.5.14) 

met 

. ( 4.5.15) 

:N+l :N+l T "'0 ""0 T Uitgaande van de oplossing (£1 ,£2 } en (£3 .£4) van (4.5.14), 

volgt met (4.2.6) en (4.5.5,6) de veldvector ~ overal in de 

configuratie. 

Opmerking: Voor die waarden van ~ en ~ waarvoor bet deelblok 

b Y22 singulier is, beeft bet bomogene stelsel (4.5.14} (l =Q) een 

oplossing ongelijk aan Q. Deze oplossing representeert een 

surface wave mode van de planaire structuur. 

4.6 Bet scattering JDatrix fonalis.e. 

In deze paragraaf wordt een tweede formalisme voor bet bepalen 

van de oplossing van bet puntbronprobleem (4.1.2) bescbreven, bet 

zogenaamde scattering matrix formalisme. In plaats van een 

verband te leggen tussen de veldvectoren op verscbillende 

niveaus, zoals bij bet propagator matrix formalisme, wordt er bij 

bet scattering matrix formalisme een verband gelegd tussen twee 

n componenten van de vector f en de twee niet-nul componenten van 

de vector r0 (of fN+ 1) enerzijds en de overige twee componenten 
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van de vector fn anderzijds (ne.0,1, ... ,N+1} (zie ( 4.6.1.8) en 

( 4.6.2.8)}. 

4.6.1 Keerwaartse recursie. 

In paragraaf 4.4 hebben we gezien dat de oplossingen in de cover 

r/+1 moeten voldoen aan 

fN+1 
1 

fN+1 = J(f+l. fN+1 = xM+1. ~+1 

0 

0 

(4.6.1.1) 

Di t geeft ons de mogel ijkheid om met behulp van een recursief 

algorithme een verband te leggen tussen twee van de componenten 

n van de vector f en de twee niet-nul componenten van de vector 

fN+l enerzijds, en de twee overige componenten van de vector fn 

anderzijds (ne.{s+,k+1, ... ,N+l}). 

Uit de algemene oplossing van de differentiaalvergelijkingen 
.. 

(4.2.1) in een homogeen medium en de continuiteit van de vector~ 

over bronvrije interfaces volgt voor de vector fn (definieer 

n n n-1 
h =xcxt ). 

n ....n -1 ....n n-1 f =(1 ) ·!: (x1 )= 

n. n ....n -1 ....n n =exp[-J n ].(1 ) ·!: (x1}= 
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n. n ....n -1 ....n+1 / N _N -1 _N+1 N+1 =exp[ -J n ] . ( 1 ) • ( 1 ) ••• exp[- h ] . (r·) . r· . f. = 

n. n ....n -1 ....n+1 ! N _N -1 _N+1 _.N+1 ::N+l =exp[-J n ].(1) .(1 ) ... exp[- h ].(r·) .r· .Jf· .f. == 

:: pn.fN+l • nc{s+,k+1, ... ,N}, (4.6.1.2) 

Daar elk van de factoren waaruit Pn bestaat regulier is, is Pn 

zelf ook regulier. Het is daarom mogelijk de permutatiematrix xn 
" ""n zodanig te definieren dat bet deelblok P11 van de produktmatrix 

pn, 

regulier is (zie appendix C). Met de definitie 

gaat (4.6.1.2) over in 

"'n :n ~+1 r = I" .r - -

(4.6.1.3} 

( 4.6. 1.4) 

(4.6.1.5) 

~+1 ~+1 Deze relatie is uit te schrijven als (£3 = r4 = 0) 

( 4.6.1.6) 
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{4.6.1.7) 

""'n 
De componenten van de vectoren !. . nc.{s+,k+l. ... ,N+l}. zijn 

biermee ::N+l ::N+l uitgedrukt in r1 en r2 beborende bij de cover. Het 

verband ""n ""n ':'N+ 1 ':'N+ 1 . tussen r
1 

en r2 enerzijds en r1 en £2 anderztjds is 

regulier. Deze regulariteit wordt gebruikt om de inver-

teerbaarbeid van bepaalde matrices die voorkomen in bet scatte-

ring matrix formalisme te garanderen. 

We vervolgen de afleiding van bet scattering matrix formalisme 
_N+l n 

met de invoering van de globale scattering matrix S{Jr ,D } van 

n bet subdomein D. nc.{s+.k+l, ... ,N+l}. door 

0 

0 

{4.6.1.8) 

Door deze relatie in deelblokken uit te scbrijven. 

(4.6.1.9) 

(4.6.1.10) 

_N+l n 
zien we dat deze relatie alleen de blokken s 12(Ir ,D ) en 

_N+l ...n _N+l n _N+l n 
S22(rr· ,u ) definieert; De blokken s11(u· ,D ) en s21 (u· .D ) 
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zijn voor bet verdere verhaal irrelevant. 

""n "'n ':'N+ 1 ':'N+ 1 
De .relatie (4.6.1.9) drukt r1 en r2 uit in r1 en r2 (we 

merken hierbij op dat s12(rf+1.rf) regulier is, zoals we aan het 

einde van deze subparagraaf zullen laten zien). terwij 1 

""n ""n "'n "'n ':'N+1 
(4.6.1.10) r3 en f4 uitdrukt in r1 en £2 en dus tevens in fl en 

':'N+l _N+1 ...n 
f2 . Hierbij is echter wel de scattering matrix S(IT" ,u } 

bekend verondersteld. We zullen nu een recursief algorithme voor 

het bepalen van deze matrix afleiden. Hiertoe gaan we de 

relevante deelblokken s
12

(rf+l.Dn} en s22(rf+1.rf) van de 

scattering matrix S(rf+l.Dn) van bet subdomein rf uitdrukken in 

de overeenkomstige deelblokken van de scattering matrix 

S(rf+l.Dn+l) van bet subdomein Dn+l. 

Uit de algemene oplossing (4.2.5) t/m (4.2.8) van de differen-
.. 

tiaalvergelijking (4.2.1) en de continuiteit van de veldvector F 

over bronvrije interfaces volgt (zie ook {4.6.1.2},3-e regel} 

of. met (4.6.1.4) 

"'n "'n+1 == Q ·! 

