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1. INLEIDING.

In dit verslag zullen enige beschouwingen gegeven worden omtrent mono

ohromatisohe elektromagnetische velden in een Stratified Medium (S.M.).

Een S.M. is gedefini~erd als een medium waarvoor geldt dat de elektri

sche en magnetische eigenschappen slechts veranderen in ~~n riohting. Ze

zijn dus konstant in die vlakken die loodreoht staan op deze richting

De verandering V8rl de eigensohappen in die richting kan zowal kontinu als

diskontinu zijn. We onderscheiden twae belangrijke typen, het kontinue

S.M. en het uit homogene laagjes opgebouwde, gelaagde S.U.

Vele media zijn bij benadering te besohouwen als een S.M. Dit geldt

onder andere voor media zoals ze in de optika gebruikt worden. De anti

reflectielaag (ooating) bij lenzen is hier een voorbeeld van. Ook kan

een besohouwing van een S.M. van nut zijn bij de propagatie van radiogolven

door de atmosfeer.

Het S.M. lean in grote mate vergeleken worden met een twaepoort. Zo kun

nen voor het S.M. worden afgeleid een verstrooiingsmatrix en een karakteris

tieke matrix. De laatste is direot te vergelijken met de kettingmatrix van

de tweepoort. Daze matrixen zijn dan van toepassing bij de propagatie van

vlakke monochromatisohe golven en zijn dan een funktie van de plaatsfre

kwenties.

De eigenschappen van het S.M. zijn zodanig dat de systeemtheorie toege

past kan worden. Dit houdt in dat voor de veldkomponenten overdraohtsfunk

ties kunnen worden afgeleid. Hierbij moet eohter rekening gehouden worden

met het veotorkarakter van de veldkomponenten.

Behalve de bescbouwing met monohromatisohe golven kan in de optika vaak

gebruik gemaakt worden van de theorie van de geometrisohe optika. Dit is

een die meestal toegepast kan worden bij zeer hoge frekwenties zoals bij de

liohtfrekwenties het geval is. In dit geval kan ook het probleem behandeld

worden van het maximaal foouseren van een puntbron.

De theorie van het S.M. vertoont een grote mate van analogie met die van

de lange-lijn. Zo kan een gela;lt-~d S.U. vergeleken worden met eer. casoade 

sohakeling van stukken homogene lange-lijn. Het gevolg hiervan is dat de

resultatan, die afgeleid zijn voor het S.M., ook direot toepasbaar zijn op de

overeenkomstige gevallen bij de lange-lijn.
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2. KORTE SAMENVATTING.

Bij de besohouW'ingen over het "Stratified Medium" mal een reohthoekig

(x,y,m) - o06rdinatenstelsel gebruikt worden. Dit wordt mo gekomen dat de

mediumgrootheden aIleen een funktie zijn van de z-006rdinaat. Dus £ af,(m)

en p-p.( Z ) •

We behandelen de propagatie van monoohromatisohe golven door een S.M.

Dit zal allereerst worden gedaan voor het kontinue, S.M. (£. en p kontinue

funkties van z) m.b.v. de theorie van de geometrisohe optika.

Deze theorie is een benadering die meeetal van toepassing is bij hoge

frekwenties , zoals in de optika het geval is. In deze benadering wordt

gewerkt met Iiohtstralen. Nu kan er een differentiaalvergelijking worden

afgeleid waaraan de baan van zo'n straal moet voldoen in een kontinu S.M.

De oplossing hiervan kan gesohreven worden in de vorm van een integraal 

uitdrukking. Er is een programma gesohreven die de baan in een kontinu S.M.

berekent(en eventueel plot) van een straal die vertrekt v&nuit de oorsprong

onder een willekeurige hoek met de z-as.

Men kan nu een medium bepalen waarvoor de straling van een puntbron

(bolstraler) maximaal gefokuseerd wordt. Hieronder wordt verstaan dat de

vIekdiameter in het uitgangsvlak (z-zl) minimaal mal mijn. Hierbij moet

rekening worden gehouden met de geldigheidsoriteria van deze theorise Het

blijkt dat voor dit medium de integraaluitdrukking oplosbaar is , zodat de

baan bepaald wordt door een analytisohe uitdrukking. Daaruit blijkt dat de

vlekdiameter, onafhankelijk van z, altijd kleiner is dan een bepaaIde, asymp

totisohewaarde.

Is de theorie van de geometrisohe optika niet toepasbaar, dan ~ullen de

Ma.xweIl-vergelijkingen gebruikt moeten worden. We noemen golven vlak en

monoohromatisoh als de veldkomponenten een tijd(t)- en (x,y)-afhankelijkheid

hebben van de vorm exp [ j(lVt + k .x + k .y)J. Hierin zijn k en k resp.x y x y
de x- en y-plaatsfrekwentie. Er mal hierbij steeds gewerkt worden met twee

elementaire velden. Dit is het TE-veld, met E == 0, en het TM-veld, met H _ o.m z
Bij onze besohouW'ingen interesseren we ons voornamelijk voor de tangenti~le

veldkomponenten, Et(z) en Ht(z). Dit zijn dan resp. de elektrisohe en mag

netisohe veldsterkte in het (x,y)-vlak.

We willen de propagatie bekijken van vlakke monoohromatisohe TE- en TM

golven door het kontinue S.M. en het gelaagde S.M. (opgebouwt uit homogene

laagjes). Uit de Maxwell-vergelijkingen voIgt dat voor het kontinue S.M.

differentiaalvergelijkingen gelden die in het algemeen niet oplosbaar zijn.
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Voor het homogene S.M. (E, en? konstant) zijn daze weI oplosbaar. IIiermee kan

dan de Oplos8ing voor het gelaagde S.M. bepaald worden. Daarbij moat gebruik

gamaakt worden van de kontinuttaitsvoorwaarden van de veldkomponenten bij de

grensvlakken. Stel hat uitgangsvlak z"zl en het ingangsvlak z=o, dan is hat

mogelijk Et(zl) uit te drukken in Et(o) en Ht(zl) in Ht(o). Dit geldt voor

zowel TE- alB TM-golf.

Voor het homogeen S.M. kan de karakteristieke matrix worden afgeleid. Deze

geeft het verband aan tussen Et en Ht in het uitgangsvlak en Et en Ht in het

ingangsvlak. Deze matrix wordt uitsluitend bepaald door het medium tussen die

twae vlakken. De karakteristiake matrix is direot te vergelijken met de ket

tingmatrix van een twaepoort en de karakteristieke matrix van een gelaagd S.M.

wordt dan ook gevonden door vermen1gvuldiging van de matrixen van de afzonder

lijke laagjes.

De karakteristieke matrix van een kontinu S.M. is te benaderen. Dit wordt

gedaan door het kontinu S.M. te benaderen door zeer veel dunne homogene laag

jes. Hiervan benaderen we de karakteristieke matrix en vervolgens nemen we

de limietovergang door het aantal laagjes naar oneindig te laten gaan. Voor

het kontinu S.M. kan nUt m.b.v. deze benaderde karakteristieke ~trix, Et(zl)

in Et(o) en Ht(zl) in Ht(O) uitgedrukt worden.

Voor het homogene S.M. kan ook een verstrooiingsmatrix worden afgeleid.

Daze geeft de getransmitteerde en gerefleoteerde vermogens aan bij het in- en

uitgangsvlak. Hierbij moet het medium voor het ingangsvlak gelijk zijn ann dat

na het ui tgangsvlak. Via de transfermatrix lean dan de verstrooiingsmatrix

van een gelaagd S.M. bepaald worden.

Bij de karakteristieke matrix en de verstrooiingsmatrix moeten we steeds

twae matrixen basohouwan. Een voor de TE-golf en een voor de TM-golf. Het

versohil van deze matrixen met de overeenkomstige matrixen van de tweepoort

is dat bij de twaepoort steeds de w-afhankelijkheid (tijd) besohouwd wordt

en bij het S.M. de k - en k -afhankelijkheid (plaats).x y
De transmittiviteit defini8ren we als de verhouding van het in de posi-

tieve z-riohting getransporteerde vermogen en het maximale vermoge~ dat door

een golf in de positieve z-riohting getransporteerd kan worden. We onder

Boheiden de transmittiviteit voor een TE-golf en voor een TM-golf. Deze k~

ken bepaald worden m.b.v. de karakteristieke matrix en volgen in sommige ge

val'on direct uit de verstrooiingsmatrix. De grootheden k en k geven dex y
invalBhoek ~~ de golf aan. De transmittiviteit is daardoor een funktie van

de invalshoek.
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Er is een programma geschreven dat de transmittiviteit berekend (en eventu

eel plot) als funktie van de invalshoek voor een gelaagd S.r1. Dit voor

zowel de TE- als de TM-golf. Bij deze berekeningen zij~ enige vereenvou

digingen toegepast.

Voor de tangenti8le veldkomponenten kunnen overdrachtsfunkties worden

bepaald. Deze geven bij de propagatie van een vlakke monochromatische golf

het verband aan tussen de veldkomponent in het ingangsvlak en in het uit

gangsvlak. Ze zijn een funktie van de plaatsfrekwenties en dus in het alge

meen te sohrijven als H(kx,ky ). Deze funkties worden dus bepaald uit de

exoitatie in het ingangsvlak en de daaruit volgende responsie in het uitgangs

vlak, waarbij als excitatie een vlakke golf gebruikt wordt. We kunnen bij

het S.M. vverken met overdrachtsfunkties omdat de eigenschappen van het S.M.

zodanig zijn dat hierop de systeemtheorie toegepast lean worden. Het S.E. is

bronloos, lineair en plaatsonafhankelijk.

Met deze overdrachtsfunkties is het in prinoipe mogelijk om de responsie te

bepalen die hoort bij een bepaalde excitatie in het ingangsvlak. Hierbij moet

rekening gehouden worden met het vectorkarakter van de veldkomponenten en het

verschil tussen de TE en TM-golf. Voor het ~laagd S.M. zijn de overdrachts

funkties te berekenen met een daarvoor geschreven programma {algol-60).

Tenslotte wordt de analogie behandeld van het S.M. met de "Lange Lijn".

De vergelijkingen voor een kontinue lange-lijn (C en L kontinu) zijn identiek

aan die van het kontinu S.M. De oplossing voor een casoadesohakeling van

stukken homogene lange-lijn is direot te vergelijken met die voor het gelaagde

S.M. Indien k -k -0 vallen TE- en TM-golf sarnen (TEM-golf) omdat dan de in-
X y

valshoek gelijk aan nul wordt. In dat geval worden de vorgelijkingen van het

S.M. exact gelijk aan die van de lange-lijn. Dit houdt in dat de karakteris

tieke of kettingmatrtx en de verstrooiingsmatrix voor een oasoadesohakeling

direot volgen uit die voor het gelaagde S.M. De overdraohtsfunkties vinde~
,

we op analoge wijze en tevens kan een benaderingstheorie worden opgesteld

voor hoge frekwenties.
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3. BASIS THEORIE.

3.1. DE MAXWELLVERGELIJICINGEN.

In dit verslag zal steeds gebruik gemaakt worden van de Maxwell 

vergeIijkingen in de differentiaalvorm.

Dit zijnr -- dB\l % E + dl - 0 \l.B - 0

- dn -\7x H - dt • J

Metl
\I.D - J

]

3.1.

3.2..

Hierin zijn:

E - de elektrisohe veldsterkte

1f. de magnetisohe veldsterkte

De medium grootheden:

p • de magnetisohe permeabiliteit

£ • de elektrisohe permittiviteit

~. het elektrisoh geleidingsvermogen

Eenheid in AVMKS-stelsel

vIM
AIM

VS/AM.
AS/VM

A/VM

De grootheden E. ,u en () bepalen de elektrisohe en magnetisohe

eigensohappen van een medium en zijn 1B het algemeen een funktie van

de plaats. Nemen we E.,u en a- richtingsonafhankeli jk (isotroop )

dan kan geschreven worden:

,P-p(x,y, z) ] '3.l

Hierbij is aangenomen dat de grootheden niet tijdsafhankelijk zijn en

dat (x,y,z) een rechthoekig coordinatenstelsel vormt.

ne maxwellvergelijkingen kunnen nu verder uitgewerkt

TTi t (3.1) tim (3.3) voIgt:

\7 x It + dH .. 0Pdt
-->. dE

\7% H - f dl -<1"lt

worden.

'3. ~.

Met behulp van de vectorrekening kunnen hieruit de volgende vergelijkin

gen worden afgeleid. Zie appendix bIz. 1
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a.s.

Deze vergelijkingen worden eenvoudiger ale we speoiale media nemen.

3.1:1.

1.1.

]

]
... 0

\7.(eE) • 0

\7. (;ill)

1. Medium met (f' -0. Dus een verliesvrijmedium.

Vergelijking (3.5) gaat dan over in, Zie app. bIz. 1

L. ;{E' (-'" --....
\7S - E:PJ!.' - -\7 E.'\7log£) -\7logp x (\7:x:E)
~ ~'R -" --

\7rr - €J1c>~z - -\7(H.\7loSJ1) -\7loge x (\7xH)

])8 maxwellvergelijkingen (3.i) worden,

~ JH
'V x E + )lrt ... 0

--.... ~E
'VxH-Eat- O

opm: De maxwellvergelijkingen voor een niet geleidend medium blijven
....... ~

gelijk bij gelijktj:jdige verwisseling van E en H en van ~ en -)1.

Dit impliceert dat een oplossing veor]f ook een oploaeing voor
~

H is ale daarin c. door -p en u door -f. vervangen wordt.

