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Inleidin~

Het onderwerp voor m~Jn afstudeerwerk was in eerste
.instantie het uitbreiden van de theorie der
Fourieroptica voor vectoriele overdrachtssystemen.
Daar dit een puur theoretisch onderwerp is, werd

bij de aanvang van de afstudeerperiode voorgesteld,
om te beginnen met een concreet onderwerp, namelijk

de bouw en beschrijving van een Faradayrotator.
Voor de beschrijving van de Faradayrotator

werd uitgegaan van de Jonescalculus. Deze beschrijft

de overdrachtseigenschappen van optische systemen
slechts in een richting.
Een Faradayrotator is een niet-reciprook element
en behoeft daardoor beschrijving in twee richtingen.

Daarom werd gezocht naar een algemenere beschrij
vingswijze, die ook niet-reciproke elementen omvat.

Dit heeft uiteindelijk geleid tot verstrooiings
matrices.

Het onderzoek aan vectoriele overdrachtssystemen

leidde niet tot de resultaten die er van werden
verwacht. De algemene beschrijvingen van de

diverse basiselementen werd onnodig ingewikkeld,
daar men zich toch meestal beperkt tot
paraxiale benaderingen.

Daarom werd mij geadviseerd om de Jonescalculus

verder uit te diepen, vooral op het gebied van
de synthese.
Hoewel Jones reeds een manier voor synthese had
gegeven, is er toch gezocht naar een andere methode,

die op meer directe wijze tot resultaten leidt.
Om ook de Faradayrotator volledig in de

beschrijvingen te betrekken, is toen gezocht naar
een manier waarop willekeurige niet-reciproke
systemen kunnen worden gesynthetiseerd.
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Samenvatting

In dit verslag komen twee hoofdonderwerpen aan
de orde: de Jonescalculus, welke 4 hoofdstukken
in beslag neemt, en tenslotte een hoofdstuk over
vectoriele overdrachtssystemen.
De Jonescalculus geeft een beschrijvingswijze
voor de overdracht van volledig gepolariseerd

licht door bepaalde optische systemen.
In hoofdstuk 1 worden de grondslagen hiervan
behandeld en ook de speciale eigenschappen,

die in de rest van het verslag gebruikt worden.
Hoofdstuk 2 handelt over de Faradayrotator als

niet-reciprook basiseleroent, de analyse van
systemen met Faradayrotators met
behulp van Jonesmatrices, en tenslotte over de

problemen, die zich voordoen bij het realiseren
van een Faradayrotator met grote rotatiehoek.

Een andere beschrijvingsmethode voor niet
reciproke systemen wordt gegeven in hoofdstw{ 3.
Daar worden voor optische systemen verstrooiings

matrices geXntroduceera. Dit leidt echter niet
tot fundamenteel nieuwe dingen, zodat geconcludeerd

wordt, dat niet-reciproke systemen het beste
beschreven kunnen worden door de gewone Jones
calculus.
De synthese van optische systemen met behulp van
de Jonescalculus wordt besproken in hoofdstuk 4.
Voor de synthese van reciproke systemen wordt
een andere aanpak gekozen dan die welke Jones

gebruikte.
Ook wordt de synthese van niet-reciproke systemen
besproken. Deze is, voor zover we weten, in de

literatuur nog niet bekend.
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In hoofdstuk 5 komen dan tenslotte de vectori~le

overdrachtssystemen aan de orde.
Deze systemen bevatten zowel elementen uit de
Fourier-optica als elementen uit de Jonescalculus.
De beschrijving van deze systemen zal daarom ook
een aantal aspecten uit beide deelgebieden
bevatten. De toepassing van deze beschrijvingswijze

ligt voorlopig nog geheel in het vlak van de

analyse.



Hoofdstuk 1 Jonesmatrices

,

1.1 Inleidin~

In dit hoofstuk worden de grondslagen van de
Jonescalculus behandeld.
Met behulp van een notatie, die door R.C. Jones
in 1941 werd gerntroduceerd (1I1"), kan de
polarisatietoestand van een lichtgolf en het gedrag
van optische elementen, die de polarisatietoestand
bernvloeden, worden beschreven.

1.2 Jonesvectoren en -matrices
We beschouwen uitsluitend vlakke, harmonische
golven, die zich in een rechthoekig co~rdinaten

stelsel x-y-z voortplanten in de richting van
de z-as.
Een golf kan dan weergegeven worden door de
electrische veldsterkte

E (z,t) = Eo ei(wt + kZ)

- - -waarbij Eo = Ex ex + Ey ey Ez = 0 •

Het teken in de exponent geeft de voortplantings
richting aan: een min-teken voor de positieve
z-richting en een plus-teken voor de negatieve
z-richting.

De golf is volledig gepolariseerd daar de
verhouding ExlEy een vaste waarde heeft.

De golf is lineair gepolariseerd als ExlEy reeel

is en circulair gepolariseerd als ExlEy zuiver
imaginair is.
We noemen de polarisatie links-circulair als

ExlEy = i en rechts-circulair als ExlEy = -i.



Om de polarisatietoestand van een golf weer te

geven, maken we gebruik van de Jonesvector (Ex)
Ey •

In het algemeen wordt hiermee een elliptisch
gepolariseerde golf aangeduid.
De norm van de vector (zie appendix A1) is een
maat voor de intensiteit van de golf.

Opmerking:
Indien een bundel niet vollediggepolariseerd is,

dan heeft de polarisatietoestand een stochastisch

karakter en kan dan Diet met deze vectoren
worden beschreven. Dit kan dan wel met de

Stokes-vectoren in combinatie met de MUller
matrices (zie (111 11

), part V).

Niet iedere willekeurige MUller-matrix is te
realiseren en daarom zijn MUller-matrices niet
zo fundamenteel als de Jonesmatrices.

We kum1en een optisch systeem beschouwen als een
IIblack box" met een ing'angsvlak en een ui tgangs

vl~c, die beide loodrecht op de z-as staan in een
rechtscyclisch Cartesisch coordinatenstelsel
(zie fig. 1.1).

z

fig. 1.1



J' (~X1)
,t!;y1 •

We beschouwen uitsluitend lineaire, niet-depolari
serende systemen. Dan bestaat er een lineair

verband tussen de Jonesvector in het ingangsvlak
en de Jonesvector in het uitgangsvlak.
Dit verband wordt beschreven door de complexe
2x2-Jonesmatrix.

Dus (EX2) = (~11 ~12) (Ex1) =
Ey 2 J 21 J 22, Ey 1

1.3 Basiselementen
Er zijn een drietal eenvoudig te realiseren
optische elementen, die we als basiselementen

zullen beschouwen. Dit zijn:
a. de partiele polarisator
b. de retarder of relatieve fasedraaier

c. de rotator.
In hoofdstuk~wordt bewezen dat met behulp van
deze basiselementen, ieder willekeurig systeem
dat beschreven wordt door een Jonesmatrix, kan
worden gerealiseerd.

Uitgebreide beschrijvingen van deze elementen,
de materiaaleigenschappen en de toepassingen ervan
kan men vinden in Shurcliff (112").

a. De partiele polarisator
We beschouwen hier uitsluitend polarisators van
het dichrofsche type, zoals bijvoorbeeld Polaroid

o
•

Dit materiaal bestaat uit langgerekte moleculen
die, in het vlak van het plaatje, zoveel mogelijk
parallel liggen. Hierdoor vertoont het materiaal
dichrofsme, dat wil zeggen dat een golf, waarvan

de E-vector evenwijdig is met de moleculen, veel
sterker geabsorbeerd wordt dan een golf, waarvan
de E-vector loodrecht op de molecuulrichting staat.
Een dergelijk plaatje heeft dus twee orthogonale

hoofdassen.
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Als de hoofdassen samenvallen met de coordinaat
assen, dan wordt deze partiele polarisator
beschreven met behulp van een diagonaalmatrix

P= (P1 0),
o P2

waarbij P1 en P2 reeel en positief zijn.
Voor passieve elementen is Pi~ 1.

Voor een isotrQpe verzwakker of versterker is P1 =

Een bijzonder geval wordt gevormd door de
ideale polarisator. Deze heeft als Jonesmatrix

P. =(P
~ 0

met P reeel en positief.

Wanneer de hoofdassen van het element niet
samenvallen met de coordinaatassen, dan vinden
we de Jonesmatrix als volgt:
In fig. 1.2 worden de hoofdassen van de polarisator
aangeduid met Xl en yl.

y

Xl

X------fC-......u..---
fig. 1.2

De coordinatentransformatie wordt beschreven door

(X) = (c~s I/Jy s~n1/l
-sin 1/1 )(x,) = R(1/I) (XI) .cos 1/1 y I y'

Er geldt E' = P E!-u -~, waarbij P de bovengenoemde

diagonaalmatrix is.
Ook is E' = R(1/I)-1 E ,

zodat R(1/I)-1 E = P R(I/J)-1 E.
-u -~

Eu = R( f) P R( -1/1) Ei •



De Jonesmatrix van een polarisator, waarvan de
hoofdassen een hoek ~ maken met de coBrdinaatassen,
wordt dus gegeven door

Pt\i = R(1J') P H(-~).

b. De retarder of relatieve fasedraaier
Deze wordt gemaakt van transparante, dubbelbrekende
kristallen zoals bijvoorbeeld kwarts of mica.
Dubbelbrekende kristallen hebben de eigenschap
dat de brekingsindex verschillend is voor de
verschillende componenten van een lichtgolf.
Deze kristallen worden in plaatjes gesneden, zodanig
dat er in het vlak van een plaatje twee onderling
loodrechte hoofdassen ontstaan.
Stel de brekingsindices langs de hoofdassen
respectievelijk gelijk aan n 1 en n2 •

Wanneer nu de hoofdassen samenvallen met de
coordinaatassen, dan is de Jonesmatrix van deze
retarder een diagonaalmatrix:

G("Y) = e i "Yo ( ~ i"Y 0 )
-i"Yo e ,

waarin 27r fasedraaiing Ex"Yo +"Y = ~ n 1d = van
27r fasedraaiing Ey"Yo - "Y = Xc> n 2d = van

"0 = golflengte in vacuum

d = dikte van het plaatje.

De gemeenschappelijke fasedraaiing "Yo is voor
de polarisatietoestand en de intensiteit niet
van belang en wordt daarom vaak buiten beschouwing
gelaten.
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Voorbeeld:

Een retarder met 'Y =71"/4, ook wel kwart-lambda-
plaatje genoemd, heeft als Jonesmatrix

G(4) = (e:7/4e~i7/4) - i7/4 C -~)- e 0 •

De Jonesmatrix van een retarder, waarvan de
hoofdassen niet samenvallen met de coordinaatassen,

wordt geheel analoog aan de situatie, zoals
besproken bij de polarisator, gegeven door

R(If) G R(-If).

c. De rotator
Optisch actieve stoffen bezitten de eigenschap,
dat ze het polarisatievlak van licht, dat door
deze stoffen gaat, kunnen draaien.

Voorbeelden hiervan zijn kristallijn kwarts,
gezien in de richting van de optische as*, en

bepaalde oplossingen van optisch actieve

moleculen (diverse suikers, HgS, NaCl).
Optische activiteit kan verklaard worden door te
stellen, dat de voortplantingssnelheid in de

stof verschillend is voor links- en rechts
circulair gepolariseerde golven. (circulaire

dubbelbreking) •
Dit gaat als volgt:
rechtscirculair en linkscirculair gepolariseerde
golven zijn eigenvectoren van het systeem met

eigenwaarden e-i~ en ei~ respectievelijk.

(1) -i<l' (1) (1) i.p 11)Dus i --e i en\_i _e \-i •

*De optische as van een kristal is die richting,

waarin twee orthogonaal, lineair gepolariseerde

golven dezelfde optische weglengte (brekingsindex)

hebben.



De gemeenschappelijke vertraging is verwaarloosd;
lpis reeel.

De Jonesmatrix van dit element op Cartesische
basis luidt

R(IO) = (-i n(~11O ~-11O) (-i it
= -Sinlp)

cos lp •

De rotator kan dus als een afzonderlijk element
gerealiseerd worden. Vaak echter zal de rotator

dienen om de stand van een polarisator of
retarder aan te geven.

We zullen er in het vervolg steeds van uitgaan
dat met de symbolen P en G diagonaalmatrices
zijn bedoeld.