In deelblokken uitgescbreven luiden deze relaties 
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(4.6.1.14) 

Deze relaties zijn met behulp van (4.6.1.10) (met n ~ n+l) en 

N+l n+1 n+1 de scattering matrix S{D ,D ) van bet subdomein D 

enerzijds te schrijven als 

[ ~ l { 4.6.1.15) 

( 4.6.1.16) 

::n :D+1 terwijl anderzijds met de regulariteit van Y11 en Y11 uit 

{4.6.1.6) volgt 

(4.6.1.17} 

Uitgangspunt van bovenstaande afleiding was {4.6.1.6), waarin aan 

':::N + 1 ':::N+ 1 f 1 en r2 geen enkele voorwaarde was opgelegd. Bovenstaande 

• ':::N+ 1 ':::N+ 1 resultaten gelden dus voor willekeur1ge waarden van £1 en £2 , 

maar dan tevens, op grond van (4.6.1.6) en de regulariteit van 

::n - +1 -n -n '""'n+l ""n+l 
Y11 en ~1 , voor willekeurige waarden van £1• £2 , £1 en £2 . 

Door (4.6.1.15) te vergelijken met {4.6.1.17) kunnen we nu 

'""'n ""n _N+l n+l concluderen dat de matrix Q
11 

+ Q12.s
22

(IT. ,D ) regulier is. 

We mogen dan (4.6.1.15) tnverteren, hetgeen leidt tot 
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. (4.6.1.18) 

Door substitutie van (4.6.1.18) in (4.6.1.9) voor n ~ n+1, en 

vergelijking van het resul taat met de oorspronkelijke relatie 

( 4.6.1.9) volgt 

st2<DN+1.nn)=St2cON+t.nn+1>·[Q~t+0~2.s22cON+1.on+t>J-1 

(4.6.1.19) 

terwijl substitutie van (4.6.1.10) en (4.6.1.18) in (4.6.1.16) 

geeft 

S22(0N+1.Dn)=[~t~.s22(0N+1.nn+1)].[Q~l+0~2·s22(0N+l.on+1)]-1. 

(4.6.1.20) 

De relaties ( 4.6.1.19,20) geven de mogelijkheid de relevante 

_N+l n _N+1 ...n . 
deelblokken s 12(rr· ,D ) en s22(rr· .u ) van de scattering matrix 

_N+1 n n . 
S(u· ,D ) van de subdomeinen D ,ne.{s+,k+l. .•. ,N}. recurs1e£ te 

bepalen. De hierbij te gebruiken initialisaties zijn 

s12(0N+1.0N+l) =I 

S22{0N+l.ON+l) = 0 . 

(4.6.1.21) 

(4.6.1.22) 

Uit (4.6.1.19) en (4.6.1.21) volgt direct dat s12(0N+l,nP). 

ne.{s+,k+l, ...• N}, regulier is. 

_N+l s+ In het bijzonder is het nu mogelijk de deelblokken s 12(rr· .D ) 

_N+1 s- _N+l s+ en S22(rr· ,D ) van de scattering matrix S{rr· ,D ) te bepalen. 

""s+ :N+ 1 :N+ 1 Hiermee is dan! uit te drukken in £1 en £2 volgens 
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[ 
£fi+l 
fN+l 

2 
( 4.6.1.23) 

(4.6.1.24) 

In de volgende subparagraaf zullen we op analoge wijze een recur-

sief algori thme afleiden voor het bepalen van de scattering 

s matrices beneden het bronniveau x1=x1, hetgeen ui tmondt in een 

""s- :'0 relatie tussen f en f • De aansluitvoorwaarde over het bronni-- -
"'s+ "'sveau leidt dan ui teindel ijk tot een verband tussen f en f 

enerzijds en de brontermen anderzijds {zie paragraaf 4.6.3). 

4.6.2 Opwaartse recursie. 

In paragraaf 4.4 hebben we gezien dat de oplossingen in het 

substraat n° moeten voldoen aan 

0 

0 
(4.6.2.1) 

Di t geeft ons de mogelijkheid om met behulp van een recursief 

algorithme een verband te leggen tussen twee van de componenten 

n 0 van de vector ! en de twee niet-nul componenten van de vector ! 

enerzijds, en de twee overige componenten van de vector fn ander-
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zijds (n~{O •... ,k-1,s-}). 

Uit de algemene oplossing van de differentiaalvergelijkingen .. 
(4.2.1) in een homogeen medium en de continuiteit van de vector E 

n over bronvrije interfaces volgt voor de vector ! {definieer 

n n n-1 
h =xcx1 ). 

n ....n -1 ....n n ! =(1 ) ·!: (x1)= 

n. n ....n -1 ....n n-1 =exp[+J n ].(1 ) ·!: (x1 )= 

n. n ....n -1 ....n-1 n-1 =exp[+J n ].{1 } .1 .f = 

n. n ....n -1 ....n-1 1 1 1 -1 0 0 =exp[+J n ].(1 ) .(1 ) ... exp[+J h ].(T) .T .f = 

n.n ....n -1 ....n-1 1 1 1 -1 o o -o =exp[+J n ].(1 } .(1 } ... exp[+J h ].(T) .T .M .f :: 

n "'0 :: P .f , n~{1, ... ,k-l,s-}. (4.6.2.2) 

Daar elk van de factoren waaruit Pn bestaat regulier is, is Pn 

zelf ook regulier. Het is daarom mogelijk de permutatiematrix xn 
.. ""n 

zodanig te definieren dat het deelblok P22 van de produktmatrix 

pn, 

. .n -1 ...n n T ...n (M } .1:' = (M } .1:' , (4.6.2.3) 

regulier is (zie appendix C). Met de definitie 

(4.6.2.4) 
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gaat {4.6.2.2) over in 

"'n ::n "'0 
f = r .£ - -

'::'() "'0 
Deze relatie is uit te schrijven als {£1 = £2 = 0) 

(4.6.2.5) 

(4.6.2.6} 

(4.6.2.7} 

"'n De componenten van de vectoren f. ne{O ....• k-l,s-}. zijn hiermee 

""0 "'0 uitgedrukt in £3 en £4 behorende bij het substraat. Het verband 

"'n ""n "'0 -::'0 tussen r3 en £4 enerzijds en r3 en £4 anderzijds is regulier. 

Deze regulariteit wordt gebruikt om bepaalde matrices die 

voorkomen in het scattering matrix formalisme te garanderen. 