1.8.

2. Sen homogeen,verliesvrij medium. rus 0--0 en p.(x,y,z)-knnetant en

~(x,y,z)-konstant.

Voor dit medium wordt,

Z dLE
\7E' - ,sJ1dlz- 0

7; ;ff!
\7i1- £JlJtl- 0

en
\7.Ii - 0 \7.E' - 0

).'1. DE KONTINUITSITSVOORWAARDEN.

Omdat de maxwellvergelijkingen in differentiaalvorm sleohta betekenis

hebben voor kontinue velden en in het bijzonder dUB niet toepaabaar zijn

bij de grensvlakken van versohillende media,is het nodig dat we dan ge 

bruik maken van de zogenaamde kontinuiteitevoorwaarden die bij deze over

gangen gelden.
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Ieem het volgende grenevlak;

medium 1
E

\ ~--+- H
n

medium 2

Et en lit zijn de komponenten(1angentieel) die in het grenevlak liggen.

En en lin zijn de komponenten(normaal)die loodreoht op het vlak etaan.

Ui t de maxwellvergelijkingen in integraalvorm kunnen de volgende

kontinuiteitsvoorwaarden worden afgeleid.

3.1.

j~. de komponent v/d oppervlaktestroomdiohtheid loodreoht op Hte

(). de oppervlakteladingediohtheid.

Voor niet geleidende media ~eldt dust

] 3./0.

en de normale komponenten B en Dn n
Voor B en D kan ook gesohrevenn n

De tangentiele komponenten Et en Ht
zijn due kontinu over de overgang.

worden pH en Eo E , zodat dan;
! n n

] 1/'

In het algemeen zijn H en E due diskontinu over de overgang.
n n

3.3. RET STRA'T'IFIED MEDIUM. (S.M.).

Onder een Stratified Medium ( afgekort S.Jl.) wordt verstaan een medium

waarvan de eigenschappen (.e. ~,cr) konstant zijn in ieder vlak da.t lood 

reoht staat op een bepaalde richting. nat wil due zeggen dat deze eigen

schappen sleohts in die riohting veranderen.
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Stel deze riohting is de Z - riohting van het reohthoekig ooordi

natenstelsel zoals hieronder aangegeven.

fig~3.2

Voor een S.M. geldt dan:

f .. £.(z) en c::r. 0-( II ) ] ~. 12..

We zullen nu 2 S.~~.'s behandelen die in dit verslag steeds gebruikt

zullen worden.

1. Het gelaagde S.M. (ofweI multilayer).

Di t medium bestaat uiteen aaneensohakeling van homogene l11.agjes.

o m

hm

M-l ;

~I-l

fig:).)

----. --~---

tflOt. E.
H

_
1 £,..,

jAlf'I1- /,"'-1 /",.,
((,hW vl1-1 rJ""11

IIP-l m '~[-2 1

De grootheden E,u en ~ zijn in ieder laagje konstant. Dit geldt

ook voor de twee half - oneindige media z< a en z> ~-l.

2. Het kontinue S.M.
Hiervoor geldt dat E.. ,p. en rJ kontinue funkties zijn van z.

:x:,y

__L. z

eo·t(o)

fo-P.C 0)
0;; .<1( 0 )

z":'o

£(z)

)IC z)

11""( z)

Co, -c(zl)

r,-}1~l)

a-; -<J(zl)

fig: 3.4
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Voor z<o en voor z> zl zijn f. 'f ena-dus konstant.

Een willekeurig S.M. zal steeds bestaan uit een aaneenschakeling

van een of meerdere 8.M.'s van het type gelaagd en/of kontinu.

opm: De 8.M.'s die we later zuIIen beschouwen zijn steeds verlies

vrij. Dus met CI_ O.

3.4. DE GEOMETRISCHE OPTIKA.

De tak van de optika die gekarakteriseerd wordt door het verwaarlozen

van de golflengte (A-+ 0) ,staat bekend als de geometrische optika.

In deze benadering kunnen optische wet ten geformuleerd worden in een

geometrische taal. Het golfkarakter van de elektromagnetische mono

ohromatisohe velden is in deze benadering verdwenen en re wordt dan ge

sproken van (Iicht)stralen.

De golfoptika daarentegen is het gebied waarbij de golflengte weI
belangrijk is en dus niet te verwaarlozen is. Dit is bijvoorbeeld het

geval bij interferentieversohijnselen. ( dunne Iaagjes ).

'3.13.]d dX
as( na:s ) "" grad( n)

In de geometrische optika geldt onder andere dat de energie beschouwd

kan worden als getrans~orteerd langs bepaalde banen. Deze banen van

de lichtstralen voldoen aan bepaalde vergelijkingen.

;;;r geldtl

In tekening:

fig: 3.5

/

Hierin is:

';' • vector v/d oorsprong tot punt op de baan.

s - coordinaat langs de baan.

E.v - E. in vacuum Pv=)l in vaouum.
'/1

n 1': u ) _ brekingsindex.
d-~VUvai - de (eenheids)raakveotor.

Voor een iets uitgebreidere besohouwing wordt verwezen naar de

appendix blz.l
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3.5. DE SYSTEEMTHEORIE VOOR EEN STRATIFIED MEDIUM.

Neem een verliesvrij S.M.
I

x,y

__ -1.
£ • f..( z) J1"?1( z)

._-------
Z

figc 3.6

We beBohouwen nu het S.M. tussen z-o en z-zI,en definieren:

~. ~(x,y,z) • een tangentiel. komponent van een monochromatisoh

veld.(b.v. Ex). Hierbij wordt ~ besohouwd als een soalaire

grootheid.
] 'I"

Rr worden aIleen soalaire grootheden besohouwd omdat de normale kompo

nenten (E en H ) diskontinu kunnen zijn im de z - riohting.z z

Ret medium 0 <z < zI heeft de volgende eigensohappen:

1. Bronloos.

2. Lineair.

De lineariteit van het medium kan ala voIgt worden gedefinieerd.

ala

en

~I (x,y,O)

g>(x,y,O)
1

-
-

~I (x,y,zl)

~2.(x,y,Zl) 3.IS

]"1

~(x,y,o) - excitatie bij z-o

of in optisohe termen.

dan 01 <f.(X,y,O) + 02<f~(X,y,O) - 01 ~1(X,y,Zl) + 02~2.(x,y,zl)

met 0
1

en O2 willekeurige konstanten.

nit moet als voIgt gelezen worden:

geeft () J- q> x,y,zl • reaponsie bij z-zl 3..lb

( ) geeft ( )g:, z,y,O - belichting bij z-o - ~ x,y,zl - beeld bij z=zl

Deze lineariteit voIgt uit het feit dat de differentiaalverg~lijkin

gen voor de veldkomponenten lineair zijn. Zie hiervoor hoofdstuk 4.
Bovenstaande definitie voor lineariteit is te vergeIijken met de li

neariteit van tweepoorten in het tijdgebied.
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3. Plaataonafhankelijk.

De definitie hiervan ia.

ala

dan

~ (x,y,O)

~(x-xl,y-Yl'O)

-Cj'(X,y,Zl.)

-- :f(x-xl ,y-yl' zl )

Aangezien voor een S.M. ~ en p slechta fUnktiea zijn van z , kan

deze eigenschap eenvoudig ingezien worden.

Bovenstaande eigenaohanpen blijven ook gelden ala E.. en/of )l diakon

kontinu zou(den) zijn. Bijvoorbeeld bij het gelaagde S.M.
Een systeem met de bovengeJloemde eigensohappen,ookwel B.L.P. -aysteem,

geett aanleiding tot het gebruik van de syateemtheorie. Indien we nu

de ayst89mtheorie gaan toepassen op een S.M. moeten de plaatscoordinaten

x en y operatoriaoh worden behandeld.

We kunnen dan aohrijven: .-
j' (x,y,O) • (h)'LJJFo(~'''l).ej(~x + ~y) d~.d'1•

.... ""!'I....
Fo(~ ''l). JJCf (x,y,O). e-j(~x + 1Y)dx.ely"

~ ....
Of algemener:

t .....

~(x,y,z) • (h) ffFz(~''7).ej(~x +-.z;r) d~.d"l.
-...-

Fz(~,7). ffi(x,y,z).e-j(~x+7Y)dx.dy.--
Fz(~ ,1) is de (x,y) plaatsf'rekwentiespeotrum van ~(x,y,z).

Fo(5,1) is dus het speotrum van de beliohting ~(x,y,O).

De impularesponsie kan dan als voIgt gedefinieerd worden:

~(x,y,O) .&(x).b(y)

Hierin is b de diracpula.

Hieruit voIgt dan:
1. ... ".,

hz(x,y) • (h) ffHz(~ ,nz). ej(~X + '7y), dg .d1.
- ... .. ..,
jJhz(x,y) .e-j(~X + ~ y)dx.ctr.

'3.1'5

1.'10

"?l.t'/..
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H (~,1) kan nu besohouwd wo~den als de overdraohtsfunktie van hetz
systeem voor een bepaa1de veldkomponent.(b.v. E ). Dit is te ver-

t
gelijken met de overdraohtsfunktie H(~) zoals die in de netwerktheorie

bij tweepoorten voorkomt. Dan wordt eohter gewerkt met de tijdsfre

kwentie in p1aats van de plaatsfrekwenties.

Nu ge1dt ook de superpositie, zodat:

... (! (x ,y ,O).h (x-x ,y-y )dx ~r
~~ 0 0 zoo' 0 0 g,.2.'3

Indien de exoitatie rotatiesymmetrisoh is ge1dt:

~ -R.oos ep
1 =R.ain¢

~(x'Y'O) • YPp(p,O)

Fo(~ ,tr{) - Fop(R)

Met poo1ooordinaten.

x-s>.ooslj'

y=~. ainp

CjI(x,y,z) Cf'p(s>,z)

F (e ,an F (R)z ~ zp ] '11

] u<

z'TT"" ~II

j.JI'R.OOB(1- 'f )df ./s-JyRoOOB(</'- f)d'f -2Ir.Jo(r)
o 0

(5 x + ,,?y) ... fR.oos( <f> - !f)

In de appendix bIz. ,~. is een 1ijat opgenomen met rotatiesymmetri

sohe be1iohtingen,~(~,z), en de bijbehorende frekwentiespeotra Fzp(R).

Verder wordt.
...."

.\"h'z) .~!:p(R)OR.Jo(fR).iJR.

Fzp(R). 2:/'fp(y,.) 01'0Jo(fl) od~
o

Hierin is Jo(~R) de Oe orde Bessel - fUnktie.

Met:

Bij a1 de besohouwingen wordt steeds uitgegaan van een vaste tijds-
'mfrekwentie van de veldkomponen~env/d vorm eJ • In prinoipe is het

eohter ook moge1ijk om de tijd operatorisoh te behandelen. Dit kan

omdat de differentiaa1verge1ijkingen ook 1ineair zijn voor de tijd t~

Ook is het systeem tijdsonafhankelijk.
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We krijgem dan.

:r(x,y,O,t) -- ~(X,y,lII,t)

metl
~(x,y,.,t)

eto.

~.'I.g

Het ayateem kent een belangrijke 8%citatie,dit is.

( 0) A j(k.x + k .y)<r x,y, =.e x y

In het (~,1)-vlak:

--'1..

Bij deze r.spon81~ behoort namelijk de volgende responsie.

Zie app. bIz. 4-

( ) ( ) j(kx.x + kv.Y)'f x,y,z = Hz kx,ky .A.e "

] '"

] ....
H.(k:z;,ky ) is de overdrachtsf'unktie van ~ met ~ = kx en rrr. =ky •

Met deze exoitatie kan dU8 de overdrachtsf'unktie H.(~'7)-bepaaldworden•

• j(kx.x + ky.Y) is een zogenaamde eigenfunktie van het syst.em

Deze kan vergeleken worden met de funktie ej~tdie in de netwerktheorie

gebruikt wordt om de overdraohtsf'unktie H(t.Q) te bepalen.

Voor het S.M. geldt ook nog de triviale eigensohap dat deze clrcel

symmetriHch is. Dit houdt in dat ala de exoitatie in het vlak z-o

over 8en hoek ~' gedraaid wordt de reaponaie ook over een hoek f'
zal draaien.

Tn poolcoordinaten:

alaI

dan.

eyp(f'~'O)

f p ( f ,Cj' - If' , 0 )

-
-

~p(9'~'·)

Cfp(f'If - f,-)
3.11

deze eigensohap maakt dat:

] .S>
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De impulsexoitatie Cf(x,y,O) .. &(x). g(y) is rotatiesymmetriaol., zodat

geldtl

en:

h (x,y) • h (0)
ZZP)

H (E, "7) • H (R)-z ") t· zp J'"
Ala voorbeeld zal hier de overdrachtafunktie van de "vriie r.timte"

gegeven worden. Dit ia een overal homogeen medium. De overdrachts

funkties zijn dan voor afle veldkomponenten gelijk. Zie app.blz~ ~

We vinden dan:

metl

2 2 V1 .
H (R) .. e-jkz·z.. e-j(k - R) .z

zp

k •z positief re~el voor R
2< k

2
]

2 2
negatief imaginair voor R >k
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4. VL.AKKE MONOCHROMATISCHE GOLVEN IN EEN S.M.

4.1. TE EN TM - GOLVEN.

Het gedrag van vlakke monoohromatisohe golven in ean S.M. vormt de

grondslag voor de verdere besohouwingen omtrent het S.M.
Stel een willekeurig S.M.