Opmerking:

Bij de retarder en de kwarts-rotator blijkt
dat de gewenste overdrachtseigenschappen aIleen
optreden, wanneer de golven loodrecht invallen
op het ingangsvlak.
Wanneer men de overdracht voor schuine golven

wil beschouwen, dan moet men in ieder geval de

materiaaleigenschappen kennen.
Elementen die zich voor loodrecht invallende
golven identiek gedragen, hoeven dat in het
algemeen voor schuine golven niet te doan.
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1.4 Reciprociteit
We gaan nu de overdracht in twee richtingen
beschouwen, zie fig. 1.3.

~--

fig. 1.3

De overdracht van vlak 1 naar vlak 2 wordt
beschreven door de matrix J 21 •

J 12 beschrijft de overdracht van vlak 2 naar
vlak 1, dus met omgekeerde propagatierichting,
maar weI in hetzelfde coordinatenstelsel.
We defini~ren het omgekeerde (reverse) systeem

als het systeem dat dezelfde overdrachtseigen
schappen heeft als J 12 maar dan in de positieve
z-richting, dus in deze~fde richting als J 21 •

J~2 beschrijft het systeem in de situatie, waarin
het 1800 om de y-as is 'gedraaid.
Draaiing om de y-as komt overeen met spiegeling
van de x-as, zodat geldt

J~2 = (-6~) J 12 (-6~)

dan is

De elementen op de hoofddiagonaal
ongewijzigd, terwijl de elementen
diagonaal van teken veranderen,

dus als J 12 = (~ ~)

J~2 = (_~ -~) •

blijven

op de neven-

Het is voor meetdoeleinden vaak handig om de
voortplantingsrichting van het licht ongewijzigd
te laten en het systeem te draaien. Zo meet men

dan J~2 en hieruit kan dan J 12 worden afgeleid.



•

-sin (3)
co s (3 •

systeem heet reciprook, wanneer tussen
en J 21 het volgende verband bestaat:

T
J 12 = J 21

De achtergrond van deze definitie wordt behandeld
in paragraaf 3.2.

Ret blijkt dat de drie eerder behandelde
basiselementen polarisator, retarder en rotator
reciprook zijn en dat ook de denkbeeldige rotator,
die een coordinatentransformatie weergeeft,
als reciprook element opgevat kan worden. Dit zal
in onderstaande voorbeelden worden toegelicht.
In hoofdstuk 2 zal een niet-reciprook element
worden gerntroduceerd, namelijk de Faradayrotator.

Voorbeelden.
a. Bij een kwartsrotator is de rotatiezin
gekoppeld aan de kristalstruktuur. Bij omkering
van de rotator wordt ook de struktuur omgekeerd,
zodat de overdracht dan.niet veranderd.

Er geldt dus J~2 = J 21 = R(~) = (~~:~

(-1 0)Stel S = 0 1 ( 3 = 3-1 en 3 2 = I ) ,

dan is volgens de definitie van het omgekeerde
systeem:

J 12 = S J~2 3 = S R( (3) S = R( - (3) ,
Tzodat J 12 = R«(3) = J 21 •
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b. Een polarisator die een hoek ~ maakt met
het coordinatenstelsel x-y , heeft als Jonesmatrix

J 21 = R(~) P R(-~),

waarbij P _ (P1 0)
- 0 P2 •

De situatie voor en na 180o-draaiing om de y-as
is weergegeven in fig. 1.4.

y

\ ,
\ ,

\

::>..

fig. 1. 4

y

x

Uit de figuur blijkt dat

J~2 == R( - ~) .P R ( ~ ) •

Met S = t~ ~) geldt nu

RJ 12 = S J 12 S

= S R(-{j) P R(~) S

= S R(-~) S,S P S,S R(~) S

= R(~) P R(-~)

J;2 = RT(_~) pT RT(~)

= R(~) p R(-~) = J 21 q.e.d.

c. Wat onder b. is afgeleid voor de rotator in
combinatie met de polarisator, geldt ook voor de
rotator in combinatie met de retarder.
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Een cascade van reciproke elementen is ook
reciprook wegens de eigenschap van het transponeren.
Neem aan dat de systemen J 21 en J 32 in fig. 1.5
reciprook zijn.
Voor de totale overdracht geldt

J 31 = J 32 J 21

en J 13 = J 12 J 23 •

--1 J 21 I 2 I J 32 1_3

z

fig. 1.5

•
T TJ 13 = (J 12 J 23 )

T T= J 23 J 12

= . J 32 J 21 = J 31 q.e.d.

De deelsystemen zijn reciprook,
Tdus J 12 = J 21
Ten J 23 = J 32

Hierdoor geldt

1.5 Verliesvrijheid
Een systeem is verliesvrij, wanneer de intensiteit
in het uitgangsvlak gelijk is aan de intensiteit
in het ingangsvlak voor.alle mogelijke excitaties.
De intensiteit in het ingangsvlak is

* * +EJ.'x E. + E. E. = E. E.•J.X J.y J.y -J. -J.
De intensiteit in het uitgangsvlak is

E+ E = ( J' E. )+ J E.-u -u -J. -J.

.,
dit moet voor alle E. gelijk zijn aan E: E. ,-J. -J. -J.

+zodat moet gelden J J = I •
De Jonesmatrix van een verliesvrij systeem is

dus unitair.
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De retarder en de rotator die in paragraaf 1.3
zijn geintroduceerd, zijn verliesvrij.
Eventuele demping van deze elementen kan met
behulp van een verzwakker (polarisator met P1=P2)
worden weergegeven.

1.6 .Theorema's
Voor systemen die beschreven worden door
Jonesmatrices, gelden de volgende drie stellingen
(zie (/11/1), part II). Deze hebben betrekking op
monochromatisch licht.

I. Een optisch systeem, dat is opgebouwd uit een
willekeurig aantal retarders en rotators, is
optisch equivalent met een systeem van een retarder
en een rotator.
Een dergelijk systeem kan dus beschreven worden
door R(a) G H(fj) of R(a) G R(-a) R(Q+p) = Ga R(a+fj).

II. Een optisch systeem, dat is opgebouwd uit een
willekeurig a&ntal polarisators en rotators,
is optisch equivalent met een systeem van een
polarisator en een rotator en kan dus beschreven
worden door R(a) P R(p).

III. Een optisch systeem, dat is opgebouwd uit een
willekeurig aantal retarders, polarisators en
rotators, is optisch equivalent met een systeem
van vier element en: een polarisator tussen twee
retarders, aangevuld met een rotator.
Dit kan worden beschreven door

R(a) G1 R(p) P R(Y) G2 R(o) •

+++++++++++



Hoofdstuk 2 Faradayrotator

2.1

2.1 Het Faradayeffect
Een isotroop dielectrisch medium, dat in een
magnetisch veld wordt geplaatst, gedraagt zich
als een optisch actieve stof.
Wanneer men een lineair gepolariseerde golf door

het dielectricum laat gaan in de richting van

het magnetische veld, dan kan men een draaiing
van het polarisatievlak waarnemen.
De draaiingshoek ~ is afhankelijk van de sterkte
van het magnetische veld B, van de afgelegde

afstand i door het materiaal in de richting van

het veld en van de materiaalsoort, wat tot

uitdrukking komt in de Verdetconstante V.
Er geldt ~ = V B.i (1I3 11 ,pag 190).

De Verdetconstante is afhankelijk van de golflengte
en wel volgens de formule van Becquerel (114 11

, p.358)

V - Xan (n = brekingsindex).ax
Het Faradayeffect is dUB het sterkst voor die

golflengtes waarbij ~~ (= dispersie) het grootst
is, nl. in de buurt van de absorptielijnen.
Een hoge Verdetconstante zal daarom vaak samengaan
met een hoge absorptiecoijfficient.

2.2 De Faradayrotator
Een dielectricum in een magnetisch veld vertoont

als gevolg van het Faradayeffect, een zelfde

gedrag als een rotator. Een dergelijke opstelling

heet Faradayrotator.
De rotatierichting van de Faradayrotator wordt
bepaald door de richting, die het magnetische veld

heeft t.o.v. de voortplantingsrichting van de

lichtgolf.
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Als de absorptie buiten beschouwing wordt gelaten,
dan wordt de Jonesmatrix van de Faradayrotator
in de ene richting gegeven door

J 21 = R(t?) •

Met het omkeren van het systeem keert ook het
magnetische veld om en vindt men

R R(-t?)J 12 = ,
zodat J 12 = R( t?)

T R(-t?) -J J 21en J 12 = •

De Faradayrotator is dus een niet-reciprook
element.

2.3 Analyse van niet-reciproke systeme~

Systemen die een of meer Faradayrotators bevatten,
zijn niet-reciprook. Voor de analyse van deze
systemen kunnen we gebruik maken van de methoden
en stellingen van hoofdstuk 1. Er doen zich nu
twee mogelijkheden voor:
1. Men is geinteresseerd in de overdracht in ~~n

richting. Dan behoeft men geen onderscheid te
maken tussen een Faradayrotator en een gewone
rotator, en zijn ook de stellingen van paragraaf
1.6 van toepassing.·

2. Men wil de overdracht in beide richtingen
beschouwen. Dan kan het systeem voor beide
richtingen afzonderlijk worden geanaliseerd met
behulp van de methodes van hoofdstuk 1.
Wanneer men echter naar analogie van paragraaf 1.6
een gegeven opstelling wil vereenvoudigen, dan
dient men er voor te zorgen, dat de overdracht
in elk der beide richtingen gehandhaaft blijft.
In onderstaande wordt afgeleid, hoe de drie
stellingen luiden voor niet-reciproke systemen.



Daartoe is het handig om eerst het algemene

geval te beschouwen van een Faradayrotator tussen
twee reciproke systemen A en B.

Stel J 21 = A21 F21 B21 •

Dan is J 12 = B12 F12 A12
T T= B21 F12 A21 omdat A en B reciprook

zijn.
T TJ 12 = A21 F12 B21

T= A21 F21 B21 omdat F 21 = F12 = R(~).

Dus alleen de niet-reciproke delen van de cascade
zijn verschillend in de uitdrukkingen voor

T
en J 12 •

A) Beschouw een cascade van retarders, rotators
en een Faradayrotator. De reciproke delen voor
en achter de Faradayrotator lcunnen worden
vereenvoudigd volgens stelling I van paragraaf 1.6,
wat als resultaat geeft;

J 21 = R(a) G1 R(~) F(~) R(~) G2 R(~)

= R(a) G1 R(-a) R(a+(j) F(~) R('Y+~) R(-I/t) G2 R(1f)

J~2 = R(a) G1 R(-a) R(a+p) F(~) R('Y+1f) R(-1f) G2 R(1f)

De enige principi~le vereenvoudiging, die men
kan aanbrengen, is het samenvoegen van twee
rotators tot een rotator R(a+~+'Y+if).

Iedere verdere verschuiving leidt tot verandering
in tenminste een van beide richtingen.

B) Beschouw een cascade van polarisators, rotators
en een Faradayrotator. Dit geval is gelijk aan
geval A) als Gi vervangen wordt door Pi (i=1,2),
wanneer stelling II van paragraaf 1.6 wordt
toegepast.



C) Beschouw een cascade van polarisators,
retarders, rotators en een Faradayrotator.
Volgens stelling III vanparagraaf 1.6 is deze
te vereenvoudigen tot

R(a1 ) G1 R(~1) P1 R(~1) G2 R(6 1) F(~)
I

R(a 2 ) G3 R(~2), P2 R(Y2) G4 R(02)

Het onderstreepte gedeelte is gelijk aan
geval A), dus ook hier vereenvoudiging slechts
zeer beperkt mogelijk.

Conclusie:
De reciproke delen van de cascade voor en achter
de Faradayrotator kunnen worden vereenvoudigd
volgens de stellingen van paragraaf 1.6.
De Faradayrotator dient op zijn plaats te blijven
staan. De enige vereenvoudiging die dan nog kan
worden uitgevoerd, is het weghalen van een rotator.
Deze conclusie is eenvoudig uit te breiden voor
cascades met meer Faradayrotators.



Ibij >. = 590 nm.

2.5

2.4 Realisatie van een Faradayrotator

Om een Faradayrotator te realiseren is het
noodzakelijk, dat men beschikt over
- een isotroop dielectricum
- een magnetisch veld.
Hier wordt in een kort overzicht aangegeven, in
welke grootte-orde de Verdetconstanten van

verschillende stoffen liggen, en welke magnetische

veldsterkten haalbaar z1Jn. Daarna wordt de
gerealiseerde opstelling besproken.