We vervolgen de afleiding van het scattering matrix formalisme 

n 0 met de invoering van de globale scattering matrix S{D ,D ) van 

het subdomein On, ne{O •... ,k-l,s-}, door 

"'n 
fl 

"'n 
£3 

""n ""'n 
£2 

n 0 
f4 

fO = S(D .D } . 0 (4.6.2.8) 
3 

fO 4 0 

Door deze relatie in deelblokken uit te schrijven, 
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n 0 zien we dat deze relatie aileen de deelblokken s11 (D .D ) en 

s21 (0R,D0) definieert; De blokken s12(nn.n°) en s22(Dn,DO) zijn 

voor het verdere verhaal irrelevant. 
~n "'n ~o -o 

De relatie (4.6.2.10) drukt r3 en r4 uit in £3 en £4 {we merken 

n 0 hierbij op dat s21 (D ,D ) regulier is, zoals we aan het einde van 

"'n "'n deze subparagraaf zullen laten zien), terwijl (4.6.1.9) r1 en r2 
-n "'n :'0 :'0 uitdrukt in r

3 
en r

4 
en dus tevens in r

3 
en r

4
. Hierbij is echter 

n 0 wel de scattering matrix S(D ,D ) bekend verondersteld. We zullen 

nu een recursief algori throe voor het bepalen van deze matrix 

afleiden. Hiertoe 

n 0 s21 (D ,D ) van de 

n 0 gaan we de relevante deelblokken s11 (D .D ) en 

scattering matrix S(Dn .D0 ) van het subdomein on 
ui tdrukken in de overeenkomstige deelblokken van de scattering 

n-1 0 ...n-1 matrix S(D ,D ) van het subdomein u . 

Uit de algemene oplossing (4.2.5) t/m (4.2.8) van de differen-

" 
tiaalvergelijking {4.2.1) en de continuiteit van de veldvector F 

over bronvrije interfaces volgt {zie ook {4.6.1.2), 3-e regel) 

(4.6.2.11) 

of, met (4.6.2.4) 
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:n "'n-1 == \1 • f (4.6.2.12) 

In deelblokken uitgeschreven luiden deze relaties 

[~] {4.6.2.13) 

[ ~~ l .... [ ~~-1 l - [ ~~-1 l 
~~ = ~1. ~~-1 + ~· ~~-1 (4.6.2.14) 

Deze relaties zijn met behulp van (4.6.2.9) (met n ~n-1) en 

de scattering matrix S(nP-1,D0) van bet subdomein Dn-1 enerzijds 

te schrijven als 

(4.6.2.15) 

( 4.6.2.16) 

"' ...... 1 
terwij 1 anderzijds met de regulari tei t van ~ en ~; ui t 

(4.6.2.7) volgt 

(4.6.2.17) 
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Uitgangspunt van bovenstaande afleiding was {4.6.2.7), waarin aan 

'::'() '::'() r3 en r4 geen enkele voorwaarde was opgelegd. Bovenstaande 
'::'() '::'() 

resultaten gelden dus voor willekeurige waarden van r3 en £4 , 

maar dan tevens, op grond van (4.6.2.7) en de regulariteit van 

"" ~ 1 "'n ""n "'n-1 "'n-1 ~ en ~22 , voor willekeurige waarden van £3 . r4 • £3 en £4 . 

Door {4.6.2.16) te vergelijken met {4.6.2.17) kunnen we nu 

""'n ~ n-1 0 concluderen dat de matrix~+ ~1 .s11 {D ,D) regulier is. We 

mogen dan (4.6.2.16) inverteren, hetgeen leidt tot 

{4.6.2.18) 

Door substitutie van {4.6.2.18) in {4.6.2.10) voor n ~ n-1. en 

vergelijking van bet resul taat met de oorspronkelijke relatie 

{4.6.2.10) volgt 

( 4.6.2.19) 

terwijl substitutie van (4.6.2.9) en {4.6.2.18) in {4.6.2.15) 

geeft 

n 0 "'n "'n n-1 0 "'n ~ n-1 0 -1 811(D ,D )=[Q12+Q11' 811(D ,D )].[~·~t· 811(D ,D)] 

(4.6.2.20) 

De relaties { 4.6.2.19,20) geven de mogelijkheid de relevante 

n 0 n 0 deelblokken s11 (D .D ) en s21 (D ,D ) van de scattering matrix 

S('rfl.D0) van de subdomeinen rfl. ne{l. ... , k-1. s-}, recursief te 

bepalen. De hierbij te gebruiken initialisaties zijn 
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(4.6.2.21) 

0 0 s11(D .D ) = 0 . (4.6.2.22) 

Uit (4.6.2.19) en (4.6.2.21) n 0 volgt direct dat s21 (D .D ), 

ne{l •...• k-l.s-}, regulier is. 

s- 0 In bet bijzonder is bet nu mogelijk de deelblokken s11 (D ,D) en 

s- 0 s- 0 s21 (D ,D ) van de scattering matrix S(D .D ) te bepalen. 

-s- ~ -o 
Hiermee is dan f uit te drukken in £3 en £4 volgens 

(4.6.2.23) 

{4.6.2.24) 

Door (4.6.1.23,24) en (4.6.2.23,24) wordt een verband gelegd 

""s+ -s- :N+l ""0 tussen de vectoren f en f enerzijds en f en f anderzijds. 

In de volgende subparagraaf wordt biervan gebruik gemaakt om een 

""s+ ""s-verband tussen de vectoren f en f en de bromtermen (zie para-

graaf 4.6.3) a£ te leiden. 
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4.6.3 De aansluitvoorwaarde. 

De in pa.ragraaf 4.3 afgeleide aansluitvoorwaarde {4.3.4} gaat met 

(4.6.1.4) en (4.6.2.4} over in 

(4.6.3.1) 

ofwel 

{s+ _ (Ms+)T.Ms-.fs- = (Ms+)T.(Tk)-l.~b.exp[J~x;] . 

(4.6.3.2) 

Deze relatie is met (4.6.1.24) en (4.6.2.23) te herleiden tot 

l = [ ~: l 
(4.6.3.3) 

s 22coH+l.Ds+). [ ;[: ]- [~1 .sll (D5
- .D0)+~]. [ ;~~ ] = [ ~: ] • 

( 4.6.3.4) 

waarbij 

(4.6.3.5} 

s+ T _k -1 b s I :: (M ) .(·r-) .£ .exp(j~~] . (4.6.3.6) 

Substitutie van (4.6.3.3} in (4.6.3.4) Ievert als aansluitvoor-



wa.arde 

3 +1 s+ 1 
[ J l [ J l = J4 - S22(~ .D ). J2 (4.6.3.7) 

Indien de matrix in bet linker lid van (4.6.3. 7) regulier is. 

""s- "'s- T bestaat er een eenduidige oplossing voor (£3 ,£4 ) , waarna uit 

""'s+ "'s+ T (4.6.3.3) ook (£1 .r2 ) volgt. Voor die waarden van ~ en ~ 

waarvoor de matrix in bet linkerlid van (4.6.3.7} singulier is, 

heeft bet homogene stelsel (lb=J=Q} een oplossing ongelijk aan Q. 

We spreken in di t geval weer van een surface wave mode van de 

planaire structuur. 

4.6.4 De oplossing in een lrillekeurig pmt van de configuratie. 

In deze paragraaf laten we zien hoe de veldvector ~ overal in de 

configuratie, d.w.z. voor aile x1€R, bepaald kan worden, indien 

~s+ ""s+ T ""'s- ""'s- T 
(£1 .£2 ) en (£3 .£4 ) met behulp van (4.6.3.3) en (4.6.3.7) 

bepaald zijn. 