- - - - .- - - - -- - -- - -z

z~o z-zl
Onder monoohromatisohe golven zal verstaan worden dat E en H sen

tij4safhankelijk hebben van de vorm e jwt •

Dus:

( ) ( ) jwtE x,y,z,t • E x,y,z .e
y, I

( ) ( )
jwtH x,y,z,t • H x,y,z .e

Onder v1akke golven zal verstaan worden dat E en H aen (x,y) - afhan
kelijkheid hebban van de vorm ej(kx.x + ky.y).

DuSt

E(x,y,z) • E(z). ej(kx.x + ky.Y)
It. 2.

H(x,y,z) • H(z). ej(kx.x + ky.y)

De tijd - fase-afhankelijkheid wordt bepaald door

D. x en y - fase-afhankelijkheid worden resp. bepaald door kx en kyo

De.e zijn op te vatten als de x en y-plaatsfrekwentie.

We ondersoheiden nu 2 soorten golven (velden) die als voIgt zijn

gedefinieerd.

TE - veld

TM - veld

--- E ii 0
Z

H ii 0
Z

Bij al1e verdere besohouwingen zal steeds volstaan worden met de

behandeling van het TE en TM-veld. Het splitsen in TE en TM-veld is

Been beperking voor de algemeenheid van de besohouwingen.

Er geldt namelijk het volgende:
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opl. - oplossing die voldoet aan de maxwell-vgln.

TE-opl. - ,, ,, , , , , ,,
TJ&-opl. - ,, ,, ,, ,, ,,

dant
TE-opl. ,. TE-opl. - opl.

TM-opl. - TM-opl. - opl.

(TE-opl.) + (TM-opl.) - opl.

opl. - (TE-opl.) + (TM-opl.)

, ,
,,

met E -0.
lIi

met H -0.z

Het is dus voldoende om het TE en TM-veld te besohouwen omdat een

willekeurig veld steeds te splitsen is in een TE en een TK - veld.

4.2. DE VERGELIJKINGEN VOOR EEN KmJTlNU S.M.

Stel een kontinu S.:'J. zoals in fig: 3.4 met U -0. Voor een niet gelei

dend medium gelden vgIn. 3.6 en 3.7. Indien het veld monochromatisch is

gaan deze vgln. over in:

'\.lE' + leE - -'\7(E. 'Vlogf )-'V1ogp. x ('V x i)

'Vtr + lJr- - - '\7 (H". 'Vlogp)- 'Vlogf; x ('V x Ii)
2. I

mett k _w £.?

'VxE + jwuH- 0 V.(eE),. 0

Vx If - j~£E - 0 'V.(pH) ,. 0

In 4.4 en 4.5 zijn E-E(x,y,z) en li-H'(:x,y,z).

Substitueren we nu 4.2 en E. ... £(II) en}l"'}l(II) in 4.4 en 4.5 , dan wordl''ln

de vgln. voor vlakke monochromatisohe~ in een verliesvrij kontinu

S.M. ,als volgtt



en:

- 17 -

~EZI + jk.E + jk.E .. -I: • ~lOg£.
X X. '1' y z z

clH, ~JIO~ + jk.li + jk.E == -H • .
cJz X % Y Y II Z

~.1

In 4.6 en 4.7 lIijn E .. E'( z) en If • H( z). Voor de afleiding van 4.6 en

4.7 llie de appendix bIz. ~.

Uit bovenstaande vgln. kunnen nu voor het TE- en TM-veld de volgende

vgln. bepaald worden.

TE-veld.

E • -(~).E
:J: ~ Y

E • 0z

TM-veld..

li - -(ky).Hx It; y

H 1 ~J!hr
x • jW,Jl·dZ

l~H • - 7""'::', •y Jv-''P z

1H • ~.(jk.E - jk .E )z JWJl Y x x y

E • - b.~% Jl<,)c Z

1 H
E .~.~

Y JWt. •

E - ~.(jk.li -jk.H)
• JWE. X Y Y x

4.9

Uit 4.3 en 4.9 voIgt dat E en H bij het TE- en TM-veld steeds loodreoht

op elkaar ataan. Ook de tangentiel. komponenten, Et en Ht,ataan steeds

Ioodreoht op elkaar. Et en Ht zijn hierbij gedefinieerd alaI

Et-Ei +E1x x y y

H
t
-H1+Hix x y Y

met: r en 1 eenheidsveotoren in reap. x en y-riohting.x y

Ten opziohte van elkaar zijn ze in het (x,y)-vlak gedefinieerd zoals

hieronder aangegevenl

. - ------r---.o::z,---
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Met behulp van Et en fit kunnen de vgln. 4.8 en 4.9 nu ook andere

worden geschreven. Zie app. bIz. ~ •

TE-veld.

~veld

Et
1 '

• - jwt·Ht

1 2 2 11
E .-. (k + k ) .Htz w~ % Y

1 '
fit • - jwp.·Et

1 2 2 1/'!.
Hz - wu· (k% + ky ) .Et

H • 0
z

4.10

~.II

De vgln. voor het TE- en het TM-veld zijn identiek. Door onderstaan-

d. verwisseling gaan de vgln. van het TE-veld over in die van h&t ~

veld en omgekeerd.

E
t

• .. H
t

E • .. H 't12.• Z

11 • .. £.

De diff.rentiaalvergel~jkingen voor Et en Ht zijn in het algemeen,
niet oplosbaar. Dit komt omdat de ooeffioienten k ,(logu) etc. funkz
ties zijn van z.

We interesseren ons hoofdzakelijk veor de veldkomponenten Et en H
t

,

omdat deze o.a. direot het in de z-riohting gepropageerde vermogen be

palen omdat op deze komponenten de systeemtheorie toegepast kan worden.

De vgln. van stelsel 4.10 en ook die van 4.11 zijn niet onafhankelijk.

Dit is,soals ook in enige hieraan voorafgaande etelsels,gedaan om het ve~

band tussen de versohillende veldkomponenten beter aan te geven.
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4.3 DE OPLOSSING VOOR EEN HOMOOEEN S.M.

Stel we hebben een homogeen verliesvrij medium. nus £ z konstant,

,P -konstant en G-o. De vergelijkingen voor het TE- en TM-veld (4.10

en 4.11) worden dan:

TF-veld.

" 2en: Et + kz·Et -0

¥.t:l

" 2Ht + kz·Et -0

TK-veld.

1 '
E - - ~.Ht JW£ t

" 2enl Et + kz·Et -0

" 2
If.llf

Ht + kz·Ht -0

opml In het stelsel vergelijkingen 4.13 en 4.14 zijn 2 vergelijkingen

afhankelijk.

ne differentiaalvergelijkingen voor Et en Ht zijn nu weI oplosbaar.

Voor 4.13 en 4.14 vinden we nu: Zie app. bIz. b.

TE-veld.

met:

H ( -jkz·z b jkz·z) Nt- a.e -.e •

Tlt-veld.

met:

v.l6

H (- -jkz·z ~ jkz.z) ~t- a.e - D.e .~

De grootheden van het TM-veld zijn gekenmerkt door een streep(i,'6,D)

ter ondersoheiding van die van het ~E-veld. Dit zal in het vervolg

steeds gedaan worden.
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Beids op1osBingen zijn identiek en in de beide geva11en is uitgegaan

van een bekende Et • De OpIo8Bing voor Et(X,y,z) en Ht(X,y,z) Yinden we

door in 4.15 en 4.16 de ve1dkomponenten te vermenigvu1digen met de fac
tor ej(~·X + ky.Y). De grootheden a,a,b en D zijn w111ekeurige,e~entu

eel oomplexe,konstanten.

De 'T'E- en TM-go1ven in het homogene medium kunnen in tekening a1s

voIgt worden voorgeste1da

figa 4.4

voortplantings
-richting.

z

Tll-golf.:
/

figa 4.3

voortp1antings
-richting.

TE-golf.

-.?""-----,,....-I-----*'~-----

Et I (x,y)-v1a1c.

e -de hoek van inval v/d golf.

Rt /! (x,y)-vlak.

e -de hoek van inval v/d golf.

E
t

naar achteren gericht. Ht naar voren gerioht.

De faotoren a.e jkz •z en a.e jkz•z representeren de in de p08itieve

z-riohting gaande golven en b.e jkz•a en D.e jkz •z de in de negat1eva

z-riohting gaande golven. Een in de negatieve z-riohting gaande golf

kan bijvoorbee1d ontstaan als een in de positieve z-richting gaande

gol~ wordt geref1eoteerd.

De uitdrukkingen voor de x- en y-p1aatsfrekwenties k en k ,die de
x y

fase-afhankelijkheid in de x- en y-riohting aangeven,kunnen bepaald wor-

den m.b.v. de onderstaande tekening.

/

x _voortplantingsriohtirg
van de golf.

Ii

fig a 4.5

, ,

/
/
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~ geldta

kx• sin e•sin <f.k

Zodat.
k 2 + k

y
2 k2 2-..x •• sin e

Voor k geldt danaz

] V.I!

2 2 2 lreESel voor (k + k ) < kx y
2 2 2

imaginair voor (~+ ky ) >. k

Voor reine hoeken van e , o<e<t'~:rrtis k posit1ef reid. Voor complexe
2 z

hoeken kan k negatief worden en dus k imaginair. De faotoren N en Rz z
worden dan ook imaginair.

Er geldta
~

Kz.[k2- (k; + k:~ •[pos.

neg.

4.4 DE OPLOSSING VOOR EEN GELAAGD S.M.

Stel we hebben een verliesvrij S.M. zoals besohreven in fig. 3.3.

Eo,.!. E., J M, tt/tl ".... ,/- EH_, ,!H_, ~,."rH

hI h2 h hx"'l figa 4.6mx,y

___.1 z -----_._-- - -. ---- - - - - . - - -- - - --

Yl Y2 Ym YM- l Y'](

N Nl N2 N
I

N
M

_
l NM0 m

I ,
1 I I

z·o zl z2 ~m-l :Zm '\1-2 ....1

Dit gelaagde S.M. bestaat uit (M-l) verlieavrije homogene la~jes

en twee half'oneindige verliesvrije media (z<p , z>~l). We beschou

wen nu een vlakke monochromatisohe golf' (TE en TM:) die vanuit het eerate

half'oneindige medium,z O,naar rechts loopt. Er ontstaan dan bij aIle

grensvlakken ••O,z.zl' •••• z·~_l ref'lecties.
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eHet TE-veld in het m laagje lean dan gesohreven worden als:

Zie 4.15.

E ( -jkz m· z b jkz,m. z ) j(kx·x + ~-.y)
t

- a .e , +.9 .e -ym m

H N ( -jkz m· z b ejkz,m.Z) j(kx.x + ky.y)
t - • a .e , -. .e

Il m m ~.If{

meta

ena

2 2
k - w • ~ .um m m

J
Nu ilia

ao-de amplitude van Et v/d invallende TE-golf.(ao bij TM-go1f)

bo·de amplitude van Et v/d gerefleoteerde TE-go1f.(~obijTM-go1f)

We ~llen nu het verband vinden tussen Et(X,y,O) en Et(X'Y'~_l) en ook

het verband tussen Ht(X,y,o) en Ht(x'Y'~_l). Dit is dUB het ~rband van

de tangentil1e veldkomponenten tUllsen het in- en uitgangsvlak van het ge 

laaade S.M. Hierbij moet gebruik gemaakt worden van de volgende gegevens.

]

a. De kontinuiteitllvoorwaarden voor Et bij de grensv1akken z.o,z-zl, •• z.~_l

b. De kontinuiteitsvoorwaarden voor Ht bij de grensv1akken z=o, ••zl, •• z-zm-l

o. ~ -0 en 0..1-0 omdat voor z >~-l de naar :reohts gaande golf r.ergens meer

gerefleoteerd wordt.

Nu laumen de vo1gende vergeUjkingen worden afgeleida Zie app. blzo b.

( jk ) Nm + Yma.exp- .z 1-"" +y.m z,m m- .Nm-I m -jk l·z 1) jz,m- m- If. 20

"bm _ Nm -YDt+1 exp (2jk ...)
811 Nm +YDl+l • - z,m··. ] HI

l
r.f L
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De grootheden Nm en Ym kunnen ala voIgt worden gedefinieerd.

Ym- de admittanti8 die de golf siet (naar reohts) bij het vlak

.-.m-l. Zie ook fig. 4.6.

Voor Et en Ht geldt bij dit grenavlakl

Ret gelaagde S.M. van. fig. 4.6 is te vergel1jken met een oasoaIiesohake

11ng van (M-l) atuklten lang_lijn en twee halfoneindige lange-l1jnen. Boven

a'aande relatie ia dan analoog aan de stroom - apanningrelatie I -Y .E bijm
.-zm-l- Zie voor analogi. hoofdstuk 9.

We definieren nUl

E - (a +b )
000

De volgende vergel1jk1ngen kunnen dan worden afgeleidl Zie &Pp. bls.1

],,,

E .exp(j(k .x + k .y))o x y

m~l

Et(X'Y'~_l)_ E .exp(j(k .x + k .y)). no x y
mal

Nm+ Ym ( h ')N Y .exp -jk •m+ m+l z,m m

Yl_E .exp(j(k .x +k .y))o x y

m-M-l

Ht(%'Y'~_l)- ~.Eo·8XP(j(~_x+ ky•Y)). -r-l: =:: i~l··xP(-jkz,m·hm)
mal

De bijbehorende H (x,y,o) en H (%,y,~. 1) volgen direot uit 4.10.z z JIII.-

Deze zijn eohter niet kontinu bij de grensvlakken.