2.4.1 Ret dielectricum
Het dielectricum van een Faradayrotator dient
een hoge Verdetconstante en een lage absorptie

coefficient te hebben voor de te gebruiken
golflengtes.

Het is gebruikelijk om de Verdetconstante uit te
drukken in boogminuten per Gauss per centimeter
(1 Gauss = 10-4 Tesla).

De absorptiecoefficient a (cm-1 ) is gedefinieerd

door I -aZ= 1
0

e ,

waarbij I = intensiteit en z = afstand.

Voor gassen is V ~ 10-5 min/Gscm; dit is veel te

laag voor toepassing in een Faradayrotator.

Van de vloeistoffen met lage absorptie voor
zichtbaar licht, zijn water en carbondisulfide
de meest toegepaste:

V(R20) = 0,013 min/Gscm

V(CS 2 ) = 0,044 min/Gscm

Over het Faradayeffect in vaste stoffen is zeer
veel literatuur aanwezig (zie bijvoorbeeld "5 11

en "6"). Een paar vaste stoffen met hoge

Verdetconstanten zijn vermeld in de volgende

tabel (A = 590 nm).



V rnin/Gsem
,

kroonglas 0,015 a 0,025
flintglas 0,030 a 0,090
TbAlG

~ 0,85
Terbium-aluminium garnet

Opmerkingen:

- In het ziehtbare gebied is de Verdeteonstante
van deze stoffen kleiner voor langere

golflengten ("7").
- Voor flintglas zijn de Verdeteonstante en de

absorptieeoeffieient groter naarmate het

loodgehalte groter is ("7").

Ferromagnetisehe stoffen behoeven geen extern
magnetiseh veld. De belangrijkste van deze soort

is YIG (yttrium-iron-garnet). Dit wordt veel
gebruikt in infrarood-toepassingen.

Voor een verzadigd sample geldt:

bij A = 630 nm 1draaiing ~ 103 graden/em
a ~ 10 3 em-1

2.6

bij A = 1500 tot 5000 nm

ldraai~g ~ 102 graden/em
-1

~ 1,5 em

2.4.2 Het magnetisehe veld
In het magnetisehe veld moet een dieleetrieum

geplaatst kunnen worden, z6 dat een liehtbundel
door het dieleetrieum kan lopen in de riehting

van het magnetisehe veld.
Door deze eis blijven 2 praetisehe mogelijkheden

over voor de realisatie van een magnetiseh veld:

- soleno5:de
- permanente ringmagneten met de magnetisatie

evenwijdig aan de as.



De permanente ringmagneten hebben als voordeel
dat er geen warmte-ontwikkeling optreedt, zoals
bij de solenoide. Ret nadeel ervan is echter
dat bij stapeling van de ringen het veld in de
ringen zwakker wordt. Baalbare waarden van de
veldsterkte liggen rond 100 a 500 Gauss.
Bet voordeel van een solenoide is, dat bij goede
koeling een sterk veld (bijv. 3000 Gauss continu)
over een grotere afstand (bijv. 50 em) gerealiseerd
kan worden.

2.4.3 Gerealiseerde opstelling
Voor de realisatie van een Faradayroator was
ter beschikking:
- een aantal permanente ringmagneten (Ferroxdure);

veldpterkte op de as 300 a 500 Gauss.
- een cascade van korte spoelen (1 em) op

onderlinge afstand van ca. 1,5 em.
Weerstand per spoel ca. 0,6 g •

- een staaf kroonglas BK7 (10 em lang)
- een staaf flintglas SF12 (10 em lang)

Metingen
Een cascade van 7 ringmagneten gaf een magnetisch
veld van geroiddeld 320 Gauss over een afstand
van 10 em. Een serieschakeling van 6 spoelen
leverde een magnetisch veld van gemiddeld
580 Gauss over een afstand van 10 em bij een
stroomsterkte van 10 A.
Met deze twee veldsterkten werden de metingen
verricht. De opstelling is weergegeven in fig. 2.1.

fig. 2.1



2.8

Het lieht van de laser is in het algemeen

elliptiseh gepolariseerd. De polarisator P1

wordt daarom zo ingesteld , dat een maximale
hoeveelheid lieht wordt doorgelaten.

1. Faradayrotator met permanente magneten.
P2 wordt zo ingesteld, dat de detector een

minimum aanwijst. Dan wordt de Faradayrotator

omgekeerd en wordt P2 gedraaid tot de detector
opnieuw een minimum aanwijst. De hoek waarover

P2 gedraaid werd, is twee maal zo groot als de
draaiingshoek van de Faradayrotator.

2. Faradayrotator met solenoide.

P2 wordt zo ingesteld, dat de detector een
minimum aanwijst. Daarna wordt de stroom ingeseha

keld. De draaiingshoek van de Faradayrotator is
gelijk aan de hoek waarover P2 gedraaid moet

worden om de detector opnieuw een minimum te
laten aanwijzen.

De meetresultaten zijn samengevat in onderstaande
tabel:

penaanente magneten solenoide
2 {} (min V (min/Gsem) {}(min) V (min/Gsem)

BK7 150 + 15 0,023 ± 0,002 120 + 15 0,021 + 0,002

SF12 300 + 15 0,046 .± 0,002 270 + 15 0,047 + 0,002-
Metingen met daglieht leverden wat hogere

Verdeteonstanten op, omdat daarbij de grootste
intensiteit ligt bij een kleinere golflengte

dan 630 run :

voor BK7 V ~ 0,030 min/Gsem
voor SF12 V ~ 0,065 min/Gsem.



Opmerking:

Door de warmte-ontwikkeling in de spoelen

ontstaat in het glas, gedurende de opwarm- en
afkoelperioden, een temperatuursgradient.
Deze temperatuursgradient veroorzaakt materiaal
spanningen en daardoor dubbelbreking, zodat dan
elliptisch gepolariseerd licht ontstaat.

AIleen langs de as van de Faradayrotator is dan
steeds volledige uitdoving te bereiken.

Conclusie:
De Faradayrotator met een draaiingshoek van

45 0 (=2700') is in de theorie (zie hoofstuk 4)

een belangrijk element. Met de beschikbare

materialen en veldsterkten is het echter niet

mogelijk om 450 -draaiing te krijgen voor licht

met een golflengte ~ = 630 nm.
Bij het flintglas (10 em lang) zou dan een stroom
sterkte van 100 A nodig zijn • Dit geeft een

dissipatie van 6 kW. Dezelfde dissipatie treedt
ook op als een langere staaf wordt genomen met
een evenredig groter aantal spoelen en een

omgekeerd evenredig lagere stroomsterkte.

++++++++++++



Hoofdstuk 3 Beschrijving van niet-reciproke

~ystemen met behulp va~ 4x4-matrices

3.1 Inleiding
De 2x2-Jonesmatrix beschrijft de overdracht van
de polarisatietoestand in een richting en geeft
geen informatie over de overdracht in de andere
richting, tenzij het overdrachtssysteem reciprook
is. In het algemeen heeft men twee Jonesmatrices
nodig om het systeem volledig te beschrijven
(zie hoofdstukken 1 en 2).
We wensen nu aan niet-reciproke systemen matrices
toe te kennen, die de overdracht in beide
richtingen beschrijven.
Bovendien is het handig, wanneer deze matrices
de eigenschap bezitten, dat de matrix van een
cascade van elementen gevonden kan worden door
gewone matrixvermenigvuldiging van de matrices
van de elementen.
Ret zal blijken dat aan deze laatste voorwaarde
Diet altijd kan worden voldaan.

3.2 Verstrooiingsmatrices
Verstrooiingsmatrices of scattermatrices worden
vaak gebruikt in de microgolftechniek. Daarbij
beschouwt men dan de complexe amplituden van
twee golven.
Wij wensen echter de polarisatietoestand te
beschrijven en beschouwen daarom de complexe
amplituden van de x-component en de y-component
van de E-vector afzonderlijk.
De scattermatrix geeft het verband aan tussen
alle ingaande golven en alle uitgaande golven
van een systeem (zie fig. 3.1).



fig. 3.1

Afspraak: a. = ingaande E-vector (2-dim.)
-~

bi = uitgaande E-vector

Het genoemde verband luidt:

(::) = s (::) .

Omdat we steeds met 2-dimensionale vectoren
werken, schrijven we de scattermatrix steeds in
gepartitioneerde vorm:

met S.. = 2x2-matrix.
~J

Interpretatie van de S-matrix:

S11 en S22 zijn reflectiematrices.

S12 = J 12 , dit is de 2x2-Jonesmatrix voor de
overdracht van vlak 2 naar vlak 1.

8 21 = J 21 , idem voor de overdracht van vlak 1
naar vlak 2.

Met behulp van de scattermatrix kunnen dus ook
reflecties beschreven worden, hetgeen met de
2x2-Jonesmatrices niet kan, tenzij twee extra
matrices zouden worden gebruikt. In de Jones
calculus wordt reflectie meestal buiten
beschouwing gelaten.



3.3

Het systeem kan ook worden opgevat als een

vier-poort (zie fig. 3.2)

s
,

fig. 3.2

Voor dit systeem gelden dan de bekende eigen
schappen van de scattermatrices ("sn).
Vooral de eigenschappen verliesvrijheid en
reciprociteit zijn hier interessante

a. Ret systeem is verliesvrij als S+S = I, d.w.z.
een verliesvrij systeem heeft een unitaire
verstrooiingsmatrix.

Tb. Het systeem is reciprook als S = S, d.w.z.
een reciprook systeem heeft een symmetrische

verstrooiingsmatrix.

C!1
T

Nu is ST = S~1 ) ,
S12 S22

zodat voor een reciprook systeem geldt:

T
S21S12 = ,

ofwel T
J 21J 12 = •

Dit komt overeen met de definitie van een

reciprook systeem, die in paragraaf 1.4 werd

gegeven.



3.3 De transfermatrix

De scattermatrices hebben een belangrijk nadeel:
de scattermatrix van een cascade is niet gelijk
aan het matrixproduct van de afzonderlijke
s cat t ennat ri c es •
Voor berekeningen aan een cascade dient men

gebruik te maken van de transfermatrices. Deze

zijn af te leiden uit de bijbehorende scatter

matrices.
De transfernlatrix is gekoppeld aan een bepaalde

richting. Daardoor zijn er twee mogelijkheden,

namelijk voor de overdracht van,\ links naar

rechts (fig. 3.2)

en voor de overdracht van rechts naar links

Door gebruik te maken van de eerder gegeven

relatie tussen (:~)en (;~) vinden we een

verband tussen de transfermatrices T1 en T2
enerzijds en de scattermatrix S anderzijds.

1 • Voor T1 wordt gevonden

(S2~ ~ 322
-1 3 11 -1)

T1 =
5 12 S22 312

-1 -15 12 8 11 312

De scattermatrix uitgedrukt in elementen

van T1 luidt

C11
-1 -1 )

S
T22 T21 T22

=

- T12
-1 T21 T12

T-1T22 22



3.5

2. Voor T2 wordt gevonden

C1~
- 3 11

-1 322 -1)T2
321 3 11 321

=
-1 -1321 322 321

De scattermatrix uitgedrukt in elementen
van T2 luidt

3 =

De transfermatrix van een cascade vindt men
door de transfermatrices van de elementen te

vermenigvuldigen. Uit het resultaat kan dan
de scattermatrix van de cascade worden afgeleid.

Opmerkingen:

Uit de ,definities blijkt, dat voor ieder systeem
een verstrooiingsmatrix 3 bestaat.

De transfermatrices T1 ~n/of T2 bestaan echter

niet als det 3 12 = 0 en/of det 321 = O.

De oorzaak hiervan is, dat bij de transfer
matrices een oorzaak beschreven wordt als functie

van zijn gevolg en dit is aIleen mogelijk bij
reguliere matrices.



3.4 Reflectievrije systemen

Voor reflectievrije systemen

van de vonn
3 =

3.6

is de scattermatrix

Dan geldt voor de transfermatrices

en T2

= C21 0-1)o 312

= (:12 o )
-1 •

321

Bij reflectievrije systemen z~Jn de overdrachts
functies voor de beide richtingen dus niet

gekoppeld en kan men voer elk der beide richtingen

afzonderlijk de overdracht berekenen.
Daarbij gebruikt men dan alleen 312 en 321

en niet de inversen ervan, zodat ook voor
systemen met ideale polarisators (singuliere

ma~rices) steeds de overdracht in beide
richtingen afzonderlijk.berekend kan worden.