Ten eerste geven we aan hoe de veldvector voor een wi llekeurig 

niveau x1=f, in een n s subdomein D hoven bet bronniveau x1=x1• 

bepaald kan worden {voor de configuratiebeschrijving met 

bijbehorende nomenclatuur, zie figuur 4.3). 
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N rf+l rN+t 
~+l(x~) xl 

M M 

* M rn+l 
fl+l(x~) n Dn+1 M M 

xl 

E fl<E> - - - - - - - - - -
n-1 rf 

rn 
fl(x~-1) 

xl 
M M 

* M s+ 
D5 + * S * ! F5 +(x5

) 
-------·---------- 1 
Ds- : : fs- ts-(x~) 

D1 * * rl tl(x~) 

Figuur 4.3: Veldvectorverdeling voor een niveau x1=E hoven de 

s bronlaag x1::x1. 

De transmissiematrix TNP van bet sudomein rf behorend bij de 

neerwaartse recursie. i.e. pc{s+,k+l. ...• N} wordt gedefinieerd 

door 

(4.6.4.1) 

Volgens (4.6.1.18) geldt 

(4.6.4.2) 

Herhaald toepassen van relatie (4.6.4.1) !evert 
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(4.6.4.3) 

""n -n Nadat de componenten £1 en r2 met behulp van relatie (4.6.4.3) 
""'n -n 

bepaald zijn worden de beide overige componenten £3 en £4 bepaald 

_N+1 n met de scattering matrix s22(u- ,D) (zie (4.6.1.10)). De vector 

""n ....n f. van het subdomein u is hiermee volledig vastgelegd. Met de 

algemene oplossing van de homogene differentiaalvergelijkingen 

binnen een homogeen medium (4.2.5) volgt de veldvector ! op elk 

niveau binnen het subdomein Dn: 

....n ....n n n-1 n t (f) = t .exp(J (f-x1 )].f. = 

....n .n n-1 • .n "'n = 1 .exp[J (f-x1 )].A .f. (4.6.4.4) 

We vervolgen met te Iaten zien hoe de veldvector voor een 

willekeurig niveau xl=f. in het subdomein om onder de bronlaag. 

bepaald kan worden (voor de configuratiebeschrijving met 

bijbehorende nomenclatuur zie figuur 4.4). 



_N 1 fN+l 
x~ _Ir_• ________________ f+l(x~) 

* * 

f 

* * s+ 
D5 + * S * ! F5 +(x5

) 
-------·---------- 1 

sD 

rr+l 
* 
* 
* 

* 
* 
* 

s
f 

rm+l 

------------------------------ ~1(x~) 

FD(f) 

rm 1 
x~1 _nm __________________ fD<x~ ) 

* * 
* * fl 

o Dl * * El(xol) 
xl -------------------------------

Figuur 4.4: Veldvectorverdeling voor een niveau x1=f onder de 

s bronlaag x1= x1. 

De transmissiematrix toP van bet sudomein rJ» behorend bij de 

neerwaartse recursie, i.e. ~{1,2 •... ,s-} wordt gedefinieerd door 

[ 
fp-1 l [ f'P l rfl = ~- ~ (4.6.4.5) 

Volgens (4.6.2.18) geldt 

{4.6.4.6} 

Herhaald toepassen van relatie {4.6.4.5) Ievert 
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m+l m+2 s- ...... [ r:;-l = TO • TO ••..• TO • r:- (4.6.4.7) 

""m "'m Nadat de componenten £3 en r4 met bebulp van relatie {4.6.4.7) 

""m "'m bepaald zijn, worden de beide overige componenten f 1 en £2 
m 0 bepaald met de scattering matrix s11 (D .D) {zie (4.6.2.9)). De 

"'m ~ vector f van bet subdomein .u is biermee volledig vastgelegd. 

Met de algemene oplossing van de bomogene differentiaalverge-

lijkingen binnen een bomogeen medium (4.2.5) volgt de veldvector 

m E op elk niveau binnen bet subdomein D : 

4.7 lfumerteke a.spec;;ten. 

( 4.6.4.8) 

In deze paragraaf komen enige numerieke aspecten betreffende bet 

propagator en bet scattering matrix formalisme aan de orde. Er 

worden daarvoor momentane materialen, met constitutieve tensoren 

die aile de e1-as als hoofdas hebben, bescbouwd. 

We bekijken de situatie dat voor bet subdomein Dn de matrix Jn 

uit de Jordan-decompositie van de systeemmatrix A (zie (4.2.3)) 

een diagonaalmatrix is (slechts voor een beperkt aantal discrete 

~- en ka-waarden is bieraan niet voldaan). De eigenwaarden van A 
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worden als volgt op de diagonaal van de matrix Jn geordend: 

(4.7.1) 

Voor de in de eigenwaarden A.1 en ~ voorkomende wortels (zie 

(3.2.10)) is bierbij de boofdwaarde genomen,dus 

n 
Re{'Ai} l 0 

lndien Re{X~} = 0, dan geldt Im{'A~} 2 0 , i=1,2. (4.7.2) 

We beperken ons verder tot die situaties dat de in bet scattering 

matrix formalisme voorkomende permutatiematrix ~ gelijk aan de 

4*4 eenheidsmatrix I is (ook hieraan zal slechts voor een beperkt 

aantal discrete~- en ~-waarden niet voldaan zijn). 

lndien aan bovengenoemde beperkingen voldaan is, vereenvoudigen 

de recursieve relaties (4.6.1.19,20) en (4.6.2.19,20) voor bet 

bepalen van de scattering matrices voor de neerwaartse respectie-

velijk opwaartse recursie tot 

{4.7.3) 

_N+1 ....n ...n. n n n _N+1 ....n+l s22(u· ,u ) = exp(-J n ].(B21+B22.S22{rr· ,u )]. 

n n _N+l n+l -1 ...n. n .[B11+B12.s22(rr· .D )] .exp[-l n ] 

(4.7.4) 
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(4.7.5) 

....n . ....n ......n-1 0 -1 ...n. n .[t,.;22+\_;
21

.s11(u .D)] .exp[-J n] 

(4.7.6) 

waarbij 

fl = diag(X~.~) 

....n ....n -1 ....n-1 n-1 
t..; = ( 1 ) • 1 .M (4.7.7) 

" n n lndien de reele delen van de eigenwaarden x1 en X2 een groot 

verscbi 1 vertonen, komen in de berekeningen bij bet propagator 

matrix formalisme exponentieel toenemende termen met grote 

argumenten voor (zie (4.5.3)). De berekeningen worden gedomineerd .. 
door de eigenwaarde met bet grote reele deel. Deze eigenwaarde 

correspondeert met snel uitdempende golven. 