De vergel1jkingen 4.19 tim 4.25 gelden Toor de TE-golf. De vergel1j

kincen voor de TM .golf zijn identiek. Hiervoor moeten am,bm,Eo'Ym en Ifm
vervangen worden door reap. i ,'6 ,I ,T ,i .

m mOil JIl
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,. TOEPASSING VAN DE GEOMETRISCHE OPTIKA BIJ EEN KONTINU S.M~

5.1 BEPALING VAN DE BAAN VAN EEN LICHTSTRAAL.

Onder bepaalde voorwaarden kan bij monoobromatisohe golven de theorie

van de geometrisohe optika toegepast worden. Deze theorie kan meestal

toegepast worden bij zeer hoge frekwenties zoals bij de optisohe (lioht)

frek:wenties het geval is. In het geva1 van een kontinu S.M. 18 hat nut

tig om van deze theorie gebruik te maken. Zie ook 3.4 en appendix.

Stel een ver1iesvrij S.M. zoals in fig. 3.4.

baan
figa 5.1

s (0)

p( 0)

nCo)

z
E (z)

fez)
n(z)

,
z-6 z~zl

De mediumgrootheden en u zijn dus kontinue fUnkties van • en zijn

konstant voor z < 0 en • >sl • De brekingsindex n zal dus ook een kon

tinue fUnktie van s sijn.

We veronderstellen nu een l10htstraal die vanuit de oorsprong (B-O,s-o)

onder een hoek ~ met de z-as in het Bz-vlak vertrekt. De straal zal in

het Bz-vlak blijven en de baan van de straal wordt besohreven door Bale

fUnktie van z, B-B( z)-baanooordinaat.

Voor de baan geldt: Zie 3.13.

n - brekingsindex

Indien dit wordt uitgewerkt voor het geval dat n-n(.),dan vinden we

de volgende vergel1jkingena Zie app. bIz. 8.

meta I d d
)(z)"n· dz(n) - dz(log(n»

S.2.
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De beginvoorwaarden zijnl

,
:B( 0 )-ta.ng( <r) - e

:B(O)-O

z - Y..

e:xp[ 2f M(n.d ~ ]J
o

of verder uitgewerkt:
:z. - y", [~2 JB (z)- sin~. ~- sin p

Wordt de dif:rerentiaalvergel1jking 5.2, ,
waarde :B (0)- e ,dan vinden we voor B (z)

Zie app. bls. 9.

~
1

, 9+1
B (.)-~7.

opgelo8t met als beg1nvooJ:'l

de volgende vergelijldnga

Hierin is g> dUB de hoek waaronder de straal in de oorsprong vertrekt.

Ret is voldoende om o<l.f<~nte be.ohouwen omdat de banen met een nega

tieve~,t.g.v. de symmetrie,gevonden kunnen worden door Bpiegeling om de

z-as van de banen met de overeenkomstige positieve hoek •

DG vergelijldng 5.5 is tevens het bewijs voor de wet van SnelliuB

voor dit medium. Er voIgt nameUjk uit dat sin<j>.n(II)- siney.n(O)- kon

stant langB de baan. Zie app. blz. 9.

Over de vorm van de baan kan in het alge.een het volgende worden o~

gemerkt:

1. De straal zal nooit naar de z-as to" buigen. Dus de baanooordi

naat B zal steed. toenemen.(behalve indian p-o). Dit wil nog n1~t zeg

gen dat :B altijd. naar oneindig gaat. De baan kan namelijk een &s.YmP 

toot hebben voor Z_e.-?

2. We weten dat geldt:

:B" + .(Z).(B'+ (B')J )-0

met, M(z)- :~:~ en: n(z) > 0

, ,
Nemen we B >O.(B blij:rt>O zolang de straal met omkeert)dus 0<~<Y2lT,

4an kunnen de volgende gevallen ondersoheiden worden:
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a. n(z) is toenemend.

dana I "

n (II) >0 - M( II)>0 -:B <0

zodata

,
-:B -afnemend

~_. bolle krolllDling
.':B

f ------.r-------
b. n(z) is arnemend.

dana ,
n (z)<O -M(z)<O

-
" ,

-:B >0 -:B -toenemand

zoata
1 / .. holle kromming

:B I

f1>------;;-__
- II

c. n( z) is konstant. In dit geval wordt de baan aen reohta.

Dit is aen keerpunt van

ke.rpunt

,
B-G-? •

B)
f

. I

~-_z

Voor n(z) - n(O).sin ~ wordt

de Btraal.

zodata

4. In hat algamaen kan ga.teld worden dat de straal buigt nasr een ge

bied JIl8t een grotere brekingsindex.

Uit 5.5 voIgt met de beginvoorwaarde :B(O)-O data

B(S): f:n'f' [:f~;- .ln2~-:, J H

Sleohts veor speoiale funktieB van n(~) is deze integraal op t·; lonsen

.oclat voor :B(_) een analytisohe fUnktie te vinden i.. H.t is zinvoller

om de baan veor een bepaalde funktie n( ~) nUJBeriek t~ berekenen. Dit

wordt dan gedaan met behulp van de uitdrukking voer :B. Een groot veor

....1 van een computerprogr8lllll& 1s dat behalve de baan berek.nd lean worden

hij ook in grafiek gebraoht (geplot) lean worden.
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5.1. . N1JMERIERE BEREICENING VAN DE BAAN.

Veronderstel een lichtstraal die vertrekt vanuit de oorsprong onder
0........ < 0een hoek 0 "Cf 90 in een medium soals in fig. 5.1 ill a&ngeg.ven.

Deze lichtstraal zal in dit S.~. tQ8sen SaO en zaSl een bepaalda baan

gaan be.ehrijven. Er is nu een progr8.llllJ1a g••ehreven (in ALGOL-60)

die dese bean numeriek berekent en eventue91 plot. De gebruikte me-,
thode gaat uit van de uitdrukk1ng veor de afge1eide,B (z). De metho-

de is die van

We definieren nUl

N(z) - :t~~ -de genermeerde brekingBindex

0< Z-.!. < 1 veor
211

Z-de genormeerde z.

De dikte van het kontinue S.M. tusBen 21-0 en .-zl wordt tevens genor

D1eerd ep l.

zodat.

De genormeerde breldngBindex die tevenB genormeerd is naar de z wordt:

A r1fZ~N(Z) a n 0

We kunnen nu dUB sehrijven.
- Y'l.

1\1 [1\2 2 JB (Z). sin~. N (Z) - sin p

Voor iedere fUnktie N(Z) zou in principe een ander programma geschrevan

meeten worden. om dit op te vangen is er eohter een procedure opgenomen1\
waardoor het mogelijk is om uiteen groot aanta1 fUnkties van N(Z) te }de

1\
zen. De algemene vorm van N(Z) waaruit geltozen kan worden is:

&8. exp(-a9.z) + a10.exp(+a1l.Z) + a12.ln(a13.zQll+l) ~ff

&17(Z + &16)i + a17 ·(Z + a19 )-1 + a19·(Z + &20)-2.
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Hierin zijn sl tim a20 W111ekeurig te kie.en kon.tanten. Er zijn

"natuurlijk weI enige logiaohe beperkingen. Voor N(Z) moet altijd gel-

den dati

"N(O) • 1
1\

enl N(Z) >° voor °<Z <1

1\
Ala voor een seker kontinu S.M de funktie N(Z) Diet e:mot met behulp

van 5.11 te besohrijven i. tan deze vaak benaderd worden door een goede

keuze van de konstanten.

Met behulp van het gesohreven programma kan nu voor een willekeurige
o 0 1\

beginhoek 0 <::::l.f<90 en een W1Uekeurige funktie N(Z) van 5.11 de baan

van de liohtstrsal berekend worden. Ook kan dese baan ,indien dit ge

wanat wordt,in grafiek gebraoht worden door een plotter die gekoppeld is

met de oomputer. Bij het berekenen laten we Z met een bepaalde stap 

grootte van °naar 1 lopen. Bijvoorbeeld 100 stapjes van 0,01. Deze

atapgrootte kan gekollen worden. Bij iedere Z-waarde lean nu de bereken

de B-waarde geprint worden. De getallen op de getalband(input) kunnen

zo gekozen worden dat voor meerdere ~'S en meerdere media de banen be

rekent en eventueel geplot worden. Tevens kunnen banen met versohillen

de Cf' s in een grafiek geplot worden. Oak kwmen banen behorend bij

ve.ohillende media in een grafiek geplot worden. De banen kunnen van

elkaar worden ondersoheiden door deze met versohillende te kie.en teken9

door de plotter te laten merken.

De nauwkeurigheid van de baanberekening is afhankel1jk van de stap 
1\

grootte van Z en van het verloop van de fUnktie N(Z). Hoe kle1ner de

stap~ootte is hoe groter de nauwkeurigheid sal sijn.

Voor de gebruikaaanwijzing , methode , nauwkeurighe1d , verdere moge

lijkheden en beperkingen wordt verwezen naar de appendix programrl':1 ::-'0: 1

bijlage nOll. Hierin is tevens de programmateltst,1n ALGOL-60, opgenomen.
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5.3 MAXntALE FOKUSSERING VAN EEN GEOJIETRISCR OPTISCHE PUNTBRON.

Een puntbron lean in de geollletrieohe optika alB voIgt worden voorge

8te1da

fig: 5.2

Daze puntbron zendt in alIa riohtingen (bolatraler) stralen uit. Ver

onderetel nu een homogeen medium dan zullen de banen van deze etralen reoh

te lijnen zijn. Nemen we nu 8en bolletje met de puntbron als middelpunt,

dan zal 4e intensiteit van de etraling op het boloppervlak: overal geli,ik

zijn. Ret ve~ogen dat een puntbron uitzendt i8 konstant. Dit vermogen

is gelijk &an de inteneiteit van de 8traling vermenigvuldigd met de grootte

van het boloppervlak zodat de int.neiteit naar Co":> mal gaan ala de straal van

de bol naar 0 gaat.

We plaatsen nu een puntbron in de oor.prong van een kontinu S.M. Door

dat het systeem ciroelsymaetrisoh is ontstaat er een stralenpatroon zoals

hieronder gesohetsta

z .lo

AIle stralen van de puntbron die vanuit de oorsprong vertrekken en een

hoek <:r maJten met de s-as komen in het vlak .-151 op een circel tereoht met

ala middelpunt z-.l op de z-as.
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Voor de .traal van die circel geldt.

j ,/3

] ,1\
O<"l < 1 voor &< ~ < 90

0

In de gecmetriBche optika geldt dat het vermogen wat binnen .en stra-

lenbundel gepropageerd wordt kon.tant is. Zie app. bIz. We beschou-

wen nu een .tralenbundel waarvan de omhu1lende gevormd. wordt door de stra

len van .en puntbron in de oor.prong die onder een hoek met de z-as ver

trekken. Verder stellen we het vermogen dat de puntbron naar rechts

(halve bol) propageerd gelijk aan 1. Het vermogen dat gepropageerd wordt

binnen de stralenbundel ,behorend bij hoek~, wordt gelijk gesteld aan 1 .

Er zal dan gelden.

Nu is dus tevens het gedeelte van het totale in de positieve - z 
richting uitgezonden vermogen van de puntbron. Er bestaat een direct ve~

band tussen ~ en "1 • Zie app. bIz. 10. Hierbij nemen we een bolletje

om "e puntbron waarvan de straal zo klein is dat het medium in de bol ala

hoaogeen beBchouwd kan worden. We vinden dan de volgende relati••

of.

"'1.. 1 - COB~.

2
sin ~ • 't(2 - 'YlJ

Men kan nu het problee. etellen van de " maximale fomsBering ". Dit
1\

korat er op neer dat gevraagd wordt naar die funktie N(Z) met 0< Z <1,

waarvoor geldt dat de vlekdiameter in het vlak Z-l die hoort bij een be 

paalde Cf (of '1.) so klein1\1D0gelijk is. Hierbij gebruiken we weer de genor

meerde grootheden Z en N(Z).

Voor de genormeerde vlekdiameter bij Z.l kunnen we sohrijven:

D• 2R - 2B(l, 'f) ·1·:n cr{92
(Z) - .in2~:~ 1>,'6

1\ 0
We den dat de diameter D minimaal is als de integrand 1I0 klein moge-

~ 1\ ~

lijk blijft ofWel a18 N(Z) zo groot mogelijk is. Nu iB N(O)-l zodat N(Z)
1\

so groot mogelijk wordt alB de genormeerda brekingeindex n(Z) (en dUB oak

n(s) ) so enel mogelijk etijgt.
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Theoretisch sou dit een sprongfunktie zijn naar~ bij ••0. Dit is

eohter in strijd met de beperkingen die gesteld zijn aan de toepasbaar

heid van de theorie van de geometrisehe eptika. Bovenstaande ~edenering

is onathankelijk van de waarde van \f en geld" dan ook voer alle ~ -waarden.

Voor de genormeerde brekingsindex geldtr

In de geometrisohe optika moeten de variaties van £ en p. beperkt zijn en

dUB ook die van n( 8) of ~(Z). Ook 8ijn de waarden van E en)l aan bepaalde

fyBisohe beperkingen gebonden.

We sullen nu allereerst de maximale fokuBsering behandelen uitgaande
1\

van een beperking van de variatie van N(Z).