In paragraaf 1.4 is van deze eigenschap reeds

gebruik gemaakt.



3.5 Andere 4x4-matrices

De van de scattermatrix afgeleide transfermatrices

blijken niet geschikt te zijn voor de beschrijving
van systemen met ideale polarisatoren (zie 93.3).
Er is daarom gezocht naar andere matrices, die
dit nadeel niet hebben. Daarbij werd vooral
resultaat verwacht van de lIkettingmatrices", die

het verband aangeven tussen een E·· en H-vector in
het ene vlak en een E en H-vector in het andere

vlak. Deze matrices leveren echter ook een aantal

problemen op ten aanzien van de interpretatie

van de vectoren en van oorzaak-gevolg-relaties.

Voor ieder willekeurig systeem bestaat er wel
altijd een scattermatrix, omdat deze alle gevolgen

beschrijft als functie van alle oorzaken.
Bij andere matrices is steeds wel ergens een

oorzaak beschreven als functie van zijn gevolg,
waardoor voor sommige systemen singuliere matrices
ontstaan en dus geen inverse te bepalen is •

......+++++++++



Hoofdstuk 4 Synthese van optische s~stemen

4.1

4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de synthese besproken van

optische systemen, die beschreven worden met

behulp van Jonesmatrices.
Onder synthese wordt verstaan het realiseren

van een opstelling, waarvan de overdrachts

eigenschappen voorgeschreven zijn.

Een belangrijk gegeven hierbij is of het systeem

reciprook of niet-reciprook is.

Reciproke systemen kunnen worden gesynthetiseerd
met behulpvan de door Jones voorgestelde

methode ("1", part I, II, III). Deze methode is

echter nogal ondoorzichtig en bewerkelijk.
Hier wordt een methode aangegeven, die beter te
doorzien en minder bewerkelijk is.

Bij de beschrijving van deze methode zal iedere
stap worden verantwoord, zodat men de beschrijving

ook als een bewijs van ~ogelijke realisatie
kan beschouwen. Het formele bewijs dat de
realisatie altijd mogelijk is op de beschreven
manier, zal ook afzonderlijk worden behandeld,

zij het in zeer beknopte vorm.

Met gebruikmaking van de synthese van reciproke

systemen zal ook een methode worden aangegeven

voor de synthese van niet-reciproke systemen.

Een dergelijke synthese is, voor zover ons
bekend, in de literatuur nog niet aanwezig.

In appendix A1 vindt men de betekenis van

verschillende termen uit de matrixtheorie.



4.2 Decompositie van een matrix in basismatrices
Bij de synthese van een systeem ligt het voor
de hand om uit te gaan van eenvoudig te realiseren
basiselementen. Wij hebben drie basiselementen

ter beschikking met de volgende basismatrices:
polarisator P = reele diagonaalmatrix met Pii~ 0

retarder G = complexe diagonaalmatrix met IGiil= 1

rotator R = reele, orthogonale matrix met det R =+1.

Wij willen nu een gegeven matrix J ontbinden in
basismatrices, zodanig dat een cascade van de
bijbehorende basiselementen de gewenste overdracht

oplevert.

stelling: Een willekeurige complexe 2x2-matrix J

kan als voIgt worden ontbonden:
J = R1 G1 R2 P R3 G2 R4 •

Het bewijs van deze stelling bestaat uit 2 delen:

1. een willekeurige mat~ix A kan geschreven

worden als A = U1 P U2 ,

waarbij U1 en U2 unitaire matrices zijn.

2. een unitaire matrix U kangeschreven worden

als U = R1 G R2 •

1. Een willekeurige matrix A kan geschreven
worden in de polaire vorm A = U H , waarbij U
een unitaire matrix en H een positief semi
definiete hermitische matrix is ("9", deel I, p. 254).
De eigenwaarden van H zijn reeel en niet-negatief.

Dus H = V {h1,h2 , ••• ,hn }V-1 ,

waarin {h1,h2 , ••• ,hn } = diagonaalmatrix met de

eigenwaarden van H en V is de unitaire matrix
van eigenvectorenvan H.



,

Men kan dus steeds schrijven:

A = U1 {h1 ,h2' • • • , hn } U2 '

-1 +waarin U1 = U V en U2 = V = V beide

unitair zijn.

2. Voor een unitaire matrix U kan altijd

geschreven worden U = K eiS (zie "9", deel II,p. 4),

waarin K een retne, orthogonale matrix
en S een re~le, symmetrische matrix is.

Daardoor is eiS unitair en symmetrisch en

geldt eiS
= Q {ei~,ei~, ••• ,ei~}Q-1 ,

waarin Q een re~le, orthogonale matrix is

{ itP. il/'2 il/'n} d d· . 1m t·· ten e ,e. , ••• ,e e ~agonaa a r~x ~s me

de eigenwaarden van eiS •

Dus geldt U = K1 {ei~,ei~, ••• ,ei~}K2

-1waarin K1 = K Q en K2 = Q beide re~el en

orthogonaal zijn.

Opmerking:
Wij stellen als eis, dat bovendien geldt

det K1 = det K2 = 1 • Hieraan kan steeds worden

voldaan.



•
4.3 Methode voor de decompositie van een

willekeurige 2x2-matrix

Ben gegeven matrix J wordt ontbonden volgens

J = J 1 P J 2 ' waarbij J 1 en J 2 unitaire matrices

zijn en Peen reele, niet-negatieve diagonaal
matrix is.
Hoewel er overeenkomsten bestaan tussen de
methoden voor de decompositie van reguliere en
singuliere matrices, worden deze methoden toch

voor de duidelijkheid apart behandeld.

4.3.1 Decompositie van een reguliere matrix

Zij gegeven de complexe 2x2-matrix

J = (~ ~), met det J ~ O.

We wensen de matrices J 1 , J 2 en P zo te bepalen,

dat J = J 1 P J 2 , met J 1 en J 2 unitair en

P=(P1 0), met P1 en P2 reeel en positief.
o P2

Beschouw F == J+ J (deze bepaalt de energieoverdracht)
+ + += J 2 P J 1 J 1 P J 2

+ 2= J 2 P J 2 ~

J 1 is zo geelimineerd, omdat aangenomen is dat J 1

unitair is (d.w.z. J~ = J11).

F is een hermitische matrix (F = p+) en heeft

daarom reele eigenwaarden A1 en A2 •
Bovendien geldt:

A1 A2 = det F == Idet J/ 2 >0

A1 + A2 = spun == la[2 + lbf + Ic 1
2

+ Idl
2

>0

dus A1 en A2 zijn beide positief.



Als A1 ~ A2 ' dan gebruiken we de stelling:

een hermitische matrix F met verschillende
eigenwaarden kan altijd geschreven worden als

F == U A U-1 , waarin U een unitaire matrix is,
waarvan de kolommen eigenvectoren van F zijn ,

en A de bijbehorende eigenwaarden-diagonaalmatrix

is.

De gevraagde matrices zijn dan:

-1 +
J 2 == (~ =0U)' J 2 is uni t air.

p == 0 ~ ,P is een reele, positieve
diagonaalmatrix.

-1
J 1 == J UP, J 1 is unitair omdat na uitschrijven

+ -1blijkt dat J 1 = J 1 •

Als A1 == A2 == A , dan is F = AI, en kunnen we

stellen J 2 == I

P =V>:I

J 1 =~ J , J 1 is uni t air.

Opmerking:
De kolommen van J 1 z1Jn eigenvectoren van J J+.

J 1 kan echter niet onafhankelijk van J 2 bepaald

worden, omdat eigenvectoren altijd een wille
keurige constante kunnen bevatten.

De gewenste splitsing is dus steeds mogelijk.
De unitaire matrices J 1 en J 2 worden verder
gesplitst tot rotators en retarders volgens

de methode van paragraaf 4.4.
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4.3.2 Decompositie van een singuliere matrix

Zij gegeven de complexe 2x2-matrix

J = (~ ~), met det J = 0 (J I 0).

We ,wensen de matrices J 1 ' J 2 en P zo te bepaIen,

dat J = J 1 P J 2 ' met J 1 en J 2 unitair en

P = (b g), met p re~eI en positief.

Opmerking: na uitvoering van de vermenigvuldiging

J 1 P J 2 blijkt dat de 2e kolom van J 1 en de 2e rij

van J 2 vrij te kiezen zijn.

Beschouw F = J+ J •

F is een hermitische matrix met verschillende

eigenwaarden, namelijk A1 = sp(F) > 0

en A2 = o.
Dus F = U A U-1 , waarbij U een unitaire matrix

is waarvan de kolommen eigenvectoren zijn van F,

en A de bijbehorende diagonaalmatrix:

A=(~1 ~).

Ook geldt

stellen:

F = J+ J

-1J 2 = U

P =~

= J+ p2 J , zodat we kunnen
2 2

= U+

~)
De matrix
Beschouw

J 1 wordt als voIgt bepaald:
-1

J J 2 = J U = J 1 P

J U = J (~1 ' ~2)

J 1 P = (P~1 ' 0)

De matrices J 1 en U zijn hierbij aangegeven

door middel van hun kolomvectoren.
1

De eerste koloID van J 1 is dus !1 = P J ~1 •



De tweede kolom van J 1 dient zo te worden
gekozen, dat J 1 unitair is. Dit is steeds mogelijk.

De opmerkingen van paragraaf 4.3.1 gelden ook hier.

4.4 Methode voor de decompositie van een
unitaire 2x2-matrix

Zij gegeven de unitaire matrix J.

We wensen de matrices R1 ' R2 en G zo te bepalen,

dat J = R1 G R2 , met R1 en R2 rotatiematrices en

G een complexe unitaire diagonaalmatrix.

Beschouw F = JT J

= RT c!! R; R1 G R22

= RT G2 R2 2

R1 is zo ge~limineerd, omdat aangenomen is dat R1
( T -1)een rotatiematrix is d.w.z. R1 = R1 •

F is een unitaire matrix en kan daarom steeds
-1geschreven worden als F = S AS,

waarbij A = (A1 0), met IAll = 1>-21 = 1
o >-2

en S = (!1 ' f 2 ), met !1 en f 2 de genormeerde

eigenvectoren van F bij respectievelijk >-1 en >-2;
dan is Seen unitaire matrix.

F is een unitaire symmetrische matrix en heeft
daarom een set re~le eigenvectoren (zie appendix
A2), zodat het mogelijk is om voor S een re~le

matrix te kiezen.
Als bovendien het teken van de kolommen van S
zo wordt gekozen, dat det S = +1, dan heeft
Salle eigenschappen van een rotatiematrix.
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Dan kunnen we stellen:

Hierbij worden voor de (complexe) wortels van de
eigenwaarden de hoofdwaarden gekozen, terwijl

het teken voor ~ zo gekozen wordt, dat

det G = det J • Door deze keuze is det R1 = 1.

Na uitschrijving blijkt dat R~ = R~ = R11 ;

dus R1 is een re~le, orthogonale matrix.

Het is dus steeds mogelijk om de gewenste
splitsing uit te voeren.

Opmerking:

Het feit dat de beschreven decompositie mogelijk
is, is een eigenschap van de matrices en
onafhankelijk van de fysische interpretatie
van deze matrices.
We kunnen namelijk dezelfde decompositie uitvoeren
en daarbij de gevonden matrices interpreteren
als de beschrijvingen van basiselementen op een
andere basis.
Zo krijgt men bijvoorbeeld bij gebruik van
circulaire basis de volgende basiselementen:

re~le diagonaalmatrix Pc = circulaire polarisator

complexe diagonaalmatrix Gc = circulaire retarder

- rotatiematrix Rc = circulaire rotator.



Uitgedrukt in basiselementen op Cartesische
basis luiden deze:

p ~ (p 1 ' P2) = G( -'71"/4) R( -11"/4) P (p 1 ' P 2) R( 11"/4) G( 7r /4)

Gt (Yt) = R(Yt)c

R~ (yt) = R(1I"/4) G(-Yt) R(-1I"/4).