Bij bet scattering matrix formalisme daarentegen komen volgens 

(4.7.3) t/m (4.7.7) over bet algemeen aileen exponentieel 

afnemende termen voor. De berekeningen worden gedomineerd door de .. 
eigenwaarde met bet kleine reele deel. De golven die 
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" corresponderen met de eigenwaarde met bet grote reele deel 

sterven op natuurlijke wijze uit. 

Wat betreft de numerieke aspecten doet bovenstaande redenering 

onze voorkeur uitgaan naar bet scattering matrix formalisme. 

4.8 Concluste. 

In dit boofdstuk zijn twee metboden voor bet bepalen van de 

oplossing van een puntbronprobleem voor een planaire structuur 

besproken, te weten bet propagator matrix formalisme en bet 

scattering matrix formalisme. Het propagator matrix formalisme is 

tbeoretiscb eenvoudig te doorzien. Het scattering matrix 

formalisme daarentegen is tbeoretiscb ingewikkelder, maar !evert 

numerieke voordelen ten opzicbte van bet propagator matrix 

formalisme op. Bij de numerieke implementatie voor bet bepalen 

van de Greense tensoren van een planaire structuren is daarom 

gebruik gemaakt van bet scattering matrix formalisme. 
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Hoofdstuk 5: ~rieke resul taten. 

Op bet VAX/VMS computersysteem van bet Dr. Neher Laboratorium is 

door ons een progranuna geimplementeerd voor bet bepalen van de 

Greense tensoren in bet transform-domein voor een meerlaagse 

planaire structuur (zie paragraa£ 2.5,6). waarbij ieder subdomein 

bestaat uit homogeen anisotroop materiaal met constitutieve 

tensoren die alle de e
1
-as als hoofdas hebben. Als oplossings

methode wordt hierin gebruik gemaakt van bet scattering matrix 

formalisme. 

Ter controle van bet progranuna worden surface wave modes voor 

planaire structuren berekend. 

De tbeoretiscbe aspecten voor bet bepalen van surface wave modes 

met bebulp van bet scattering matrix formalisme worden besproken 

in paragraaf 5.1. In paragraaf 5.2 en paragraaf 5.3 worden nume

rieke resultaten getoond voor een 3-laagse planaire structuur, 

waarbij ieder subdomein bestaat ui t bomogeen materiaal. In 

paragraaf 5.2 bebben de materialen consti tutieve tensoren die 

isotroop zijn, terwijl in paragraaf 5.3 de materialen uniaxiale 

constitutieve tensoren met de e
1
-as als extra-ordinary as hebben. 

5.1 Surface wave modes. 

We bescbouwen een meerlaagse, bronvrije, planaire structuur (zie 

figuur 5.1). 
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Figuur 5.1: Meerlaagse, bronvrije, planaire structuur. 

We beperken ons tot planaire structuren waarvan ieder subdomein 

bestaat uit homogeen, momentaan, verliesvrij, niet-magnetisch 

materiaal, waarvoor de permittiviteitstensor ~ isotroop of 

uniaxiaal is en de e1-as als extra-ordinary as heeft; 

{5.1.1) 

e{xtra-ordinary) o(rdinary) . 
Met~ en~ gedefinteerd volgens {5.1.1) 

vereenvoudigen de constitutieve tensoren C en~ {zie (3.2.3)) tot 

• i '# j. (5.1.2) 
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De configuratie is translatie-invariant in de x2- en de ~-ricb

ting en rotatie-symrnetrfscb om de e 1-as. We beperken ons daarom 

tot bet zoeken naar x2-onafhankelijke oplossingen van de 

Maxwell-vergelijkingen van de vorm 

{5.1.3) 

(5.1.4} 

Daar de configuratie bestaat uit verliesvrije subdomeinen is de 

" propagatieconstante ka in {5.1.3,4) reeel. 

Voor oplossingen van de vorm (5.1.3,4) geven de Maxwell-verge-

lijkingen (2.4.6,7), na gebruik van de constitutieve vergelijkin

gen uit paragraaf 2.2 en de eigenschappen (5.1.2}. twee 

niet-gekoppelde deelproblemen voor de planaire structuur. In bet 

ene deelprobleem treden als onbekenden de componenten H1• Ha· en 

E2 op. terwijl in bet andere deelprobleem de componenten £1, E3, 

en ~ als onbekenden optreden. Deze deelproblemen volgen ui t 

{2.6.7,8) en {2.6.12} door substitutie van k2=<> en tb=Q. Het 

eerste deelprobleem wordt bescbreven door 

l· [ ~ l 

E2 en A3 continu over de interfaces, (5.1.5) 
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en bet tweede deelprobleem wordt bescbreven door 

[ -~·1 l 
~.1 l· [_~ l 

~ en £3 continu over de interfaces. (5.1.6) 

e Merk op dat bet deelprobleem (5.1.5) onafhankelijk vane is. 

De genormaliseerde propagatieconstante N3 wordt gedefinieerd door 

(5.1.7) 

met 

(5.1.8) 

De voor lx11---+ GO ui tstervende oplossingen. ongelijk aan 0, van 

bet stelsel (5.1.5) {(5.1.6)} heten transverse electric {TE) 

{transverse magnetic (TM)} gepolariseerde surface wave modes van 

de planaire structuur. De bijbehorende waarden van N3 heten 

TE-mode-indices {TM-mode-indices}. 

Bij elke planaire configuratie bestaat er slecbts een begrensd 

aantal TE- en TM-mode-indices (aangegeven met TE respectievelijk n 

TM ). Deze worden in afnemende grootte genummerd vanaf O: 
n 
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TEO> TEl> TE2 > ... 

TMO > TMI > ~ > ... (5.1.9) 

De orde van een mode is gelijk aan het nummer van de mode-index. 

Indien voor een configuratie de k-e orde mode niet bestaat, dan 

noemt men deze mode afgesneden (cut-of£). 

In het vervolg van deze paragraaf wordt getoond hoe met behulp 

van het scattering matrix formal isme de TE-mode-indices bepaald 

kunnen worden. Op analoge wijze kan een afleiding gegeven worden 

voor het bepalen van de TM-mode-indices. 