1. Stelr

met I

1\1

0< N (Z) < a

a >0
r. (8

, 1\
De funletie N(Z) ,waarveor de vlekdiameter dan min1ma&l wordt, is danr

1\

N(Z) • a.Z + 1 enr 0< Z < 1

1\
Ind1E1n aan de groo"te van N(Z) ook nog een fysisohe beperk1ng gesteld

wordt,danr
1\
N(Z) < b <a+l

danr 1\

N(Z) • a.Z + 1

1\
N(Z) • b

voor

veor

r,20

1\
80als in 5.19 kan veor B(Z) een

Uit 5.6 voIgt datr

1\
Voor het geval dat N(Z) • b is het medium homogeen en worden de banen

dUB reehte lijnen.
1\ .

Indien N(Z) een lineair verloop heeft

analy"iBohe uitdrukking gevenden worden.

~(Z) 'f:n'f.[~2(~) - 81n
2<yfhdp

o
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A
Ret oplossen van 5.20 met 5.19 levert voor B(Z) de volgende ultdruk-

klnga Zie app. bIz. 10 •

.%
B(Z) _ sln<f.a-l.ln ~a.Z+l) + [(a.Z+l)2-aln2rt}[1+OUSf] 1 >'21

1\

B(Z) - tg(~) voor a-o

ne minaale vlekdlameter blj Z.l wordt dana

-11
1\" 1 [ 2 1/2.J [ ]DlIlln.- 28(1)- 2.s1n~~a- .In (&+1) + [a(a+2)+oos ~J . l+oos~

Ale voorbeeld sal nu een llnealr medlum genomen worden met a-I, llIOdat
1\
N( Z)-Z + 1. Dlt betekent dus een verdubbellng van de brek1ngslndex blj

oZ-l. We nemen een straal dle vertrekt met een beglnhoek ~ -84. Blj

de.e waarde van ~ hoort '7. -waarde van == 0,90. Dat wil Beggen 90 %van

het naar rechts gepr09ageerde vermogen van de puntbron. Laten we nu

Ill.b.T. het oomputerprogramma noal deze baan berekenen en plotten, dan vin

den we de volgende krollDDea

f'lga 5.4

1\

B

1 '-_---... I,ll

Reohte Ujn • de baan ln een hOJDogeen medlum. N(Z)aZ + 1 en 'f= 84
0
.]

1\ 0
KrollDDe lljn - de bun ln een Uneair medium DIet N(Z)-Z + 1 en 'f- 84 •

1\
We llIlen dat het medlum met N(Z)=Z + 1 reeds een aterk fokusserende

elgensohap heeft, te.eer daar de oppervlakken van de belde oiroels ln

het vlak Z-l .10h ongeveer verhouden ale la60. Delle verhouding geldt

ookvoorde gemlddelde lnteneltelt van de Btrallng op deze oiroelopper-

vlaltken.
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Opal In het programma nOll wordt bij iedere hoek ~ steeds de bijbehorende

'1 -waarde geprint.

In het Toorgaande is de minimale vlelcdiameter ber.kend Toor het geval
1\

dat de variatie van N(Z) beperkt is. We zuUen nu een betere beperldng
1\

voor N(Z) afleiden. In 4e geometrisohe optika moet gelden dat de rela-

tie" variaties van Ii en p. klein en dus beperkt moeten zijn. Uitgaande
1\

van deze beper1d.ng lean weer een f'unktie N( Z) bepaald worden waarvoor de

vlekdiameter minimaal sal sijn.

2. Stela

i f;~ <a >0 en

A

De vraag is nu wat deze beperkingen Toor N(Z) inhouden. Hiertoe dif
A

ferentieren we N(Z) naar Z. W. v1nd.n dan:

Substitutie van 5.23 in 5.24 g.eftl

rt~ ~ <: 0 met I 0 - ~. (a + b) > 0
lJ ).~

1\

Dit betekent dus een beperking van de relatieve variatie van N(Z). Dus

een identieke beper1d.ng als voor E. en Jl. De•• beperldng geeft eeD maxi 
A

male tomss.ring als voor N(Z) geldtl
!

'"mao 1\
ofwell N(Z) - exp(c.Z)

1\
Het blijkt dat ook in dit geval de integraaluitdrukking voor B(Z), 5.20,

1\
oplosbaar is met nu als N(Z) de bovenstaande uitdrukking. Substitutie van

A
5.26 in 5.20 geeft na integratie voor B(Z) de volgende analytisohe uitdruk-

king I Zie app. bIz. 10 •

~(Z) - ~. [ <f - arosin [sin<f .exp(-o.Z) ] ] ] •.It
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1\

Hat interessante van deze oplossing is dat B(Z) een asymptoot heart

"voor Z_ e,.--,. Du8 bij een bepaalde waarde van ~ en 0 zal B(Z) niet

"groter kunnen worden dan sijn a8ymptotisohe waarde B • Het ver-
" . asym.

band tussen B ,Cf en 0 voIgt uit 5.27 en is seer eenvoudig.asym

We vinden.

A • ...f....
Basym c

De vorm van de baan wordt dust

~._ .. _.._~-- -- -- -- --

1\

B

1

fig. 5.5

Bij voldoende grote waarde van Z Bullen de stralen allemaal evenwijdig
1\

gaan lopen met de Z-as. We sien ook dat de asymptotisohe waaTde van B(Z)

evenredig is met de waarde van de beginhoek .( in radialen). Voor 'f =f-
wordt de B • 2~. Hieruit voIgt dat de straling van een pUlitbron inasym c
4it medium een eindige spreiding heert. Bekijkan we een stelse~banen

000 0
.et f· 0, 'f. 30, ~ = 60 en Cf· 90 dan sien wei hat volgenda.

- -.-. - - - --- -- - - -- - '~::..:...'==:..:..:-F-==-=-=""""""'"

----.-. - ------ -. - ·_·L-~·-=:-;-==·F~----

fig. 5.6

1\

B

1
Tf
"6

TT
3"

.1l..
2

De versohillen in asymptootwaarden zijn voor 2 opeenvolgande stralen
'1 11"steeds gelijk aan ~ 0
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AIle stralen en dUB ook al het naar reohts uitgezonden vermogen komen,

onafhankelijk van Z, altijd tereoht binnen een oiroel met een diameter van

iT. avereeDko.8Ug aan 5.22 kan voor dit medium een minimale vlekdiameter
o
gedefinieerd. worden behorend bij een bepaalde 'f( of '1) en Z-I.

Dit word: I 2 [ ] ~"IT ]

Dmin-"O <f- aroBin [sin f·exp(-o)] < 0 <0 5:11

Uit d. bovenstaande be8ohouwing voIgt ook dat de intensiteit van de

straling,in de vlakken loodreoht op de Z-as,voor grote waarden van Z,

naar een bepaalde eind - int.nsiteitBverdeling sal naderen. Zetten we

de inten8iteit8verdeling uit als fUnktie van de afstand tot de Z-as (i)
en doen we dit voor ver8ohlllend.e Z'8 ,dan vinden we het volger..del

figt 5.7

grotere Z

_ eind-verdeling

. iT"
'~

De inten8iteit8verdeling kan dus nooit vIakker worden dan die van de

eind-verd.ling. De.e heeft een eindige u1tgebreidheid. Voor de intenei

teit geldt steeds dat:

1\ 1\ 1f
I(R) - 0 voor R > 20

Het is nu mogelijk om voor de kroJllllle van de eind-verdel1ng f.en analy

tiBohe uitdruklt1ng te vinden. We hadden aangenom~ dat het naar reohtB

uitge8traalde veraogen van de puntbron geIijk aan I is. Dan is tTL het

veraogen dat binnen een stralenbundel gepropageerd wordt , behorend bij

eenhoek~. Zie 5.14.
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Be.ohouw nu een v1ak loodreoht op de Z-aB.

dR figa 5.8

A
Ste1 dat binnen een oiroel,met Btraa1 R en oppervlakte A, een gedeelte

~ van de Btral1ng valt. En dus oak van het vel'llOgen. Voor de 1nten

.iteit kan nu geBohreven wordena

l(R) •
!'
~
dA(!T ]

Nu geldtl

ena

d.A • 2lT.R.d ena "l.. 1 - OOB~

R•~ bij de eindverdeling van l(R).o

Hieruit volgt dat voor de kromme van deze eind-verdeling zal geldena

A

d,. B1n~. dlf • sin(R.c). d~

1\ -1
dB. • 0 • d~

Zodat veor de, ]aOJlllae van de eind-verdeling de velgende vergelijk.1ng

gevonden wordta
2 A

A 0 Sil(R.o) " 1T

]
r(R)eind • 2rr· veor o <R < 20( .0)

n/f
1\ ">TTr(R) • 0 veor R -

20

ne V01'lll van deze tunlctie is die van sin(x) met
A x

r(R)eind in tekeninga 0 2

2iT

I 20

,/

/

figa 5.9
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6. DE KARAItTERISTIEKE MATRIX VAN EEN S.14.

6.1. DEP'INITIE EN EIGENSCHAPPEN VAN DE KARAKTERIS'I'IEKE MATRIX.

De karakteriatieke matrix van een S.M. (M) geeft het verband aan tussen

de vectoren E" en Ht in het ingangsvlak (z-o) en in het u1tgangsvlak (z-zl)

van het S.M. Dit is te vergel1jken met kettingmatrix van een tweepoort

die het verba.nd aangeeft tussen de stroom en spanning in in- en ui tgangs

vlak.

Bij een 2-poort.

I I
j_O

!va

Hiervoor geldtl

fig. 6.1

G:J · k. C:J
Metl k - (~.~

~l
~2J
~2

l
I

b.l

- kettingmatrix.

J
B1:j een S.M.

,

Et(o) Et ( zl)

•
Ht(O Ht (

/
/

.-0 8=zl
I

fig. 6.2
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De karakteristieke matrix M(zl) is dan gedefinieerd a181

1

Zodata

j
b.2.

Nu zijn mll t/m. m22 funkties van de mediumgrootheden ( E ,)1) tussen

.-0 en z-zl. Ze zijn tevens een fUnktie van zl. De karakteristieke

matrix is een grootheid die sleohts wordt bepaald door het medium tussen

z-o en ••sl en dUB onafhankelijk is van de media z <0 en • > -1. Voor

de kettingmatrix van een twaepoort geldt op deselfde Manier dat deze uit

.luitend bepaald wordt door de elementen van de tweepoort .elf.

Nu geldt bij een casoade - sohakeling van tweepoorten dat de ketting

matrix van deze oasoade - sohakeling gevonden wordt door de kettingmatrixen

van cie afzonderlijke tweepoorten met elkaar te vermenigvuldigen. Analoog

hieraan geldt voor de kar&kteristieke matrix van een S.M. ,die be.taat uit

een aaneensohakeling van S.M.'s,dat deze gevonden wordt door de karakteris

tieke matrixen van de afzonderlijke S.M. I S met elkaar te vermenigvul.digen.

Stel het volgende S.M.

1\t.J
----.._-

\1-2

Dan geldtl

Mtotaal - ~.~ •••••• ·1\t.l

I

~l

t. '3

Metl eMi - de karakteriatieke matrix van het i laagje.
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Voor eenselfde S.M. kunnen we nu 2 karakteristieke matrixen Qndersohei

den. Een matrix voor een TE-golf en een voor een TM-golf.

M(Zl) - TE-golf

M( sl ) TM-golf

Voor de algemene vorm van een karakteristieke matrix van een varliesvrij

S.M. geldt datI

M _ (a jbJ
jo d

Met: a,b,o en d relel.

Deze vorm blijft dezelfde indien de matrix vermenigvuldigd wordt met de

matrix van een ander verliesvrij S.M. Dit is ook noodzakelijk omdat een

aaneensohakeling van 2 verlie.vrije media weer een verliesvrij medium is.

De vorm van een kettingmatrix van een verliesvrije tweepoort is dezelf

de als die voor het verliesvrije S.M.

6.2. DE ICARAKTERISTIEKE MATRIX VOOR EEN HOMOGEEN EN GELAAGD S.M.

Stel een homogeen en verliesvrij S.M.

(x '1) E ( .), p( z)
_~_.l__ . .. __

-z

z-o ••zl

Nemen we nu een TE-golf,dan geldt: Zie 4.15

E ( - jkz • Z b jkz•z )t- a.e +.e
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Nu iSI
Et(o). (a+b)

Ht(o) • N (a.-b)

Uit'6.6 en 6.7 voIgt nUl

b.N

Zodatl

Dit 1s dua de karakteristieke matrix van een verliesvrij S.M. voor een

TE-golf. De matrix voor de TIl-golf vindeZ1 we door in 6.9 N te vervangen

door N. We .ien dat M(lIl ) en M(zl) 4e vora hebben zoals in 6.5 staat

aangegeven. Deze vorm. verandert niet als (kz.Zl ) 1IIIaginair wordt.

Er geldt namelijk datI

008(jX). 008h(x)

8in(jx) • jsinh(x)

b,lO

Hierbij geldt teven8 dat N en N imaginair worden ala k 1m~inair wordt.z

Opal We _ten dat kz,N en N fUnktieB zijn van (~ + k;) zodat ook 14 en Xi

furikties zijn van (k2
+ k2).x y

We kunnen nu de karakteristieke matrix bepalen van een gelaagd S.M. be

staande uit hOMOgene verlie.vrije la~jes. Nemen we een S.M. bestaande

uit (ll-I) laagjes zoa18 in fig. 4.6, dan wordt m.b.v. vergelijk1ng 6.3 de

karakteristieke matrix van dit gelaagde S.M. ( TE-golf) geBohr.ven alBI

1 &.1/
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Met vergelijking 6.9 wordt ditl

Mgal • s.m. a[A
jC

b.ll

De karaktaristieka matrix voor een TM-golf is direct te vinden door in

6.12 Ni ta vervangen door Ni •

OPSI De volgorde van de matrixvermenigvuldiging zoals staat aangegeven in

6.11 mag niet verandaI'd worden.