Hiennee is de methode voor de synthese van
een reciprook systeem met voorgeschreven

Jonesmatrix volledig behandeld. In. de volgende
paragraaf wordt ingegaan op de synthese van
niet-reciproke systemen.
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4.5 Synthese van ~iet-reciproke optische systemen

4.5.1 Inleiding
Volgens Tellegen ("10") en Casimir ("11") kan

men een passief niet-reciprook element aIleen
realiseren met behulp van een mechanische draai
beweging of een statisch magnetisch veld.

Bij de Faradayrotator wordt gebruik gemaakt van

een statisch magneetveld en deze is daardoor
niet-reciprook.

In dit hoofdstuk zal worden aangetoond, hoe met
behulp van de Faradayrotator als enige niet
reciproke basiselement, ieder willekeurig

niet-reciprook optisch systeem, dat beschreven

wordt door Jonesmatrices, gerealiseerd kan worden.

Niet-reciproke systemen kunnen worden beschreven
met behulp van twee Jonesmatrices J 12 en J 21
(zie fig. 4.5.1).

fig. 4.5.1

De overdracht van vlak 1 naar vlak 2 wordt

beschreven door J 21 •
J 12 beschrijft, in hetzelfde coordinatenstelsel,

de overdracht van vlak 2 naar vlak 1.
TVoor reciproke systemen geldt J 12 = J 21 •
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Om het syntheseprobleem te doorzien, beschouwen

we een cascade van een Faradayrotator F tussen
twee reciproke systemen A en B.

Stel J 21 = A21 F21 B21 ,

dan is J 12 = B12 F12 A12

T
It"' 21 AT omdat A en B reciprook zijn.= B21 21'

T TOok is J 12 = A21 F21 B21 •

TDe uitdrukkingen voor J 21 en J 12 vertonen grote

overee~~omsten, namelijk alleen de niet-reciproke

delen zijn verschillend.

Om tot synthese te komen van een systeem, waarvan
TJ 21 en J 12 gegeven zijn, worden J 21 en J 12 elk

afzonderlijk gesplitst volgens de eerder

beschreven methode.

De op deze manier gevon~en basiselementen worden
zodanig aangepast, dat ze zowel in de uitdrukking

Tvoor J 21 als in de uitdrukking voor J 12 tot de

gewenste overdracht leiden.
Het komt er op neer dat we gebruik maken van

drie niet-reciproke "basiselementen": rotator,

retarder en polarisator.



4.5.2 Niet-reciproke basiselementen
Een niet-reciprook basiselement is een element
dat zich, bij de overdracht in beide richtingen
afzonderlijk, gedraagt als een gewoon basis
element (rotator, retarder of polarisator),

maar waarvan de parameters afhankelijk zijn van
de richting.

1. Rotator

--[R(tl) H F(t1) ~
fig. 4.5.2

De niet-reciproke rotator wordt gevormd door een
cascade van een reciproke rotator R(~) en een
Faradayrotator F(~) (volgorde willekeurig).

Hiervoor geldt J 21 = F(~) R(~) = R(~+~)

Ten J 12 = F(-~) R(~) = R(~-~)

J 12 = R(~-~).

2. Retarder

Een niet-reciproke retarder kan gerealiseerd
worden met behulp van onderstaande cascade:

- R(-450)· e--- F(-450) '-- G(<P2) I-- F(450) f-- R(450) f-- G(<P1) ,......

fig 4.5.3

J 21 = G(<P1 ) If.(900) G( <P
2

) R( -90°)

= G(<P1 - <P 2 )

T G( <P
1

) R(Oo) G(<P2) R(Oo)J 12 =

= G(<P1 + <P 2 )

J 12 = G(<P1 + <P
2

)



Een beperking van deze cascade, en dus ook van

deze retarder, is dat det J 21 = det J 12 •

Er is ons echter geen methode bekend om een
fasedraaier te maken, die voor de beide richtingen

een verschillende vertraging (= weglengte) heeft.
Dit is geen groot bezwaar, omdat in de praktijk

de totale fasedraaiing meestal buiten beschouwing

wordt gelaten.
Dit kan men ook hier doen, bijvoorbeeld door de

retarders steeds te schrijven in de vorm

•

3. Polarisator

De niet-reciproke polarisator heeft in het algemeen
verschillende determinanten voor de beide richtingen

en kan daarom in het algemeen niet worden

gerealiseerd met behulp van een cascadeschakeling.

Als Idet J 121 F Idet J 2'11 dan gebruiken we een

"parallelschakeling". Deze kan er als volgt

uitzien:

(:3 :J'BS~!" R(-450) ~ F(450) -
S

f- 11' (-450
) - R( 450

) f------'''..

S"- (:1 :2) "- BS
, ~

'" ~-

S = spiegel
BS = beamsplitter

fig. 4.5.4
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J 21 = 1 (P1 o ) + ~ H(Oo (P3 o )R(OO)
2 0 P2 0 P4

1(P1 + P3 0

+ P4)="2'
0 P2

T
-1 t1 o ) + ~ R(90o) t3 0) R(-90

o
)J 12 - 2

0 P2 0 P4

- 1 C1+ P4 0

+ P3)- 2
0 P2

De factor t wordt veroorzaakt door:

a. de eerste beamsplitter verdeelt de energie

gelijkmatig over de twee bundels; dit geeft
een factor V2

b. de tweede beamsplitter laat de helft van de
aangeboden energie in de gewenste richting

gaan; dit geeft ook een factor V2'.

Deze "parallelschakeling" heeft een paar

practische bezwaren. Er is namelijk van uitgegaan
dat de weglengtes tussen de vlakken exact gelijk

zijn; dit is in de praktijk echter moeilijk te
realiseren, waardoor men last krijgt van

interferentieverschijnselen.

Als Idet J 12 1= Idet J 21 1 ' dan gebruiken we een

cascadeschakeling als in fig. 4.5.3, waarbij de

retarders worden vervangen door polarisators.
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4.5.3 Voorbeelden

A. stel J 21 = R(~) G(~) R(~)

Ten J 12 = R(O) G(~) R(w)

Opstelling:

R(-45°) F(-450) G(~)

~~}(450)IR(450+(~~)HR(~)IF(¥)~

B. Een Faraday-isolator heeft als overdrachts
matrices:

J 21 = Pi = (6 g)
TJ 12 = 0

Daar det J 21 = det J 12 kan dit systeem gerealiseerd

worden met behulp van een cascadeschwceling:

J 21 = Pi F(450) R(-450) Pi R(450) R(-450)

2= P.
1.

= Pi

J~2 = Pi R(-90o) Pi R(Oo)

= P. R(-90o) P. R(90o) R(-90o)
]. L-' 1.__--',

= Q
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4.5.4 Conclusie

Bet blijkt in principe mogelijk te z~Jn om de

synthese van niet-reciproke optische systemen
uit te voeren wanneer de twee Jonesmatrices
gegeven zijn.

Als de determinanten van de twee Jonesmatrices
gelijk zijn, is er geen beperking.

Als de determinanten van de twee matrices in

absolute waarde aan elkaar gelijk zijn, dan
dient men de algemene fasedraaiing in een van

de beide richtingen aan te passen.
Als ook de absolute waarden van de beide
determinanten verschillend zijn, moet men een
Itparallelschakelinglt in het systeem opnemen

en zal men zeer nauwkeurig te werk moeten gaan.

De enige niet-reciproke delen van het systeem
worden gevormd door Faradayrotators, zoals verwacht.

werd.

+++++++++++



Roofdstuk 5

Vectori~le optische overdrachtss~st~

5.1 Inleiding
In de Fourier-optica wordt een optisch systeem

beschouwd als een Itblack box" met een ingangs
vlak en een uitgangsvlak. De signalen zijn

2-dimensionale coherente belichtingsfuncties
in deze vlakken.
Aan het systeem worden overdrachtseigenschappen

toegekend, die een verband aangeven tussen de
belichtingsfuncties in beide vlakken. Daarbij

wordt het vectori~le karakter van het licht

geheel buiten beschouwing gelaten.

In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe de

scalaire beschrijving uitgebreid kan worden,
indien men ook de overdracht van (volledig)

gepolariseerde belichtingsfuncties wenst te
beschrijven. Voor de scalaire beschrijving wordt

verwezen naar H.J. Butterweck ("12").

Wanneer de overdrachtseigenschappen van coherent

gepolariseerd licht bekend zijn, is het in

principe mogelijk om ook de overdracht van
parti~el coherent en/of parti~el gepolariseerd

licht te bescrijven, mits het systeem niet

depolariserend werkt.

Ret is bekend uit overwegingen, die samenhangen

met reciprociteitsrelaties (Van Weert 1113 f1
),

dat de Jonesmatrices enerzijds en de scalaire

beschrijvingen van lenzen e.d. anderzijds,
pnvolledig zijn. De Jonesmatrices geven geen

informatie over de overdracht van schuin
invallende golven en de scalaire overdrachts
functies zeggen niets over de polarisatie

anisotropie.



Van de vectoriele optische overdrachtssystemen

worden, naar analogie van ("12"), een aantal
algemene eigenschappen aangegeven.
Daarna worden dan enkele mogelijke realisaties
beschreven, evenwel zonder in te gaan op de
synthese van vectoriele systemen.
Tenslotte volgt dan een voorbeeld van de analyse
van een vectorieel overdrachtssysteem.



5.3

5.2 Definities en notaties

We beschouwen belichtingsfuncties, die afhankelijk
zijn van 2 coordinaten in een vlak loodrecht op
de optische as (= z-as) en die tevens een
bepaalde polarisatietoestand bezitten:

(
ct>x(X,Y))$(r) = •

- - I/>y ( x , y )

r is een 2-dim plaatsvector. In het volgende zijn
alle vectoren 2-dimensionaal.

De polarisatietoestand in punt £ wordt bepaald
door de verhouding ~ (r)/~ (r). We beperken onsx- y-
tot situaties waarin deze verhouding een vaste
waarde heeft (in de tijd).

De Fouriergetransformeerde wordt gedefinieerd als

eJ>(R) /1/>(£)
-iR·r dr= e --

$(£) = f:#(R)
iR·r dRe --

De signaaltransformatie van vlak 1 naar vlak 2
kan zowel in het plaatsdomein als in het

ruimtelijke frequentiedomein beschreven worden:

~2 (£2) = f g21 (!:.2 ,E1) 1/>1 (:£1) dr1

~2(R2) =fG21(R2 ,R1 ) ~1(R1) dR 1 '

waarbij de overdrachtsfuncties g21 en G21 de

vorm hebben van een 2x2-matrix met functies als

componenten.



Bijvoorbeeld:

De matrixelementen dienen als voIgt te worden
ge~nterpreteerd:

g~~ (!:2 '£1) beschri jft de (scalaire) overdracht

van een y-component in vIak 1 naar een bijdrage
tot de x-component in vlak 2.

De overdrachtsfuncties g21 en G21 zijn niet

via een Fouriertransformatie met elkaar gekoppeld,
maar via de volgende vergelijkingen:



5.3 Beh~opt overzicht van de eig~~schappen van
de vectoriele overdrachtssyst~men

De in (tt12 1l
) genoemde eigenschappen van scalaire

systemen laten zich eenvoudig generaliseren tot
eigenschappen van vectoriele overdrachtssystemen.

Daarom zullen we ons hier beperken tot een kort
overzicht.

Voor een identiteitssysteem geldt:

g21 (r2 '£1) = <5 (£2 - £1) I

G21(g2'~1) = o(~2 - ~1) I

Een cascade van - heeft als matrices:g21 en g32

g31 (!:3,r1 ) = j g32(£3'£2) g21 (£2 '!:1 ) d£2

G31 (R
3

,R1 ) = jG32 (R3,R2 ) G21 (R2,R1 ) dR2

Voor het inverse systeem gelden de volgende
relaties:

cP 1(£1) j-i cP 2(£2 ) dr2
=:; g21 (!:1 '£2)

<l>1(R 1) = jG~1(R1,R2) <l>2(R2 ) d!!2

jg~1 (£1'£2) g21 (£2'£1) d.!:2 = <5 (£1 - r') I-1

jg21 ("£2 ' "£1 )
=i dr1 8(!2 - "£2) Ig21(E1,r2) =:;



5.6
Reciprociteit

Voor de algemene reciprociteitsrelaties van

vectoriele overdrachtssystemen wordt verwezen
naar (II 13II ) •

In de Fourier-optica is het gebruikelijk om
zich te beperken tot paraxiale benaderingen van
de overdrachtssystemen. Dat zullen we ook hier

doen en daarbij veronderstellen dat de reciprociteits

relaties in de paraxiale benadering niet veel

afwijken van het limietgeval van evenwijdig aan
de optische as invallende golven.