In paragraaf 3.2.1 is aangetoond dat de eigenwaarden [ + ] ~ 
corresponderen met TE-gepolariseerde golven. Daar voor 

ui tstervende TE-gepolariseerde golven in het substraat en de 
.. 

cover het reele deel van de eigenwaarde x2 ongelijk aan 0 moet 

zijn, kan men zich bij het zoeken naar TE-mode-indices beperken 

tot ~-waarden met 

( (5.1.10) 

Voor ~-waarden die voldoen aan (5.1.10) is het mogel ijk de 

matrices T en J uit de Jordan-decompositie van de systeemmatrix 

voor substraat en cover gelijk te nemen aan (zie (3.2.1.3) en 

paragraaf 3. 5. 1, ~=()) ; 
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ttl 0 0 -tll -~ 0 0 0 

0 t22 -t 22 0 0 -"A 1 0 0 

T = 
t31 0 0 t31 

.J = 0 0 "A1 0 

0 t42 t42 0 0 0 0 ~ 

indien "A1#0. (5.1.11) 

of 

ttl 0 t13 -tll -"A 2 0 0 0 

0 0 t23 0 0 0 1 0 

T = 
t31 t32 0 t31 

.J = 0 0 0 0 

0 t42 0 0 0 0 0 ~ 

indien "A1=0. (5. 1.12} 

Voor de in de eigenwaarden "A1 en ~ voorkomende wortels is 

hierbij de hoofdwaarde genomen; 

Re{"A1} ~ 0 • 

Indien Re{"A1} = 0, dan geldt Im{"A1} ~ 0 • i=1.2. (5.1.13) 

De algemene oplossing binnen een subdomein van de differentiaal-

vergelijking {4.2.1) is volgens {4.2.5) gelijk aan 

{5.1.14) 

met Ten J volgens (5.1.11) of (5.1.12). 

Voor TE-gepolariseerde golven die uitsterven voor lx11 ~~is f 
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in de cover van de vorm 

{5.1.15) 

en in het substraat van de vorm 

(5.1.15) 

0 _ _N+1 
De permutatiematrices M en ~- voor het substraat en de cover 

zijn gelijk aan I. 

Met neerwaartse recursie (zie paragraaf 4.6.1) worden de scatte-

_N+l 1 _N+l 1 1 
ring matrices s12{rr· ,D ) en s22(rr· ,D } van het subdomein D 

bepaald. De vector E wordt aangesloten over de onderste interface 

0 0 . 0 1 x1=x1 {x
1 

is het referentien1veau voor zowel D als D }; 

(5.1.16} 

Met behulp van (4.2.5) en (4.6.1.4} gaat dit over in 

(5.1.17} 

en met (4.6.1.9,10) 
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= 0 

waarbij 

o -1 1 1 [ s~~{~+t.Dl) 
R = (T ) .T .M . 

0 

{5.1.18) 

S22(UN+l.Dl)~S~~(UN+l.Dl) l 
{5.1.19) 

Met {5.1.14,15) volgt hiermee als aanslui tvoorwaarde voor 

TE-mode-indices 

0 

0 
0 

Su 
- R. I~ = 0 

{5.1. 20) 

De waarden van N3 waarvoor {5.1.20) een oplossing ongelijk aan 0 

heeft. corresponderen met de TE-mode-indices. 

Met behulp van de in deze paragraaf afgeleide theorie zijn voor 

verschillende planaire configuraties de surface wave modi 

berekend. In paragraaf 5.2 worden de numerieke resultaten getoond 

voor een 3-laagse configuratie, waarbij de permittiviteitstensor 

voor ieder subdomein isotroop is, terwijl in paragraaf 5.3 de 

numerieke resultaten getoond worden voor een 3-laagse configura-

tie, waarbij de permittiviteitstensor voor bet substraat en de 
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tussenlaag uniaxiaa.l is met de e
1
-as als extra-ordinary as en 

voor de cover isotroop is. 
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5.2 Surface wave -odes voor een 3-laagse isotrope planaire confi-

gura.tie. 

In deze paragraaf worden de numerieke resultaten getoond voor een 

3-laagse planaire configuratie. De permi ttivi tei tstensor ~ is 

voor elke laag isotroop. De permittiviteit voor het substraat, de 

tussenlaag (of film) en de cover worden respectievelijk gegeven 

~ = 2.25 s 

~f = 2.2801 

~ = 1 (Iucht) c 

De film heeft een dikte van 2 micrometer. 

{5.2.1) 

In tabel 5.1 worden voor verschillende golflengten A van het 

ingekoppelde Iicht de TE- en TM-mode-indices gegeven. Deze mode-

indices komen exact overeen met de numerieke resultaten gegeven 

in [8], biz 36. In figuur 5.2 zijn de o-e orde TE- en 

TM-mode-index uitgezet als functie van de golflengte van het 

ingekoppelde Iicht. Figuur 5.3, figuur 5.4 en figuur 5.5 tonen de 

E2-component in de planaire structuur voor achtereenvolgens de 

0-e, 3-e en 6-e orde TE-mode. 
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x0(in JlDl) TE-mode-index TK-mode-index mode-nummer 

0,1 1.509813 1.509811 0 

1.509254 1.509247 1 

1.508323 1.508309 2 

1.507025 1.507000 3 

1.505366 1.505328 4 

1.503363 1.503310 5 

1.501069 1.501004 6 

cut-off cut-off 7 

0.3 1.508620 1.508588 0 

1.504601 1.504484 1 

cut-off cut-off 2 

0.5 1.506833 1.506723 0 

cut-off cut-off 1 

0.75 1.504389 1.504151 0 

cut-off cut-off 1 

1,0 1.502215 1.501890 0 

cut-off cut-off 1 

Tabel 5.1: De mode-indices als functie van de golflengte van het 

ingekoppelde licht. 
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1.510 

1.509 

1.508 

1.507 

1.506 

1.505 

1.504 

1.503 

1.502 

0.2 0.4 

cover 

film 

E. = 1 c 

substraat E-
5 

= 2.25 

™o 

0.6 0.8 1.0 

xo 

Figuur 5.2: De effectieve mode-indices TMa en TE0 als functie van 

de golflengte Aa· 
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~ 
x0 = 0.1 J..UI 

a>VER 

FILM 

-1.0 -0.6 -o.2 

FILM 

SUBSTRAAT 

cover 

film 

substraat 

0.2 

f;. = 1 c 

t=.r = 2.2801 

f;. = 2.25 
s 

0.6 

Figuur 5.3: De E2-component voor de o-e orde lE-mode. 
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~ 
.A0 = o. 1 IJII 

COVER 

FILM 

SUBSTRAAT 

cover 

film 
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Figuur 5.4: De £2-component voor de 3-e orde TE-mode. 
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Figuur 5.5: De £2-component voor de 6-e orde TE-mode. 
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5.3 Surface wave aaodes voor een 3-laagse uniaxiale planaire 

configura tie. 