6.3 BENADERINO VAN DE KABAKTERISTIEICE MATRIX VOOR EEN KON'I'INU S.M.

In het voorgaande zijn da karakteristieke matrixen van een homogeen en

van 8en galaagd S.M. bepaald. We zullen nu de karakteristieke matrix van

een kontinu S.M. behandelen. De.e sal in het algemene geval niet exaot

ta bepalen zijn,maar weI te benaderen.

Omdat ieder S.M. sleohts kan beetaan uit een of meerdere aaneensohake 

lingen van een kontinu en/of homogeen S.M.,bestaat due in prinoipe voor ie

der willekeurig S.M. een karakterietieke matrix.

In een kontinu S.M. gelden de vergelijkingen 4.10 en 4.11. De differen-
f

etiaalvergelijkingen voor Et en Ht zijn van de 2 orde,homogeen,lineair en de

ooaffioienten sijn niet konetant. Deze vergelijkingen zijn in het algemeen

niet oplosbaar. WeI zijn ze via een transformatie terug te brengen tot de

lIogenaamde normaalvorm U" + Q( s) •U .0 •

De oplossing van deze differentiaalvergelijkingen zijn in het algemeen

een lineaire kobinatie van 2 partiouliere oplossingen.

Stel voor het TE-veld dati

de oplossing voor Et=lin.komb. van Et,l

de oplossing voor Ht=lin.komb. van Ht,l
] ~IJ
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e ordedoor twee I

1 6.1'f

J

1
j

~.J{• konstant
Et ,l

D(determinant) -
Et 2,

Hieruit voIgt: Zie app.blz.

Voor daze oplossingan geldt dat ze zijn gekoppeld

differentiaalvergelijkingens Zie 4.10.

7.

Et{~ZJ +

We kiezen nut

D - 1 Et ,l(O)-O

Et 2(0)-1,

Ht ,l(O)=l

Ht • 2(0)=0

en. Et(O)-Eo

H
t

( O).H
o

Dan kan gesohreven worden.

ofs (E J (Ho t,l•
Ho -Ht ,2

J

] '.19

De karakteristieke matrix wordt duss

1

De behandeling voor de karakteristieke matrix voor de TM-golf (M) gaat

analoog aan die van de TE-golf.

Dmdat de bovenstaande ~artiouliere oplossingen Et,1 etc. in het algemeen

niet te bepalen zijn zul1en we nu de karakteristieke matrix voor een kontinu

S.M. gaan benaderen. Daartoe verdelen we het medium in een groot aantal (N)

dunn_ Iaagjes waarvan gesteld kan worden dat ~ en p in ieder Iaagje konstant

is.
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Dus:

N fig: 6.5

z...o
1 2

] 'I,

Er ontstaat dus een gelaagd S.M. (multilayer) bestaande uit N homogene

dunn. laagjes. ne karakteristieke matrix van dit S.M. kunn.n we nu vin

den door vermenigvuldiging van de matrixen van de laagjes.

Dus:(voor een TE-golf)

De karakteristieke matrix voor een homogeen verliesvrij laagje i9 gegeven

in vergelijking 6.9. Indien hierin zl nu zeer klein wordt ver~ndersteld ,

dan kan de volgende benadering worden toegepastl

cos( kz •zl ) r-....J 1

sin(kz.zl ) r-....J kz.bz1
J 621

D. karakteristieke matrix voor dit dunne laagje kan dan benaderd worden

door:

6.f'l.

Stellen we nut

..... (~-~-l)·~~ J
P.3

Dan kan de karakteristieke rnatrix van het kontinue S.M. benaderd worden

m.b.v. 6.20 en 6.22:

&.'l.'1
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Hierin iSl

(kz.~l)i .. ks,i·N~l

(kz·N)i • kz,i·Ni

Nu geldt voor 6.24 weer de volgende benaderingr Zie app. b1z.I\.

IT 1 j(kz·N-l)i·~zi 1 ja
~

j(k••N)i .&Zii.l 1 jb 1
i..H'

N N 2 2Ket.
L(WPi)JZi

• ~(Wg _ (kx+ky )) .~lJia - b
i LV Pi i

i-1 i-I

Laten we nu N-......" gaan,dan vinden we.

Met.

Voor de

~on.8.m.~ [ 1
jB

zN

A • foP(Z)odZ

o
karakteristieke matrix van

b.U

B. ~~£(.)- (J<i+~» ).dzi \ w .u z
o '

de TM-golf vinden we als benadering:

Keta

lIkon.s.m.~ [ 1
jB

A • f~".(.)-(j;tr1l)Od' B f~(').dZ
o 0

Er kunnen beters benaderingen gemaakt worden door in de benadaringen van

6.21 en 6.25 meerdere,hogere orde termen,mee te nemen. We hebben in deze

benaderingen sleohts de eerete orde termen meegenomen.(&si).

opaa De algemene vorm van M en i b1ijven eohter onafhanlte1ijk van de bena.

dering steeds gelijk aan die van 6.5.

Indian in de benadering 6.25 ook de tweede orde termen (bz~) meegenomen

worden ontstaat een betere benadering.
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De•• wordt dan voor d. TE-golf.

[

(1 - C) jA J
jB (1 - D)

Met. A en B _0&18 in verge1ijking 6.26

-Ii ~

C -/[w .'(0). fi w •• (q) - (~.;(~~)).dql do

o ~ q- z ~

D -1~W.E(O) - (k~.;(~~)).}.P.(q).dq]. d.

o q-z
Voor de 'l'JI-go1f ltrijgen we ana10ge vergelijkingen. Zie hiervcor app.

bIz. 1'2. •
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1. VERJ(OOENSTRANSPORT DOOR EEN S.M.

1.1 DE VERSTROOIINGSMATRIX VAN EEN S.M.

In dit hoofdstuk zal de vermogenstransport behandeld worden van TE-

en TR-golven door een S.M. Evanals in de netwerktheorie ,b.v. bij twee-

poorten, kan voor een S.M. een verstrooilngsmatri% worden afgeleid.

Dese zal dU8 het vermogenstransport door het S.M. behandelen m.b.v~ naar

links en reohts gaande golven.

Besohouw een S.M. tussen twae verliesvrije mediaz

x,y

No_.J.

z=o

S.M.

--_.-.
z

fig. 7.1

Voor een TE-golf lopend van links naar reohts geldt voor II~ 01

Et(z) - (a .e-jkz ,o.1I + b .ejkz,o.z)
o 0

Ht(Z) - N (a .e-jkz,o·z _ b .ejkz,o.Z)
000 1./

Metl a - amplitude van de invallende golfo

b - amplitude van de gerefleoteerd. golf.o J
We defini.ren nUl

1/2
et - Et·No

- VI.
ht - Ht·No I

J

'I.Z.

Hi.rin sijn et en ht de op de karakteristieke admittantie No ~normeerde

Et en Ht •

Verder definieren wez

1
A -2".(e t + h t )

B-;.(et-ht )
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Zodatl

Uit 7.1 , 7.2 en 7.3 voIgt nu datI

'It.
A - a.N .e%p(-jk .z)o 0 Z,O

'/1
B - b.N .exp(+jk .z)o 0 z,o

Ws stsnen nUl

A- ds naar reohts lopsnde golf.

B- de naar links lopende golf.

A en B zijn funkties van z. We stellen nu bij Z-Ol

A(O) - Al

Dan is nuz

AI- de invallende golf bij z-o.

BID de gerefleotserde golf bij z-o.

De notatie is ala voIgt:

fig. 7.2

Nu definieren wez

P - het maximale , tijdgem.iddelde verllogen wat door de invallende TE-Jmax
of TM-golf in de poaitieve z-richting getranaporteerd kan worden.

Voor het in de z-riohting getransporteerde vermogen geldtz
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iiopml Is Z een oomplex getal dan is Z de geoonjugeerde van Z.

Be.ohouwen we nu een reel. No' dus reel. invalshoek.n O<e -< tTr (llie 4.15
en 4.17) ,dan vinden we voor P bij z·o:

max

PIUX • ~ - No-I-! • ~ - IAll2 ] 18

Dit is het vermogen dat getransport.erd wordt indian geen refleotie

optreedt bij het vlak z·o, ofwel Bl-a of bo·a. We noemen het medium
_> 0 dan aangepast.

De refleotieooeffioient f wordt als volgt gedefinieerd.

B -

Dan geldt:

et - ht
et + ht

b
-~.

&0
exp( 2jk .z)

15,0

Dan i8.

Metl

BI - ~l·AI

b
~l - ~(a) -~

1./1

Voor P geldt nu bij reele No bij z-o:

Voor f geldt dus steedsc

f < 1

ll/l

] 1"

De grootheden A en B geven dus direot het vermogen san dat re~p. naar

reohts en links wordt getransporteerd.

We beschouwen aIleen reele N omdat bij imaginaire N (k = imag.) de.e
o 0 _,0

besohouwingen met P en 0 niet toepasbaar zijn. Indien het medium
max )

voor II ~zl gelijk is aan dat voor z ~ a, dus Ni. - No, dan zal voor imagi-

naire N de vermogenstransport in de z-riohting stedds gelijk san nul zijn,o
.odat be.ohouwingen hierover geen zin hebben.
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Dit kan als voIgt worden ingezieno

wordtl
Et - al·exp(-jkz,l·Z)

Ht -NO·al·exp(jkz,loz)

bl=o omdat er Toor z~Zl geen refleoties meer kunnen optreden.

Voor imaginaire No zal P - 0 sijn. (voor Z >zl). Nu geldt algemeen

dat het in de s-riohting getransporteerde vermogen bij een ver11esvrij S.M.

onafhankelijk i8 van z. Hieruit voIgt dat ook PI - O.

We nemen nu voor z -< 0 en z ~ zl het gelijke homogene ,verliesvrije

medium met karakteristieke admittantie N Veronderstel dat er ook sen
o

TE-golf van reoht8 naar links invalt op het vlak z-zlo Nu kan de verstrooi-

ingsmatrix van het S.M. voor TE-golven als voIgt gedefinieerd worden:

Zodanig data

Hierin is:

Al - golf van links naar rechts invallend op het vlak z-o

" reohts" links ,, ,, ,,

31 - de gerefleet.erde golf van Al + getransmitteerde golf van A2

De notatie:

N
o

,, , , " A2 + ,,

fig. 7.3



- 50-

De admittantie N is te vergelijken met de kenweerstand R zoals die
o 0

wordt gebruikt bij het definieren van de verstrooiingsmatrix bij een twae-

poort. Het S.M. is direot te vergelijken met een tweepoort evenals bij de

afleiding van de karakteri8tieke matrix(kettingmatrix bij de tweepoort).

Bij de tweepoort kennen we de volgende voorstelling:

R ~~ R

El ! al-'j 1'_a2
!E2! VI V2 1

b t - I j-b2

Hierin is a 1,a2,bl en b2 direct te vergelijken met resp. Al ,A 2 ,Bl en B2•

En ook I l ,I2 ,Vl ,V2 en Ho met resp. Ht(O),Ht(Zl),Et(O),Et(zl) en No.

We zullen nu het geval beachouwen dat A2 - O.

Dan geldt:

Bl • 8 11 .Al

B2 ". S2l·Al
J 11~

8 11 • reflectieooeffioient ". het gedeelte van Al dat gereflecteerd

wordt. Vergelijk Bl • ~l.Al.

821 = transmittantie ". het gedeelte van Al dat doorgelaton wordt.

Voor het verliesvrij geldt bij A2 ". o.

~. [Al12 - ~. [Bl12 + ~.I B212

OfweI: 1111

J
Analoog kan met AI-a afgeleid worden datI

] 118

We zullen nu een andere matrix afleiden ui t de verstrooiingsmatrix, de

transfermatrix.
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De transfermatrix wordt bij tweepoorten gebruikt bij oaecadeechakelingen

hiervan. Zo zal de transfermatrix bij S.M.'e gebruikt worden bij sen

aaneensohakeling van van S.M.'e. We definieren de tranefermatrix,T, nu ale:

Zodanig datI 1.11

T voIgt direct uit S,

T = 1·2.0

Stel nu sen aaneenschakeling van S.M.' e tU8een 2 homogene,verlieevrije

media met karakterietieke admittantie N •
o

I 2 i N

N .AI A2 A
3

A4 A A
2i

_
1

A
2N

_
I No0 -- - -A2i A2N fig. 7.4

.-._- --- - --- ---- -_.- _.-... ...
:B2i-1 B2N-I- - -B2i B

I

~2 lSi
I

z-o zl zi_l ~-I ~

Hierin zijn alle A's en B'B bepaald door normering van E
t en Ht op No.

Zie 7.2. Voor de A'e en B'a geldt nUl

B2 - A3 } B2i- A21+1] B2N_2- A2N_~... 1.ZtA2 - B3 A2i" B2i+1 A2N_2- B2N_I

Uit 7.21 voIgt dat de (totale)tranefermatrix van het S.M. van z-o tot

z=sN gevonden wordt door vermenigvuldiging van de afzonderlijke transfer

matrixen.
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Ttot.

Met 7.20 kan dan de transfermatrix van het totalo S.M. bepaald worden.

Uit deze transfermatrix kan dan weer de verstrooiingsmatrix Vall het totale

S.M. bepaald worden.