Voor het limietgeval geldt:
een systeem is reciprook als

of

= g~1 (!:2'!:1)

=T
G21 (R2 ,R1 )·
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Bij een verliesvrij systeem is de energie van

het uitgangssignaal gelijk aan de energie van

het ingangssignaal voor aIle mogelijke excitaties:

Dit leidt tot de eis

~g~1(~2'~1) g21(~2'~1) dr2 = o(~1 - r') I of-1

~G~1(R2,R1) G21 (R2 ,R1 ) dR 2 = o(R1 - R1 ) I

Voor een verliesvrij systeem is de inverse te

bepalen, n~~elijk

g~1(~1'!2) = g~1(!2'!1)

en G~1(R1,R2) = IT~1(R2,R1)·

Opmerking:

Bij deze formules is de yolgorde van conjugeren

willekeurig; de getransponeerde moet echter

steeds voorop staan.

Een systeem dat ~owel reciprook als verliesvrij

is, heeft de eigenschap tijdreversibiliteit.

- -T)
reciprook: g12(!1'!2) = g21(!2'!1

verliesvrij: g~1(!1,r2) '= g~1(!2'~1)

beida:

Opmerking:

Dit is een physische eigenschap en dus niet

afhankelijk van de gebruikte benaderingen.



Er z~Jn 3 soorten ~~trie te onderscheiden:
a. symmetrie in ru.imtelijke coordinaten

g21(E2,r1 ) = e21(£1,r2 )

dan is G21 (R2 ,R1 ) = G21(-R1,~R2)

b. symmetrie in spectrale coordinaten

G21(~2,R1) = G21 (Rl'R2 )

dan is g21(£2'£1) = g21(-£1'-£2)

c. symmetrie van de matrix

g21(£1,r2 ) = g~1(£1'£2)

G21 (El'R2 ) = G~1 (Rl'R2 )

Deze symmetrie-eigenschappen sluiten elkaar
niet uit.

Bijzondere systemen.

g21 (£2'£1)

G21 (~2 ,R1 )

= m21 (£2) 0(£2 - £1)

1 = -= -2 M21 (Ri - R1 )
411"

} spre1d1ngsvrij

g21(£2'£1) = h21 (£2 - £1) }PlaatsOnafhankelijk

G21 (R2 ,R1 ) = H21 (R2 ) 0(R2 - R1 )

g21(E2'£1) = J 0(£2 - £1)
} J one smatrix

G21 (g2,R1 ) = J 0(112 - R,1)

g21 (£2'£1) = g21 (£2'£1) I
}sCalair systeem

G21 (R2 ,R1 ) = G21 (R2 ,R1 ) I

g21 (£2'£1) = 0(£2 - £1) I
} doorschake11ng

G21 (R2 ,R1 ) = o(!!2 - R1 ) I



5.4 Cascades van vectori~le overdrachtssytemen

Een aantal eigenschappen van cascades is
belangrijk genoeg am apart verrneld te worden.

A. Een cascade van reciproke elementen is

oak reciprook.

Bewijs:

Een systeem g21 is reciprook als

g12(E1,E2) = g~1(E2'E1)·

Voor een cascade geldt:

g31(E3tE1) = ~g32(E3'E2) g21(E2,E1) dr2

g]1(E3tE1) = ~g~1(-£.2'E1) g]2(E3,E2) dE2

Ook geldt:

g13(E1,r3 ) = ~g12(E1'E2) g23(E2tE3) dr2
Hieruit volgt direct dat g31 reciprook is als

g21 en g32 reciprook zijn.

B. Een cascade van verliesvrije systemen is
ook verliesvrij.

Bewijs:
Een systeem g21 is verliesvrij als

~g~1(~2'~1) g21(~2'~1)'d~2 = &(~1 - ~1) I

"'"Voor de cascade g31' opgebouwd uit g21 en g32 '
vindt men:

~g31(E3'E1) g31(E3,E1) dr3
+

,r~32(E3,r2) g21(E2,E1) dr2]'·

[fg32 (E3'E2) g21 (E2,El) dE2] dr3

5.9
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=~~g~1(r2'E1) ~g32(E3'E2) g32(!3,r2 ) dr3

g21(r2 '!1) dE2 dr2

=~~g~1(r2,r1) &(E2 - E2) I g21(E2,E1) dr2 dr2
omdat g32 verliesvrij is

= ~g~1(E2'E1) g21(r2,E1) dE2

= &(!1 - £1) I, omdat g21 verliesvrij is

Conclusie: g31 is ook verliesvrij.

C. Een willekeurige opeenvolging van scalaire
systemen en systemen die beschreven worden door

Jonesmatrices, kan beschouwd worden als een
opeenvolging van twee onafhankelijke cascades,
een cascade van scalaire systemen en een cascade
van Jonesmatrices.
Toepassing: in de paraxiale benadering kan men
eerst de gewenste polarisatietoestand realiseren
en vervolgens de gewenste scalaire overdrachts

functie.

Opmerking:
Matrixvermenigvuldiging is in het algemeen niet
comrnutatief. Ook in een cascade van plaats
onafhankelijke of spreidingsvrije systemen mag
..., ~i ~

de volgorde niet willekeurig gekozen worden,
dit in tegenstelling tot cascades van scalaire

plaatsonafhankelijke of spreidingsvrije systemen.
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5.5 Mogelijke realisaties van vectori~le systemen

Vectoriele overdrachtssystemen die niet herleid

kunnen worden tot een cascade van scalaire
systemen en Jonesmatrices, kunnen worden verdeeld
in twee klassen:

een-weg systemen
de overdracht vindt plaats via ~~n lichtbundel;

men treft daarbij geen interferentieverschijn
selen aan.

- meer-weg systemen
de overdracht vindt plaats langs twee of meer

bundels. Daarbij kunnen interferentieverschijn
selen optreden.

5.5.1 Een-weg s;ysteem m.b.v. Vectograph-film

Een Vectograph-film gedraagt zich uniform
transparant voor licht met e~n bepaalde polarisatie

richting en heeft een bepaalde transmissiefunctie

t(!:), met O:S; t<'!:):s; 1 , voor het licht waarvan
de polarisatierichting loodrecht op de eerste

staat. De overdracht wordt dus beschreven door

g21 (:£2':£1) = (~ ~(:£2») 8 (r2 - r 1) •

Met combinaties van deze films en Jonesmatrices

kan men diverse vectoriele overdrachtssystemen
realiseren. Ook kunnen hiermee scalaire
overdrachtssystemen worden gemaakt met een bipolair

of complex karakter (zie "14").

Voordelen:
weinig verliezen

- geen interferentieverschijnse~en

Nadelen:
-alleen amplitudetransmissiefuncties te realiseren

-filterfunctie wordt langs fotografische weg

aangebracht (eenmalig)

-moeilijk verkrijgbaar
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5.5.2 Meerwegsystemen

Bij deze systemen komt het uitgangssignaal tot
stand via twee of meer bundels.

Iedere bundel wordt afzonderlijk gefilterd
met een Jonesmatrix en een scalaire functie.

Bij het samenvoegen van de bundels in het
uitgangsvlak treedt in het algemeen interferentie

Ope

Interferentie
Ret beeld van twee coherente velden J 1E1 en J 2E2
wordt gegeven door

waarin 1 1 = (J 1E1 )-(J 1E1 )*

1 2 = (J2E2) • (J2E2)*

(J = £, - £2 - (Jo

i, en ,22 = optische weglengtes langs weg 1 en weg 2

(Jo = beginfase (.(J = o als £1 ::;:12 = 0
0

bij de bron)

Als (J,E1 )JL(J2E2 ) dan kan er geen interferentie

optreden. In andere gevallen dient men rekening
te houden met de al dan niet gewenste interferentie

term.
Sommige systemen (o.a. retarders) hebben een

polarisatieafhankelijke weglengte. Deze dient tot

uitdrukking te komen in de Jonesmatrix.

Voor de berekening van 11 en 12 heeft een dergelijk

systeem dan een dikte, die overeenkomt met de

gemeenschappelijke fasedraaiing.



Wanneer men de opstellingen niet zeer zorgvuldig

opbouwt, zal 8 willekeurige fluctuaties vertonen,

zodat 8 = 8(!:). Bi j hoge fluctuaties wordt
dan <cos 8> = 0 waargenomen, waardoor men geen
nuttig gebruik van de interferentieterm zal
mogen verwachten.

Principes van enkele opstellingen

A. Opstelling met beamsplitters en spiegels.

cPo
-~

fig. 5.5.1

voordelen:
in principe eenvoudig uit te breiden tot meer
parallele wegen.

nadelen:
- weglengteverschillen zijn niet controleerbaar
of instelbaar

polarisators in beide wegen geven meer verliezen

dan een overeenkomstig Vectograph-systeem.



B. '4f-opstelling (fig.5.5.2).

g 2
I
I

:.."'--------"" ......-------1,.........~ ----...,. +--------'to-.
Iff f f
'splitser

fig. 5.5.2

¢. ¢
-~ : -u

I

~i wordt zo gemoduleerd, dat er in het Fourier

vlak twee keer afzonderlijk het spectrum

verschijnt. Beide worden gefilterd en daarna

teruggetransformeerd.

voordelen:
- in principe z~Jn de twee weglengtes gelijk

en kan men nuttig gebruik maken van interferentie.

nadelen:
-de oppervlakken van filters z~Jn i.h.a. niet

optisch glad; daardoor ontstaat een willekeurige

fasebe~nvloeding (liquid gates vereist).

Voor de splitsing (moduiatie) kunnen worden
gebruikt:

1. tralie
dit geeft veel verliezen omdat een groot aantal

zijbanden moet worden uitgefilterd.

2. hologram
hierbij worden slechts 3 spectra gevormd

3. Wollastonprisma

dit prisma splitst de ingangsbelichting in twee
orthogonaal gepolariseerde golven.

nadeel: het werkt als een plaatsafhankelijke

retarder.



5.6 Toepassing van de theorie

Een artikel dat handelt over het bepalen van het
verschil van twee belichtingsfuncties ("14"),

wordt hier als voorbeeld genomen om de theorie
toe te passen. De opstelling is weergegeven

in fig. 5.6. 1•

fig. 5.6.1

t : t \ "---t-+--JT3(!'3)
!o(r,) ""(r,)Pl~) ( 'Ph.)

I"-.I/I"-.I~

De belichtingsfunctie ~1(r1) bevat de infonnatie

over de beelden b 1 en b2 :

~1(E1) = (::::;;) ~ (:;;)

Door het tralie wordt de ingangsbelichting

vermenigvuldigd met de modulatiefunctie

m1(£1) = 1 + coswox1 (1 e orde benadering).

P3 is een plaatsafhanke~ijke polarisator met

modulatiefunctie m2(E) = (1 P(X)) ,
p(x) 1

waarbij p(x) verloopt volgens fig. 5.6.2.

I rP(x)

-a (J ct ~

-I

fig. 5.6.2
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Direct na P3 vindt men:

cP2 (E2) == M2 (~r2) * [m1(r2) cP1 (r2 )]

~2(R2) == (~)2 m2(~R2) [M 1 (R2 ) * <P 1 (R2 )]

..:. k
2
(M1 (R2 ) * <P1x(R2 ) + p (~X2) ~1 (R2 )

- 2 k- r, ~
d P(dX2)~vl1(R2) * <P1x(R2 )J + M1 (R2 )

voor Ix21< A

voor Ix21> A ,

dan is voor F~ < A

<P
2

(R
2

) = M1 (R 2 ) * (<p1X + <P1Y)
<P1x + 4>1y

In fig. 5.6.3 zijn (symbolisch) de spectra van

_~p=AeA ~w/1=--.x
o ~o

a. spectrum van m1~1

-b:w~=Ab:GA~=--.xo 0

b. spectrum van ~2x

fig. 5.6.3



•

De fouriergetransforroeerde van ¢2x wordt

doorgelaten door P4 en verder verwerkt.