In deze pa.ragraa£ worden numerieke resul taten getoond voor een 

3-laagse plana.ire configuratie. De permittivi tei tstensor c. is 

uniaxiaal met de e1-as als extra-ordinary as voor het substraat 

en de film, en isotroop voor de cover. De film is 1 micrometer 

dik. Bij de ui tgangssi tuatie bestaat het substraat ui t z-cut 

Lithium Niobaat (c.e=4.7S2969.c.0 =5.161984). de film uit Titanium s s 
e o ingediffundeerd in Lithium Niobaat (c.£=4,977361. c.£=5.212089) en 

de cover uit lucht {c.e=c.0 =1). We laten de waarde van c.ef toenemen c c 

totdat de film uit isotroop materiaal bestaat {c.:=c.~=5.212089). 

Vervolgens Iaten we c.e toenemen totdat ook het substraat uit 
s 

isotroop materiaal bestaat (c.e=c.e= 5.161984). Dit alles wordt 
s s 

gedaan voor ingekoppeld licht met een golf'lengte A.0 van 0.6328 

micrometer (Helium-neon licht). In tabel 5.2 en figuur 5.6 staat 

e de o-e orde TM-mode-index gegeven als functie van c.f. terwijl in 

tabel 5.3 en figuur 5.7 de 0-e orde TM-mode-index gegeven staat 

als functie van c.:. De TE-mode-indices zijn onafhankelijk van c.; 

en c.: (zie pa.ragraaf 5.1) en gelijk aan 2.274426. In figuur 5.8 

staan de E2- en de ~-component van respectievelijk de o-e orde 

TE-mode en de o-e orde TM-mode uitgezet voor de uitgangssituatie 

{film en substraat zijn uniaxiaal). In figuur 5.9 is ditzelfde 

gedaan voor de uiteindelijke situatie {film en substraat zijn 

isotroop). 
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De met (*) aangeduide waarde voor de o-e orde TM-mode-index in 

tabel 5.2 komt overeen met de waarde gegeven in [9]. blz 177. De 

met (**) aangeduide waarde voor de o-e orde TM-mode-index in 

tabel 5.3 is gecontroleerd met behulp van een op bet Dr Neher 

Laboratorium aanwezig progranma. ter berekening van mode-indices 

voor plana.ire structuren. waarbij ieder subdomein ui t isotroop 

ma. ter iaal bes taa t . 
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e o-e orde TM-mode-index E.f 

4.977361 2.217076 {*) 

5.002361 2.222293 

5.027361 2.227542 

5.052361 2.232814 

5.077361 2.238102 

5.102361 2.243400 

5.127361 2.248704 

5.152361 2.254011 

5.177361 2.259319 

5.202361 2.264625 

5.21~ 2.266689 

Tabel 5.2: De o-orde TM-mode-index als functie van e.~. met 

e e.
5 

= 4.782969 , 

0 
E. = 5.161984 • s 

0 
e.r = 5.21~ • 

e.e = E.o = 1 c c 

},'0 = 0. 6328 J.tm 
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e 0-e orde TM-mode-index E. s 

4.782969 2.266689 

4.832969 2.266999 

4.882969 2.267368 

4.932969 2.267818 

4.982969 2.268387 

5.032969 2.269147 

5.082969 2.270248 

5.132969 2.272101 

5.161984 2.274066 (**) 

Tabel 5.3: De 0-orde TM-mode-index als functie van E.e. 
s 

0 
~ = 5.161984 • s 
e o 

E.f = ~f = 5.212089 • 

~e = E.o = 1 c c 

).'0 = 0 . 6328 J.UI1 
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Figuur 5.6: De effectieve mode-index THO als functie van e:. 
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Figuur 5.8: De E2- en de ~-component voor respectievelijk de o-e 

orde TE-mode en de o-e orde TM-mode. 
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Figuur 5.9: De E2- en de ~-component voor respectievelijk de o-e 

orde TE-mode en de o-e orde TM-mode. 
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5.4 Conclusie. 

In di t hoofdstuk zijn enige numerieke resul taten betreffende 

surface wave modes gepresenteerd. Deze resultaten zijn met behulp 

van bet scattering matrix formalisme verkregen en zijn in over

eenstemming met reeds uit de literatuur bekende resultaten. Dit 

sehept de verwachting dat bet scattering matrix forma.lisme een 

betrouwbare methode voor bet bepalen van de Greense tensoren in 

bet transform-dornein is. 

Daar er in de 1 i teratuur geen resul taten bekend zijn om mee te 

vergelijken, zijn er in dit hoofdstuk geen nurnerieke resultaten 

gepresenteerd die de mogelijkheden van bet programma ten volle 

benutten, namelijk bet bepalen van surface wave modes en Greense 

tensoren voor een rneerlaagse planaire struetuur waarbij ieder 

subdomein bestaat uit homogeen materiaal met eonstitutieve 

tensoren die aile de e 1-as als hoofdas hebben {eventueel 

biaxiaal). 
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Appendix A: De deelblokken A1~~l van de systeea~Btrix. 

In deze appendix wordt aangetoond dat de deelblokken A12 en ~~ 

van de systeennatrix A niet identiek gelijk aan 0 zijn voor 

momentane materialen met constitutieve tensoren die alle de e1-as 

als hoofdas hebben. Di t wordt gedaan met behulp van een bewijs 

uit het ongerijmde. 

Veronderstel dat voor bovengenoemde materialen de matrix A12 

identiek gelijk aan 0 is. Omdat ell en ~11 ongelijk nul zijn is 

hieraan volgens (3.2.5) dan en slechts dan voldaan als 

(A.l) 

(A.2) 

(A.3) 

Zoals we in hoofdstuk 2 gezien hebben is k2 hierbij reeel, 

terwijl ~ complex kan zijn; 

~ = kj- Jkj' ((A.4} 

.. 
Door het nul stellen van de reele delen volgt ui t de relaties 

(A.l) t/m A.(4) met behulp van (3.2.3) 

(A.S) 

(A.6) 
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(A.7) 

Door de rechterleden van (A.5) en (A.6) met elkaar te vermenig-

vuldigen volgt 

terwijl uit (A.7) volgt 

(A.9) 

Door het verschil te nemen van (A.S) en (A.9) vinden we 

(A.lO) 

Daar de tensoren e en ~ positie£ definiet zijn kan nooit aan de 

relatie (A.lO) voldaan zijn. Hieruit kan geconcludeerd worden dat 

de matrix A
12 

voor momentane materialen nooit identiek gelijk aan 

0 is. 

Met een volkomen analoog bewijs kan aangetoond worden dat de 

matrix A
21 

voor momentane materialen nooit identiek gelijk aan 0 

is. 
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Appendix B: De perDJtatie.atrices voor substraat en cover. 