Tot nu ia slechts het geval van TE-golven behandeld. Evenals bij de k~

rakteristieke matrix zijn er ook bij de verstrooiingsmatrix twae verschil

lende matrixen te onderscheiden een voor TE- en een voor TM-golven.

De vergelijkingen 7.1 tim 7.22 blijven ook gelden voor ~M-golven als we

hierin N vervangen door N. AIle grootheden die betrekking hebben op deo 0

TM-golven worden net ala in voorgaande gevallen onder50heiden door mid-

del van een atreep. Dus ao-ao' S -S, et - at etc.

7.2 DE VBRSTROOIINGSMATRIX VAN EEN HOMOGEEN VER1IESVRIJ S.M.

In dit hoofdstuk zal de verstrooitngsmatrix van een homogeen en ver
liesvrij medium worden afgeleid.

Stal het volgende S.M.

No A -----A
2 3

fig. 7.5

B -B
123

-Y -Y2:aN
. i . h 0

z~o z=zl~ 1

Uit aymmetrie overwegingen voIgt direct: (voor TE-golven)

sll .. s22

812 .. 5
21

Stel A2-O. Dan is:

B1 - sll·AI

B2 s21· AI

en:
Al .. a No· 0

B .. b • NI 0 0

A
2

~ 0

B2 .. A3 .. a2• No·exp(-jkz,o·hl )

Jw

]."
]w



- 53 -

Zodat.

Stel nUl

Verder iSI

8
11

bo I--&0
f.2('

S21
a2 exp(-jk .h1 )--.ao z,o

J
PI - kz ,1·h1 ] 1. tV

k • k

1
z,2 z,o

t.ZS
Y2 - No

In het a1gemeen ge1den dit S.M. de verge1ijkingen 4.20 tim 4.22.

Toepaesing van 4.20 tim 4.22, 7.27 en 7.28 op verge1ijki~ 7.261evert

voor sll en 8 21 :

1. 2'3

Omdat ook 7.23 geldt is due de veretrooiingsmatrix (7.15) voor een

homogeen verliesvrij S.M. bepaald. Omdat het medium ver1ieevrij is moet

due 7.17 gelden(of 7.18).

Uit 7.17 en 7.29 voIgt dat moet ge1denl

).tgh(jj31)1
2 -I (1~-Ni)·tgh(jPl)12

+12NoN1 • [00sh(j/l)]-11
2 130

We kunnen nu twee geval1en ondersoheidenl

en N - reeel.o

Dan geldtl
k 1- reeelz, R - positief reeel;-1

tgh(jj\) - j.tg(Jl) oosh( j!l) - 008((31)

Substitutie in 7.31 levert na uitwerking:

q.e.d.
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en N .. reeel.o

Dan geldta k .. negatief imaginair.
z,l

,, ,,
We atellen nua

Zodata
tgh( SPl) OIl tgl1(0<.,)

oosh( j PI ).. ooah(.,{.,)

1
j

1.3/

Substitutie van het bovenstaande in 7.31 levert na uit~erking:

q.e.d.

opma De gevallen met N OIl imaginair zijn niet interessant omdat in die geo
vallen geen sprake is van een verstrooiingsmatrix.

De behandeling van de verstrooiingsmatrix voor TM-golven is ~1aloog

aan die voor TE-golven. In de vergelijkingen moeten No en Nl vervangen

worden door resp. No en Nl • Hierbij moer er op gelet worden dat indien

kz,l negatief imaginair wordt dat dan Nl positief imaginair wordt.Zie vgl.

4.16. Dit in tegenstelling tot N1•

7.3 DE TR_~SMITTIVTTEIT VAN EEN KONTINU S.M.

Stel een kontinu S.M.

e

E( z) p( z)

z

z~o z-zl

Neem een monoohromaUaohe golf (TE of TIl) die lopend van links naar

reohts invalt op het vlak ZOllO onder een bepaalde hoek 8. In het alga

meen sal deze gedeeltelijk gerefleoteerd en doorgelaten worden.
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We interesseren ona nu voor het gedeelte van het vermogen dat getrans

mitteerd wordt. Nemen we nu een TE-golf dan kan de tranamittiviteit ala

voIgt worden gedefinieerd:

T. P": ] 1U,

T is dua de verhouding van het getransporteerde vermogen in de poai

tieve z-riohting en hat maximale vermogen dat in de positieve z-riohting

gatransporteerd kan worden. Zie 7.7.
Met 7.12 vinden we bij z..o:

Indien hat medium voor z

In dit geval zal gelden dat

medium geldt bovendien 7.17

gelijk is &an dat van z <0, dan is No.Nl •

sll. Zie 7.16. Voor een verliesvrij

dan:

opm, De refleotiviteit kan gedefinieerd worden ala R .. 1 - T.

Om de uitdru.kki~ voor T1 (7.33) verder te kunnen uitwerken moet fl be

paald worden,ofWel~. We atellen nu de karakteristieke matrix van hetao
kontinue S.M. bekend.

Zodat: Zie 6.2.

] 1%

Het veld van de TE-golf voor z < 0 en z >zl.

z < 0 ( -jkz o·z b +jkz o·s)a .e , + .e ,
o 0
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E •t

OpDU De x en y - afhankelijkheid van Et en Ht wordt steeds weggelaten. Zie

hiervoor 4.2.

Verder geldt voor de admittantie II die we zien bij het vlak z=o:

II. ~tfoO~. N .(a +b )-1.(& -b )
~t 0 0 0 0 0

Uit 1.35 tim 1.39 voIgt:

] ."

Zodat:

De factoren A,B,C en D van de karakteristieke matrix (1.35) zijn in het

algemeen voor een kontinu S.M. niet te bepalen. Hiervoor kan nu de bena

dering gebruikt worden zoals die in hoofdstuk 6.3 beschreven is. Dit

houdt dus in dat de admittantie II de reflectiecoefficient PI en dus ook

de transmittiviteit Tl voor een kontinu S.M. slechts te benaderen zijn.

~ij de transmittiviteit beschouwen we aIleen positieve No dat wil dus

zeggen (reele) invalshoeken 0< e <'!2.Tr. Ret is due so dat de trans

mittiviteit een funktie is van de invalshoek e. Bij het gelaagde S.M.

zal de transmittiviteit als funktie van de invalshoek numeriek b6rekend

worden.

De vergelijkingingen voor de TM-golf (1.32 tim 1.42) vinden "'e weer door

verwisseling van M( zl) -1I( zl) ,ao----- 8:
0

, T --T etc ••

1.4 AANPASSING EN TRANSMITTIVITEIT BIJ EEN GETMGD S.M.

In hoofdstuk 1.3 is voor de transmittiviteit afgeleid:
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] H1

Voor fl en Tl geldt zoals te verwachten isa

ani ] HI

We noemen nu het medium z > 0 aangepast aan het medium z <0, ala geldt:

en dusl ]
Dat wil dus zoggen dat in dat geval hat maximale vermogen in d.e positieve

z-riohting getransporteerd wordt. We zien dat dit het geval is als:

b .. 0
o ofa ] H'

Uit bo"o voIgt dat de geref1eoteerde golf Bl - o. Zie 7.5. Het gere

fleoteerde vermogen is dus galijk aan nul.

Omdat de beschouwingen over Tl sleohts van toepassing zijn bij reele No

en omdat dan N positief is ,moet bij aanpassing geldenao

Re Yl • No > a

Im Yl - a
] III

opml Re betekent I het reele deal van' en Im I het imaginaire deel van '.

Nu iSI Zie 4.15 en 4.18.

(e {"-. (u )- y~ (1
2 I/l.

N .. - sin )
0 o 0

1.1(/

Met: k2 + k
2 2 2 e ... invalshoek.. k • sin 9x y 0

No is een funktie van e. Omdat ook Y1 een t'unktie is van de inyals

hoek zal in het algemeen geen aanpassing kunnen worden verkregen v)(~ aI

le invalshoeken. Dus voor 0< e <fz.7T. Slechts indien het medium voor

Z >0 identiek gelijk is aan dat van z <0 is de aanpassing onafhankelijk

van g. Dit is triviaal omdat het medium dan overal homogeen is met karak

teristieke admittantie N •o

We sullen nu de transmittiviteit van een gelaagd S.M. behandelen. Heem

een verliesvrij S.M. zoals gegeven in fig. 4.6. De admittantie Y1(voor

een TE-golf) is voor een gelaagd S.M. weI preoies te bepalen.
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Dit in tegenatelUng tot de Yl van een kontinu S.M. Voor Y
1

van het

gelaagde S.M. geldt vergelijking 4.22.

DUSI

] 1M

Yl wordt al snel ,afhankelijk van het aantal laagjes,een erg bewerke

lijke funktie. Yl is een funktie van de volgende grootheden:

Nl ,N2 ••• ~

kz,l' k ... kz,M-l '{.~D.,2

hl ,h2 , ... ~-l

De admittantie Yl is ook op een andere manier te bepalen. Dit doen

we door gebruik te maken van de karakteristieke matrix. Met 7.35 ver

kregen we 7.40. Toegepast op het gelaagd S.M. geeft dit:

Hierin zijn A,n,C en D in principe bekent omdat de karakteristieke

matrix van het gelaagde S.M. bekent is. Hiervoor geldt vergelijking 6.12.

Deze methode zal voor de verdere berekeningen niet gebruikt worden.

De transmittiviteit voIgt met 7.49 uit 7.43. Deze is dUB ook een funk

tie van de grootheden van 7.50. (en N ).o
We weten dat geldt:

N ... (€ )!.(U )-!.k .k-l
m m 'm z,m m

(k2 + k2 ) _ k2• sin2e
x y 0

Tl iB dUB een funktie van de invalshoek:

] 1n

etc.

De vergelijkingen voor de TM-golf zijn weer analoog aan die voor de TE

golf. 7.43 tim 7.52 gelden ook voor 'I'M-golf door verwisseling van T1-T1
~.
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opm: Het enige wezenlijke versohil tussen de vergelijkingen voor TE- en

TM-golf is het verschil tUBsen eLe uitdrukkingen voor N en N. Zie 4.15
en 4.16. Dit verschil in de karakteristieke admittanties b6paald in

feite het hele verschil in gedrag van de TE- en TM-golf.

Nu zal de aanpassing behandeld worden voor het geval het gelaagde S.M.
slechts bestaat uit een laagje.

Dus:

No

z-------------·-·-·-

z=p

Bij aanpassing moet gelden:

fig. 7.7

Nu stellen we dat de media met No en N2 bekend zijn.en dat we Nl en hI

zOdanig willen kiezen dat z >0 aangepast is aan Z <0:
Uitwerking van 7.55 geeft:

NoN2+NoN1• [tgh( jk.,l.h1)]-1. N~+N~l' [tgh( jk.,l .~)] -1 11.«

Een aanpassing die onafhankelijk is van de waarde hI kan aIleen ver

kregen worden als NI -N2-No• Dit is een oninteressante triviale oplossing.

~en andere oplossing is:

Met: met: n-o,1,2 •••

Omdat we aIleen N -reeel beschouwen voIgt uit 7.56 dat hieraan nooit volo
daan kan worden indien N2 imaginair is. Dit voIgt ook uitJhet feit dat

Tl - 0 zal zijn als N2 imaginair is'omdat dan ook Y
i

imaginair wordt).

We nemen nu een speciaal geval van aanpassing, en weI die voor loodrechte

inval • Dus voor e -0.
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In dat geval gaat 7.57 over ins

Ens

Nu iss

Zodats

c..>.(fl.Ulri -21T .Xil

hI- t.\

(n-o)

] 1.8

Hierin is >"1 de golf1engte in het laagje. (medium met Nl )

opml De aanpassing zoals hierboven beschreven wordt ook weI de

transformatie genoemd.

Indien de media niet magnetisoh zijn d.w.s. Uo-ul -u2-Uv(vaouum), dan

kan 7.58 geschreven worden alss

Mets n - (e. .uri • (f .u )-f _ E.t.~ i . de brekingsindex.v v v

A - de golflengte in vaouum.v

De behandeling voor de TM-golf gaat weer preoies analoog aan die voor

de TE-golf.

7.5 NUMERIEKE BEREKENING VAN DE TRANSMITTIVITEIT ALS FUNKTIE VAN DE

INVA~SHOEK BIJ ERN GELA\GD S.M.

In dit hoofdstuk zal de methode behandeld worden waarmee via een computer

programma (ALGOL-60) de transmittiviteit numeriek berekend is a18 funktie van

de inval shoek bij een gelaagd S.M. Dit voor de TE- en TM-golf.

Er zijn twee programma's gemaakt. Een voor het speciale gevan van aan

passing bij loodreohte inval en e'n laagje en een voor het algAmene gelaagde

S.M.
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]~ • u(vaouum) ... Uv

Bij deze berekeningen beperken we ons tot niet-magnetisohe laagjes:

Dus:

Deze beperking is niet so groot omdat de meeate optisohe media niet

magnetisoh zijn.

Het voordeel hiervan sal zijn dat bij de berekeningen aIleen de waarden

van de brekingsindexen van de media behoeven te worden gebruikt. neze waar

den zijn veel handelbaarder dan de ~ en p waarden. Natuurlijk worden ook de

waarden van de dikten (hm) van de media gebruikt.

Veronderstel nu een willekeurige Y :m

] HI

Substitutie in 7.43 levert: (voor TE-golf)

]w
We moeten dus No,ReYI en ImYI als funktie van de invalshoek bepalen om

Tlala funktie van de invalshoek te kunnen bepalen.