De belichtingsfunctie ¢3(r
3

) heeft als componenten:

cP3y = 0

¢3x bevat 3 componenten ¢1x + ~1y

¢1x
-iw x

~1y
-iw xe 0 e 0

¢1x eiwox
¢1y

iw x- e 0

¢3x = ~1x + ¢1y + (¢1x - ¢1y) cOSw x.0

In een volgende Fourierfilteropstelling wordt het

1e orde deel van cP3x doorgelaten, zodat dan

(¢1x - ¢1y) = b 1(E) - b2 (E) verkregen wordt.

Opmerkingen:

Consequente toepassing van de theorie van dit

hoofdstuk levert eenzelfde conclusie op als de

redenering in het art~kel.

Verklaringen als: "P4 polarizes the zero order
at 00 and the higher orders at 1800", worden

hier echter vermeden.

Deze opstelling doet in feite hetzelfde als

een polarisator onder -450 :

~~; -;) (:;) ~~ ~:: :::)
De reden waarom men toch voor deze opstelling
heeft gekozen, moet waarschijnlijk gezocht

worden in de problemen, die optreden bij het

precies over elkaar projecteren van de beelden

en het instellen van de coherente bronnen.

++++++++++
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Appendix A1

Notaties en enige eigenschappen van

vectoren en matrices.

Symbolen:

T = getransponeerd
* = complex toegevoegd (geconjugeerd)

+ = geadjugeerd (getransponeerd en geconjugeerd)

Vectoren:

x = complexe kolomvector

xT = (duale) rijvector

reEne inproduct: ~.~ == xT~ =Li xi Yi

1 . d t * .+ ~ x*.comp ex :Lnpro uc : 2S. 'l. = 2S 1l. == L..ti :L Yi

norm2 (.!) = x+x

Matrices:
Een matrix A is regulier als det(A) ~ 0

en singulier als det(A) == O.
-1Een reguliere matrix A ·heeft een inverse A ,die

voldoet aan A-1 A = A A-1
= I (1 = eenheidsmatrix).

Van een matrix A kunnen worden afgeleid

de getransponeerde B == AT, met bij ==

- de geconjugeerde C == A* , met c .. ==
:LJ

- de geadjugeerde D == A+, met d .. ==:LJ

a ..
J:L
*a ..
:LJ

a*..
J:L

Opmerking:
In plaats van de term "geadjugeerd lt treft men ook

vaak de term "hermitisch geconjugeerd" aan,
terwijl de term "geadjugeerd" dan een andere
betekenis heeft.
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Speciale matrices:

Een vierkante matrix A is

- reeel
it, als A == A

symmetrisch, als A == AT

hermitisch als A = A+

unitair als -1 A+ (A+ A == I), A ==

orthogonaal, als A- 1
== AT = A+ (unitair, reeel)

Eigenwaarden:
De eigenwaarden van een vierkante matrix A zijn

de getallen X , waarvoor de vergeli jking Ax = Xx

een oplossing ~ I 0 heeft. De bijbehorende
oplossing ~ heet de eigenvector van A bij de
eigenwaarde X.

De eigenwaarden kunnen bepaald worden door de
karakteristieke vergeli jking det (A - XI) = 0

op te lossen.

Het spoor van een vierkante matrix is gelijk aan

de som van de diagonaa~eleIDenten en invariant
onder een overgang op andere basis.
Daardoor geldt:

sp(A) == L. a ..
~ ~~

= L:.
~

,det(A)Ook geldt: = TI. x-
~ ~

zodat de eigenwaarden van een 2x2-matrix bepaald

kunnen worden uit het spoor en de determinant.

Hermitische matrices:
Een hermitische matrix heeft reele eigenwaarden.

Een hermitische matrix H is positief definiet
als x+Hx>O voor aIle ~ I 0 ; dan zijn ook

aIle eigenwaarden van H positief.
Een hermitische matrix H is positief semidefiniet

als x+Hx~O voor alle~; dan zijn aIle eigenwaarden

van H niet-negatief.
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stelling: Een unitaire, symmetrische matrix
heeft een set re~le eigenvectoren.

Gegeven is een matrix J waarvoor geldt:

a5

en •

Neem aan dat x eigenvector is van J bij
eigenwaarde A, dan is J x = Xx.

Een unitaire matrix heeft eigenwaarden
absolute waarde gelijk aan 1, dus Ixi

-1en X

Ui t J .! = X~ volgt
+ +J J x = X J x.

Ook is J+ J x = I x = x.

Hierui t volgt XJ+ x = X

+ '\-1 II-
J x =" x = Xx.-

met

= 1

= X* •

Dus x is ook eigenvector van J+, maar dan bij
. d '\* •eJ.genwaar e "

Neem van J+ x = X*!E de complex toegevoegde:

JT x*= xx*.

Omdat J = JT, geldt nu J x* = A~* ;

ook is J x = Xx •

Dan is ook J (.! + ~*) =' A(~ + ~*).

De re~le vector x + x·'is dus eigenvector van J

bij eigenwaarde X •
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Appendix A3

Om de methoden van hoofdstuk 4 aan de praktijk
te toetsen, werd een Algol-pro§ramma geschreven,

dat de decompositie van een willekeurige

complexe 2x2-matrix in 7 basismatrices uitvoert.

Ret eigenlijke programma is vrij kort gehouden
door gebruik te maken van een ruim aantal procedures.

De belangrijkste procedures zijn SplitsP(J,J1,P,J2 )

en SplitsG(J,R1 ,G,R2 ) ; deze voeren de decompositie

uit, zoals beschreven in paragraaf 4.3 en 4.4.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van een aantal

hulpprocedures:
- mUlt(A,B,C), complex matrixproduct C := A B.

transpose(A,T), T:= AT.

adjoint (A,H),

det(A), determinant van A

() -1 ( )inverse A,AI , AI := A alleen diagonaalmatrices •

eigen(A,d1,d2 ,e 1 ,e2 ) bepaalt van een symmetrische
of hermitische matrix A de eigenwaarden d 1 en d2
en de genormeerde eigenvectoren ~1 en ~2.

round(A) wordt gebruikt om bepaalde tussen
resultaten te kunnen afronden; het i£,namelijk

gebleken, dat een kleine (absolute) fout bij

de eerste splitsing soms een zeer grote fout
geeft bij de tweede splitsing.

De procedures lees(A) en schrijf(A) zorgen voor
de invoer en uitvoer van de 8 reele parameters

van de complexe matrices.

Voor de berekeningen met complexe getallen is

gebruik gemaakt van in de gebruikersbibliotheek

aanwezige procedures (zie RC-informatie HS-4.1).
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.ilierondcr vol€,:t de tekst van het progran:rna:

'~£(IN"FJLE' IN~OUT;

, INTErER'~d;
, C GIJPt ( l( , , Aq RAV' J,?, G, R1 , R2 ~ J 1, J 2, A, 8 [1 : 2 ,1 : 2 ] ;

'PRccrOURC'LEESCA);
'COl"Pl EX' 'ARRAY' A(*,*);
'BEGIN"INTEGER' I~J; 'REAL' X,y;

,rOR' 1:=1,2 'DO'
'rOR' J:=1,2 'CO'
'PEGIN' REAO(IN,I,X~Y};

A[I,JJ:= C(HeX,V)
'rNO'

'ENC' LEES;

'PRccrOURE' SCH~IJF(A);

'CO,.,PtEX"ARRAY' A(*,*];
, eECI ~I , 'I NTEGE R ' J ;

,rOR'J:=1,2'OO' FlOTC(OCT,11,3~~[1,J]);

\oj PI TE(CUT,<Xl»;
, ro R ' J: =1 , 2' 0n' FLO TC( Cl: T, 11 , 3 ,A ( 2 , J] ) ;

'ENG' SCHRIJF;

'PROCrDURC' ~ULT(A,8,C):

'CCr-PlEX"ARRAY' A,B.C [*~*J;

'BEGIN' 'CO~~ENT' COMPLEX M~TfiIXPRODUCT C:=A8;
I1'NTi::li::R' I,J;
,rOR' 1:=1,2 'DO'
'rOR' J:=1.2 'DO'
CrI,J]:= AOOCCl"ULC(A(1,11,B[1.J)),HULC(A[I,Zl,8(Z.J)));

'END' HUL T;

'PROCrOURE' TRANSPCSECA,T);
'CCr-P' EX"ARiUY' A,T(*,*];
, P. EG1"" , I NT r GER, I, J ;

'rOR' 1:=1,2 'CO'
,rOR' J:=1,2 'QO'
TfI~J) := A(J,I)

'ENC' TR4,IIISPOS£;
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'PR(C~DURE' AOJOINT{A~H);

'CO,"Pt EX"ARR~Y' A~I-H*~*);

, I] EGI "" , I NT£: GER' I ~ J ;
'rOR' I:~1~2 'DO'
'~OR' J:=1~2 'CO'
HfI~J} := CDNJ{A[J,IJ>

'[N')' ADJOINT;

'CO,"PlEX"PROCEDUP£' OET(4);
'cC~PtEX"ARRAY' A(*~Ii');

'SEGIM' OET:= SUaC(MUlC(A[1~1],A(2,2J),~ULC{A[1,2],.[2,1]»

'[NO' DEY;

'PROCJ'"DURE' I~VERS[{ A~AI>;

'CO"'PIEX"ARRAY' ,,",AI [*~*];

'8EGI~' 'CCM~ENT' eEZE PRGCEDURE 8EPAAlT DE I~VERSE

VAN EEN CIAGONAALM~TRIX;

AYC 1~2J := AI(2,1] := 0;
AY[l,!] := DIVC(l~A(l~!);

A'T[2~2] := OrV(1,AU',2)};
'ENe' INVERSE;

'PRCC~DUq[' ROUNQ(A~EPS);

'COf-lPt.EX"ARRAY' A[*,*)i
'REAL' EPS;
, eEGpI , , COM MEN Tt .. IE R ~·I EE K LN" END EPA RAM E TERS VAr..' EE"

MATRIX OP C WORDEN AF(ERO~D;

"TNTEGER' l .. n
'FOR' 1:= 1 .. 2 '00'
'~OR' J:= 1 .. 2 'no'
'PEGIN' 'Ir' AES{RE{~(I~J]» < EPS

'THE~' AC!,J} :~ CO~(O~IM(A[I~Jl»);

'If' AESCIM(A(I,J]» < E?S
IJH£~' A(I~JJ := CO""(RE(A(I~JJ},O);

'~ND'i

'ENC' ROUNO;

..
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, FRCCr 0 URE' [I G[ ~J ( A • i) 1 , [) 2 , E1 , ( 2 ) ;
'CC~P'E.X""RrH.Y' A(*,-j;
'C1/,PlEX"ARRAY' [1,::2(*]; 'CC"'PLfXI 01,D2;
•eEGI ~" 'C 0M'" EN T' 0 EZE P RiJ C [C URE L[ VE~ T VAND E CO HPLf.)( E

2*2-~Ar~IX A DE LIG[N~A4RC[N IN 01 E~ D2 fN DE
GrNORMEER0E fIG£NVECTOREN IN El EN E2. BIJ ZE~R

KlEINE DETERMI~ANT WURDY EEN BENAOER[NG TCEG(PAST.
srpERKING: A IS SYMM[TRISCH Of ~ER~ITISCH;

'rOMPlEX' O,SP,~;

'PEAL' P,Q; '!t\TEGER' I;
0:= OEHA);
SP: = AODC< A( 1, 1] ,a.[2,2));
'~F' MOOC{O) 'LSS' ~-1a 'TH£~'

'PEGIN' D2:=O; D1:= SP;
'If' MOOC(A(2,1)} '[QL' 0 'THEN'
'BEGIN' ,[r-, foirJOC(Hl,l]) 'EQL' 0

'THEN"8EGIN'ElrlJ:=E2(Zl:=O; El(2l:=(2£lJ:=1'ENQ'
, EL SE' , MEG IN' E1 ( 1 J : =E2 ( 2 ) : =1; E1 ( 2 1 : =E 2 [ 1 ) : =G' (NO'

'ENQ'
'ELSE"8EGIN'[1(lJ:~A[I,11;

E2(11:=NEGC(A(Z,Z] );
El(2]:=E2[21:=A(2,11

'END'
,rNO'
H"L SE'
'P::GIN' 'IF' MCDC(A(2rlJ> 'EQL' 0 tTHEf\'

'BEGIN' D1:::A(1,1J: C2:=A(2,2]i
El{11:=E2CZJ:=1.;
El(Zl:=E2(lJ:=C ;