Om een eenduidige oplossing van het puntbronprobleem voor 

planaire structuren te krijgen. moeten twee van de componenten 

d ro d van de vector fN+ 1 van e vector _ en twee van e componenten 

gelijk aan nul gekozen worden. Als criteria voor het nul kiezen 

van deze componenten nemen we (zie paragraaf 4.4): 

i) De oplossingen zijn begrensd voor lx11 ~ ~ 

ii) In het substraat bestaan aileen neerwaarts lopende golven, 

In de cover bestaan aileen opwaarts lopend golven. 

In deze appendix worden de permutatiematrices M0 en xH+1 voor 

respectievelijk het substraat en de cover gegeven. De permutatie

matrix M0 verwisselt de componenten van de vector f 0 zodanig dat 

de componenten ongelijk aan 0 op de 3-e en 4-e plaats komen te 

staan. terwijl de permutatiematrix ~+1 de componenten van de 

vector fN+l zodanig verwisselt dat de componenten ongelijk aan 0 

op de 1-e en 2-e plaats komen te staan. We beperken ons tot 

planaire configuraties waarvoor het substraat en de cover bestaan 

ui t momentane materialen, met uniaxiale consti tutieve tensoren 

die aile de e1-as als extra-ordinary as hebben. 

De permutatiematrices M0 en MN+l zijn respectievelijk afhankelijk 

van de matrices J0 en f+l ui t de Jordan-decomposi tie van de 

systeemmatrix A voor substraat en cover (zie 4.2.3). 

Voor de in de eigenwaarden voorkomende wortels (zie (3.2.10}) 

wordt de hoofdwaarde genomen. dus 
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Re{A1} ~ 0 

Indien Re{A1} = 0, dan geldt Im{A1
} ~ 0 , 1=1,2. (B.1} 

Voor de in deze appendix beschouwde materialen kan de matrix J 

slechts 4 verschillende vormen hebben (zie paragraaf 3.5.1). In 

tabel B.l wordt voor ieder van deze vormen aangegeven hoe de 

bijbehorende permutatiematrices in bet substraat en de cover 

genomen worden. De letters in de eerste kolom van de tabel 

corresponderen met de in paragraaf 3.5.1 geburuikte letters. De 

in de tabel voorkomende eigenwaarden A1 en ~ zijn ongelijk aan 

0. 
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0 f+l J resp. Mo Jf+l 

-A 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

0 -~ 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

0 0 At 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

0 0 0 ~ 0 0 0 1 0 0 0 1 

a) -A 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

0 -A 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

0 0 A1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

0 0 0 A1 0 0 0 1 0 0 0 1 

bl) -A 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

0 0 0 Al 0 0 0 1 0 0 0 1 

b2} 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Tabel B.1: De permutatiematrices M0 en Jf+1 bij de verschillende 

vormen voor J0 en JN+1. 
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Appendix C: Regulari tei t van deelblokken van een reguliere 

.atrix. 

Laat P een reguliere 4*4 ma.trix zijn. In deze appendix wordt 

aangetoond dat bet mogelijk is een permutatiema.trix M zodanig te 
oo N 

definieren dat bet deelblok P11 van de productmatrix, 

""" T P == (M) .P (C.l) 

regulier is. Hiertoe wordt de ontwikkelingsstelling van Laplace 

(zie [4], blz 152) toegepast op de eerste kolom van de matrix P 

(determinantwaarden worden aangegeven met verticale strepen): 

Pu P12 p13 pl4 

p21 p22 p23 p24 
det{P) = p31 p32 p33 p34 = 

p41 p42 p43 p44 

Pu p12 p33 p34 Pn pl2 p23 p24 
= + 

p21 p22 p43 p44 p31 p32 p43 p44 

+ 
Pu p12 p23 p24 

+ 
p21 p22 p13 P14 

p41 p42 p33 p34 p31 p32 p43 p44 

p21 p22 pl3 pl4 
+ 

p31 p32 pl3 p14 

p41 p42 p33 p34 p41 p42 p23 p24 

(C.2) 
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Daar de matrix P regulier is, is det{P) ongelijk aan 0. Een van 

de termen in bet recbterlid van (C.2) is daarom ook ongelijk nul, 

ofwel 

3 
i.j~{l.2,3,4},i~j 

~0 

De matrix M wordt gedefinieerd door 

(C.3) 

(C.4} 

4 waarbij met e de n-e eenheidsvector uit m is aangegeven en de -n 

getallen ken 1 zodanig gekozen zijn dat {i,j,k,l} een permutatie 

van {1,2,3,4} is. 

-Het deelblok P11 van de productmatrix (C.l) is nu gelijk aan 

{C.5} 

-Volgens (C.3} is P11 regulier. 

0p analoge wijze is bet mogelijk aan te tonen dat er een permuta-

-tiematrix M bestaat zodanig dat bet deelblok P22 van de product-

matrix (C.l) regulier is. 
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SypibolenliJst. 

Symbool SI-eenheid Naam 

.. 
xi m plaatscoordinaat ( 1=1.2.3) 

t s tijdscoordinaat 

E V/m electriscbe veldsterkte in bet tijd-ruimte 

dome in 

E V/m electriscbe veldsterkte in bet {w,~)-

dome in 

--E v electriscbe veldsterkte in bet transform-

dome in 

E v gemoduleerde electriscbe veldsterkte in 

bet transform-domein 

H A/m magnetiscbe veldsterkte in bet tijd-ruimte 

dome in -H A/m magnetiscbe veldsterkte in bet {w.~)-

dome in 

--H A magnetiscbe veldsterkte in bet transform-

dome in 

ii A gemoduleerde magnetiscbe veldsterkte in 

bet transform-domein 

D C/m2 electriscbe fluxdicbtbeid 

B T magnetiscbe fl uxdicb tbeid 

p C/m2 electriscbe polarisatie 

M A/m magne ti sa tie 
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electrische stroomdichtheid 

materiele electrische stroomdichtheid .. 
materiele magnetische stroomdichtheid 

p ladingsdichtheid .. 
F/m.s dielectrische relaxatietensor 

Hlm.s magnetische relaxatietensor 

S/m.s geleidings relaxatietensor 
.. 

1 dielectrische susceptibiliteistensor 

1 magnetische susceptibiliteitstensor 

1 geleidings susceptibiliteitstensor .. 
F/m permittiviteit in vacuum (=8.854.10-12

) .. 
J.Lo Him permeabiliteit in vacuum (=4T.1o-7 ) 

1 relatieve permittiviteitstensor 

1 relatieve permeabiliteitstensor 

a S/m geleidingstensor .. 
golfgetal in vacuum 

laterale propagatieconstante 

longitudinale propagatieconstante 

1 genormaliseerde longitudinale propagatie-

constante 

hoekfrequentie 
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