'("JD'
'ELSE'
'BECIN' W:= SQRTC (SUEC{SQUC(SP)~HULC(4~O»);

J1:= OIVC(A00C(SP~~)~2);

02:= OIVC{SU8C(S?,w),2):
(1(1]:= SU6C<A[1,1),D2);
E2[1]:= SUBC{A(l.1),Ol);
EHZJ:= [2(n:= A(Z,l]

'[Nat;
'f:"NO';

P:= ~GDSQC«(1(1) + ~CDSQC{El[2]);

Q:= ~ODSQC(E2[1J) • MOOSQC(E2(21);
'FOR' 1:=1,2 '00'

'8EGI~' [}(I):= DIvf (El[11,SQRT<P»;
(?(IJ:=r"JIVC (EZ(Il,SQRT(Q»;

'END'
'ENO' EIGEN;
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'PRCCrDUR L' SPLITSP (J,Jl,P,J2);
'CO,.Pl(X".\liRAY' J,Jl,jZ,P (*,*);
'~[GP'''COM''IENT' DE MATRIX J IojOROT GESPl.[fST [N EEN REElE

OTAGONAAl~AT~IX p EN 2 lNITAIRE MATRICES J1 EN J2~

zrOAT J=Jl?J?i
'TNT[GER' Ii 'REAL' R,PHI;
'rOf'o1PLEX' 01,D2;
'rOl-4PLEX' 'ARRAY' F.U.A.8 (1:2,1:2);
.rO~PLEX' 'ARRAY' El,E2,Xl,XZC1:21;
AI'JOINT (Jd.);
MIlL T (A, J , F ) ;
E!GEN(F,Cl,02,El,E2);
H-OR' 1:=1,2 'CO'
'PEGIN' Und]:= EHIl;

U(I,21:= [2[11;
,f""NO';
AI"JOINT(U,J2);
p r l,2):= P(2d ):::: \);
Pfl,lJ:; SGRTC(01); P{2,2):~ SQRTCCDZ);
"F' MODC(J~T(J» '[Ol' 0 'T~EN'

, DE GI !Ij' X1( 1 1 : = 0 I IJ ( AlJ CC( MUL C( J ( 1 ~ 1 J , E1 C1 1 ) ,
~ULC(J(1,21,El(2J»,P[1,l]);

X H 21:::: 01 vee ACCC( MULC( J( 2,1) I'ElC 1 1),
MULC(J(2,Zl,E1(21»,P(1,11);

, IF' MOO C( Xl ( 1 ] 1 'E G.l' 0 'T HEN •
'SEGIN' X2f11:=1; X2(ZJ:=O 'END'

'ELSE'
'IF' MOOC(XHZ])'EQL' 0 'THEN'
'8EGI~' X2(11:=O; X2(21:=1 'ENO'
't:LSE'
'9EGIN' X?(2]:= Xl(l);

POlARC{X1(2),R,PHI>;
X2(11:= POlCCR,{4*ARCTAN(1)-PHI»

'END';
'rOR' 1:=1,2 'co'
"'[GIN' JHI,lJ:='(1(I);Jl(l,2l:=X2(11 tENC'
""NO'
• rL S [ •
'PEGIN' INVERS(P,P);

MULT{U,8.A);
lotULT(J,A,Jl>j

.rNO'
qnUNJ (Jl,~-f,>:

'ENG' SPLITS?;
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, PRO Cr 0 :J r~ E' ') P LIT c:; G (J. ~ 1 • c: • R? ) ;
, C11 ~ Pl :: y, , <\ R~ AY' J. q 1 • G•. ~ ., r t • 11 ) ;

, E Co GI "" CO 1-1'1 E~H' I) EZ£: ? Rue E~ lJ RES PL IT S TOE Utn TAIf? f MAT R I X J 1 N
TWEC qOTATnRS E~ r[~ C~~Pt[XE 0IAGrNAALHATRIX Zn 8AT j= RltQ?~

,rNTEG[q' K.M; 'CUMPL~X' 01.02,1;
, f 0 ~~ P L [ l( , • A~ r> A Y' F. ') • '\ • e[ 1 : 2 • 1 : ? J ;
'fUMPLEX"AKRAY' El.~~"(l:~J;

T°.\NSPCSt:(J.~);

Mill T<A.),F);
£'GE~(r.Dl.D?El.[2)~

E1[2):= ~:JLr:c"'(1I)C(El{?1>,ARGC{[l(2»- ARGC([1£l»)i
E'[ 1):= ~1lC(~rnC(El{!]).0);

C'(ZJ;= ~OLC(!"'QnC(f2(·"}».ARGC(f2P])- AFHiC{(2(}]»;
C:'-'(1J::: °fJLC(~:::f'C(f:2(11>,':');

t-ri}R' K.:=1,2 'DO'
l~EGIN' S(~.ll:= ~1{~1;

S[K.2):= lZ(K);
H"NO ,;
'If' R€(D~T(S» 'LSS' :J 'TH[t.;'

, \3 [ GIN' 'r 0 R' ~: =1 • 2 '00' S [ K • 2 J : :: til EGr ( r:: 2{ K1) 'E NO t

TP~NSPOSE (S.P2);
GT 1,1):=SQRTCCD1);
Gf2,2J:=SQRT~{a2);

Gr l.2):= G(?.lJ:=:J;
I ~'V::R SE (G. A);
M"l T ( S • ~ , ::; ) ;
MPL ~ ( J. g ..q ;
':T t :~E (f)[T Ud) >11

'THE~"r~p, K:=1,2 'DC'
'FOR' ~:=1.~ 'DC'
Rl(I(.~):= 4(K.'Q

, EL 5r '
'8[GIN' G[~.2):= "'EGC(G(~.2]';

'ro~' K:=!.2 'on'
f 8 E ,i IN' ~? 1 ( K • 1 J : = r.. [ K• 1 J; f~ 1 [K. ? ] : =NEG C( {J. ( K • 2 ] ) , £ NLJ '

'['W'
'ENO' 5PLIT<:'Gi
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~et voorga~nde declaraties luidt het

eigenli jke progranuua als volgt:

R[ACCTN .. I .. N);
'fOR' 1:=1 'STEP' 1 'UNTIL' N 'DC'
'8EGIN' WRIT~(GUT.. <III .. "~ATRIX_M" .. X2 .. "RE(H11)n .. X5 .. wIM(~11)" ..

X~ .. "RECM12)8,XS .. "IM(H12)" .. X5 .. "REC~21)" .. X5 .. "I~{M21)" ..
X~ .. "RE(M22)" .. X5 .. "I~(~22)" .. III»;
Lr:-ES<J);
~~ITE(OUT .. <I .. "J_GEG" .. X3»; SCHRIJF<J);
SPLITSP(J .. Jl .. P .. JZ};
wPITE<OUT .. </ .. "J1" .. X6»; SChRIJF(Jl);
WP ITECOUT .. <I .. "P_",X6»; SCHRIJF(P );
WP ITE(OUT .. <I .. "J2",X6»; SCHRIJF(J2);
MtlLf(P .. J2 ...0;
Ml 1L T< J 1 .. A .. !3);
~OITE(GUT.. </,"JIPJ2",X3»; SCHRIJF(8);
SPLITSG(Jl,Rl .. G,RZ);
wPIT[(CUT .. < 11,"Rl".X6»; SC~RIJFCR1);

WP ITECC0T.< 1,"Gl".16»; SCHRIJF<G );
w~ITE(CUT,< / .. "R2",Xo»; SCHRIJFCRZ);
Mt.'LT<G ,R2.4);
MtlLTCRl.A ,R);
~PIT~(QUT.< 1."RIGIR2".X2~); SCHRIJF(S);
SPLITSG(J2,Rl.G,RZ);
wPITE<OUT.< 11 .. "R3" .. X6»; SCHRIJFCR1);
ri0ITECOUT,< 1,"G2",X6»; SCHRIJF(G );
wPIT[COUT,< 1,"R4".X6»; SCHRIJF(R2);
MI/LTCG ,R2,A);
folULT<rtl .. A ,8):
wPITE<DUT,( /,"R3G2R4" .. X2»; SCHRIJF(S);

, ENe'
'EN!)'.

..



~ATRIX ~

J G£G
.11
p

J2
... 1 r- J2

1
C1
.;2
·lG1R2

" 3
::2
.:< 4
-:;~G2R4

:?(OH1)

1.CO-~~+:)O

7 • 07 1 @- .)1

4.~00;,)+QO

7 • r; 71;;) -.n
1 .l'OO @+0D

'.C71~-Cl

I.C(o;).;/+'),)
1.COOQl+'J0
7.C71;-:)1

7 • C7 1 ~ -r)1

1.COOQl+u)
1.000:;\+:10
7.071~-Ol

1~('!11)

Q.Qr-O'H00
:.O~O~+'')

').J!";)~"~O

--:'l.'Jf'lO;;)+'"
C .Qf'') ;;} ... .QQ

O.C"0~+00

'J • J ,. 'J @+ j ')

o •,) t" J @+ J I}

'j • :J ":j :,j+ f\ :'

C• 0 ,. ~~ ';l + ') ')
0.·')"·Q~"';')0

·j.or:;;HIJO
O.jrG~.. ca

0.000;)+0(\
7.071~-,)1

1).(\/)";;)4-1)0
,)."'~";;)+OO

O.OO(\~+OO

-7.071;1-')1
0. ')~('; +0:'
0.0('':' ;+Cltj

7.·;7:~-:'1

'J • (l ') 0 2 .. ;) (i

':'l.:'')~~+0;'\

rJ. c:)(. ~ +00

I"'(~12 )

3 .CDO ~+oo

('). I'(\C'@+C:)
O.:OO@+OO
7."71@-Ol
3.000@+QO

-j) .'",0 (;;.; +0 i)

:-l.(~'-IC @+:lO
(l.000 @+'!fj

f'\ • I) ') C' :;l .. 0~

r~ •.~ C-,} @.. r) <~~

i) • (; 0 (l @+:) (.:

:.~~~·C@+~~')

. REOt21)

3.J)f"'0;.0f
7 ."~ 7 1 ~ - r 1
r .i)f,;0e+(,r

• 7 • :: 7 1 d - C1
3 .:')00 ~ +':'''

7 .r- 71@-:;1
[, _0 ;~H'i ~ + f) f'\

(: • 'h' 0 ; + (, ('

7 •., 71 @-:' 1

IfIlO'21)

t: ."~)fl; +~e

"" • t
i

''. r :i' +~ c·
- ~, • .f' ~) ~-. ;; + ~. (1

" • -:':j 0 ~ + ,~(:

., ••, ') :' ;; ... !) ('

~'. r~~i (; ~ + ~(:

-7.--711-~_;1

2 .,-r·,':_.':; +~~.,

~j • ..., .~ !J ;;l + r: (
('. DC C: «+ C12

- 1 .....~ ~... ~...' ~ , c· :;
1 • C.l (~(; '2 +(- ~;

- ., .':' 7 1 2 -' 1

7.';' ! 12 - C1
J'1 • !) '-. (; ."l- • C(")
1 • '..II.H: ~ t r.: f;

~~~ .. :! ~"'!.1 ~ + G0

1 • :~ 0 t ~ +0..'. C
...... ~ ... ~ ... ~\c:

'.' • ".: r.,.. ~ +') C'
7 ...~71i-nl
1.t)j,.:~+JC

tt • G:_\. '_1 ,;} ... C! C
(t. ": f) f.: ~ + 0 C'

~l. -'(\";?+ ~lr

1. C~t: t ... ) 0
c'. t('ll; :hO C
7.-:711-\'1

I (I
J/T;

I

Vi'

I

Vi' ( ' -/)'(' 0)
I j O-j

I
I

Vi' ( I I) (I ~) I
-I I tJ'

<
o
o
'1
0'
CD
CD Sl:l
I-' ....
p.. \..oJ


	Synthese van optische systemen m.b.v. de Jones calculus
	Inhoud
	Inleiding
	Samenvatting
	Hoofdstuk 1. Jonesmatrices
	Hoofdstuk 2. Paradayrotator
	Hoofdstuk 3. Beschrijving van niet-reciproke systemen met behulp van 4x4-matrices
	Hoofdstuk 4. Synthese van optische systemen
	Hoofdstuk 5. Vectoriële optische overdrachtssystemen
	Literatuur
	Appendices