I~het algemeen geldta

k • positief reeel voor
Z,ID

222k >k .ainem 0

222
k <k .sin em 0

Zodat:

negatief imaginair voor

j.k .h -pos.imag. ·j.~mz,m m rl
tgh( j(3m) .. jtg(fm)

N en N poa.reeel.m m

voor 2 2 2
k >k .sin em 0

] V,'l,

J

]
j.k .h .pos.reeel •• c;{z,m m m

N - neg. image • -j.Mm m

Nm- pos.reeel. - j.Mm

222voor k <k .sin am 0
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Voor T ,ReY en ImT moaten twae gavallen worden ondersoheiden:m m m

1. k 2 positie! reeel.z,m

Dan iSI

] 1'1

Waaruit voIgt I

2 2 2 2 2_
ImT 1.N (1-2sin fn »+N (N -Re T l-Im-r 1)sin(8 )oos(a )

I Y m+ m 'rm m m m+ JD+ I m /-m
m=22 2.._ :L 2

m N oos (n )-2N .ImY 1.sin(8 )00s(8 )+(Re-r l+Im-r 1)s1n (~ )m ,-. m m+ I m I m m+ m+ I m

2. k • negatie! imaginair.z,m

Dan iSI -1
Tm-Mm [Ym+l-jMm·tgh(oCm) J.[Mm+jTm+l·tgh(oC.)]

Waaruit volgtl

1Hl

2 2ReT 10M (l-tgh ("'- »m+ m m
ReT· 2 2 2.._ 2

m M -2.ImT 1.M .tgh("'- )+(Re Y +l+Im-rm+l).tgh (0<'.. )m m+ m m m III

2 2 2 2.- 2-_
ImY 1.14 (l+tgh (0<.. »-(M +Im-r l+Rel 1)14 .tgh(o()

II m+ m m m m+ m+ m m
m m- 2 2 2.._ 2

M -2.ImT 1.M .tgh(~ )+(Re Y l+Im-r l).tgh (~ )m m+ m m m+ m+ m

Voor het geval dat m - M geldtl
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Voor een bepaalde invalshoek kan nu, via 7.71 en hsrhaalde toepassing

van 7.68 of 7.70, d. waard. van ReYl en ImYl bepaald worden behorend bij de-

ze waard. van e. Met vergelijking 7.63 is dan de transmittiviteit bij

de.. e te bepalen.

De behandeling voor de TM-golf gaat analoog aan de bovenstaanda bshande

ling voor de TE-golf. De vergelijkingen lIijn iets anders omdat voor k ..z,m
imaginair , Nm positief imaginair zal zijn. Voor d. vgln. van de TM-golf

z1e app. blz. I:.

In prinoipe kan nu sen programma gesohreven worden die de transmittiviteit

berekend van de invallende TE- en TM-golf (Tlen ii\) als funktie van de invals

hoek e. Hiervoor moeten dan de volgende grootheden worden ingelesenl

Ili t gaan we ve~eenvQudigen door enige beperkingen in te voeren. Aller

eerat beperken we ons tot niet-magnetisohe media. Zie 7.61

Dan geldtl

Metl

-i 4- [ 2 -2 2 ] iNm .. nm.(E. v .}1v). l-(no.l)n ).sin 9

n '"' brekingindex me medium .. (Eoi. £-t)m m v

We zien dat aIle N de faotor (€t.u-t) bevatten. Dit is op te vatten alsm V/V

de golfadmittantie in vacuUm.

TJi t de vergeli jkingen voor Ym,ReYm en ImYm voIgt dat ook deze dan de fac

tor (ei.u-t) zullen bevatten. Nu gaan we alle N en Y normeren op dezev/v m m
faotor. DuSI

1\

T .. Y •
m m

De vergelijkingen 7.67 tim 7.71 blijven ook gelden voor N en Y (en ookm m
ReT en ImT). Ook de vergelijking veor de transmittiviteit blijft geldenm m
met de genormeerde grootheden.

Het normeren van Y en Nm gaat op dezelfde manier.
/\ -t m

en Y .. Y • (pi. £ ).
m m v v

~ _ ~----1.

Dus N -N. (p;.q)
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Een verdere beperking is dat we zullen werken met de optisohe dikten

van de laagjes inplaats van de werkelijke dikten hI' h2 ••• ~-l&

Voor de optisohe dikte van een laagje geldta

Zodatl [2 -2 2 J~h.k .. 21T .R. 1 - (n.n ) .sin em z,m m 0 JD

k aW. (E,.ll yt. 2lf.A-l
m ra 1m mMetl

\
-1H '" h •m m m van 1 tim M-l

111<
I

J

] 7"

Voor A geldta
JD

] 17'

Metl o-liohtsnelheid.

Met de bovenstaande beperkingen zijn de ~ootheden die moeten worden

ingelezen niet meer die van 7.72. Voor de berekening van de transmitti

viteit zijn nu nog maar de volgende grootheden nodigl

]711

Door het invoeren van de optisohe dikte behoeft de w -waarde niet meer

bekend te zijn.

Ret voordeel van de brekingsindex - waarden is dat deze veel handelbaar-

der zijn dan de waarden van E, en u • Dit geldtook voor de waarden vanm 1m
de optisohe dikten.

Er zijn nu twee programma's gesohreven.

de transmittiviteit (T en T) als funktie van

1 laagje en aanpassing bij loodreohte inval.

7.60. Dusl

Het eerste programma oerekent

e voor het speoiala geval van

De *-A transformatie. Zie

] U,

In dit speoiale geval is het voldoende ala de waarde van de verhouding

van no en n2 bekend is.
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Behalve het numeriek berekenan van T en T (TTE en TTM) als funktie van

e kunnen T en it' ook als funktie van e geplot worden. Hierbij kunnen TTE

en/of TTM in een nieuw of in het vorige plaatje geplot worden.

De krommen hebben de volgende vorma

I

T,T

i
O.....-------'-----......"'--------~r-=--
-9 Jf

Voor de text van dit programma, gebruiksaanwijzing, voorbeelden etc. zie

appendix bijlage 2. (programma no, 2)

Het andere programma berekent en plot de transmittlviteit (TTE en TTM) als

funktie van e voor het algemene geval van een willekeurig aantal laagjes met

willekeurige brekingsindexen en optische dikten. Het numeriek berekenen

van deze transmittiviteit vormt een onderdeel van een groter programma dat

tevens overdrachtsfunkties berekent van gelaagde S.M.'s.

Voor de text van d1t programma , gebruiksaanwijzing, mogelijkheden en

beperkingen , voorbeelden eto. zie appendix bIz.
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A. OVERDRACHTSF'UN"K'l'TES EN IMI'TJLSlm~)PONSIES.

8.1. DE OVERDRACH':'SFUNKTIES VAN EEN KONTlNu S.M.

Stel een kontinu S.M. zoals in fig. 7.6 en een karakteristieke matrix

zoals in verge 7.35. Voor z=zl geldt voor een TE-golfl

,f,l

Zodatl

t.2

De factoren A,B,C,D en N1 zijn hierin funkties van ~ en ky •

drachtsfunkties voor Et en Ht worden danl

De over-

Voor Etl Voor Htl

De overdrachtsfunkties voor het TM-veld vinden we op analoge wijze met

de beker.de verwisseling.

Uit hoofdstuk 6 weten we dat de karakteristieke matrix voor een kontinu

S.M. slechts te benaderen is. Hieruit voIgt dan dat de overdrachtsfunkties

ook aIleen te benaderen zijn.

Algemeen geldt dat de overdrachtsfunkties voor Et en Ht voor een S.M. te

vergelijken zijn met die voor E en I, resp. spanning en stroom, van een twee

poort die afgesloten is met een bepaalde admittantie NI •

Dusl IE ,I
.o0r- ---,
I

Bij de overdraohtsfunkties voor Et en Ht moet worden opgemerkt dat deze

als soalaire grootheden beschou'Rd worden. Zie 3.14. Het veotorkarakter van

de veldkomponenten laten we voorlopig buiten besohouwing.

Het verschil tUBsen de overdrachtsfunkties van de 2-poort en het S.M. is,

dat bij de 2-poort gekeken wordt naar tijdfrekwentie - afhankelijkheid (w)

en bij het S.M. naar de plaatsfrekwentie(s) - afhankelijkheid (k en k ).
x Y

Bij de 2-poort zijn E en I scalaire grootheden.
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8.2. DE OVERDRACHTSFUNKTIES VAN EEN GELAAGD S.M.

De overdrachtefunkties voor Et en Ht kunnen voor een gelaagd S.M. op 2

maniere~ bepaald worden. De vergelijkingen 8.3 gelden ook voor het gelaagde

S.M. De faotoren A,B,C en D zijn voor een gelaagd S.M. bepaald door 6.12.
We zullen eohter de overdrachtsfunkties gebruiken zoals deze bepaald worden

door 4.24 en 4.25. Hieruit voIgt dan voor het TE-veldl
m-M-l

....:E ( ) ITNm + Ym ( )~ k ,k - N,. exp -jk .h
~-l x Y m + Ym+l B,m m

m..l

If! (k ,k ) • l!lLy • IfJ (k ,k ).
~-l x y 1 ~-l x Y

Voor het TM-veld gelden de analoge vergelijkingen.

De overdraohtsfunkties voor de veldkomponenten H of E zijn onbepaaldz z
omdat deze diskontinu zijn bij de grensovergangen. De overdracatsfunkties

voor de grootheden (uH ) en (fE ) zijn weI bepaald en voor het geval de mediaiz z
niet-magnetisch zijn is dus H weI kontinu.z

Ook hier geldt dat Et en Ht als soalaire grootheden beschouwd zijn. In de

overdrachtsfunkties van 8.4 zijn gemakshalve ~ en ! vervangen door kx en k
y

•

8.3. DE NUMERIEKE BEREKENING V/D OVERDRACHTSFUNKTIES VOOR RET GELAAGDE S.M.

Het is nu mogelijk om de overdraohtsfunkties voor het gelaagde S.M. numa

riek te berekenen. Dit doen we zowel voor de TE- als TM-golf. De bereke

ning hiervan moet gedaan worden door de uitdrukkingen 8.4 uit te werken.

Allereerst zullen we de plaatsfre~Yentiesk en k gaan normeren.x y
Uit 3.33 voIgt dat de overdrachtsfunkties een funktie zijn van de factor

( k2+k2 )i
x y •

DuSI

Metl

We normeren nu k en definieren:xy

k .~ metl ~ ""i. Ev• fv
IJ
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De overdraohtsfunkties voor Et en Ht zu11en nu numer1ek berekend worden

a18 funktie van deze k.

H (k ,k ) - H k(k)• x y z

De overdraohtefunkties zijn due een even funktie voor k.

We zu11en nu de vo1gende term beschouwen:

H a Bm + Ym • exp(-jk .h)
m Nm + Ym+1 z,m m

Ale deze term wordt uitgewerkt met de verge1ijking voor Y ,dan.
m

H '"' Nm[ 1 + tgh( jkz,m·hm)] .e%p(-jk .h)
m W +Y t h(jk .h) z,m m

m m+l g z,m m

Nu kunnen 2 gevallen worden onderscheiden. Zie 7.67 tim 7.70.

Zodata 2 '"' ReYmIHml ReYm+l Zie 7.68

voor T >0

veor T <0

Meta

arg(Hm) '"' - ~m

-Tr - ~m

~ t [- ReYm+,. einC'3n) J
m = arc an Nm.oos(pBm - ImYm+1.s1n<jtm)

!.lO

2. k -neg.imaginair.z,m

Dana

Zodata 2 '"' HeYmIHml ReYm+l Zie 7.70.
til
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voor P >0

voor P < 0

Metl co [ReT. tgh(o( ) ]J m· arotan m+; m

P • M - ImT l.tgh(o<. )m m+ m

De waarden van ':fm en rj m liggen tussen -iTT en +iTT.

Voor de overdrachtsfunktie, ~ (kx,k). HE k(k), geldt l1UI Zie 8.4.
\{-l y ~[-l

en dusl

•• Hm •• ~-l

JH~l.k(k)l· IHl l·I H2 1··· I~-ll

arg [~ k(k)] - arg(H1 ) + arg(H2 ) ••• arg(~_l)
~-l

Verder geldt danl

$./t.

IIfI k(k) I
~-l

arg [ B!I~lk(k)]. arg~
/.13

k2 t
h.k =A.H.k - 2Tr.H .(1 -.:=r)m z,m m m z,m m nm

Bij de berekening maken we ook gebruik v/d genormeerde grootheden Y en N •m m
Zie 7.74. Dit houdt in dat we dus aIleen niet magnetische media beschouwen.

Ook g~bruiken we de optisohe dikten. Zie 7.75 AIle vergeli,ikingen 8.5 '~/m 8.13
blijven gelijk.

Er is nu een programma geschreven die de absolute waarde en het 3.lgument

van de overdraGhtsfunkties voor Et en Ht berekend als funktie van k. Dit

voor zowal TE- als TM-golf.

nit 8.6 voIgt dati

k _(k2_k2 )
z,m m xy

De berekeningen geschieden door gebruik van de verge 7.67 tim 7.78 en 8.6t/m

8.14. Met di t programma is het mogelijk-om de absolute waarde en het argument

v/d overdrachtsfunkties te berekenen als fUnktie van k en eventueel te plotten.

Voor programmatekst,gebruiksaanwijzing etc. zie bijlage nod.
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8.4. DE IMPULSRESPONSIES.

In het voorafgaande is er al op gewezen dat de veldkomponenten

Et en Et steeds als scalaire grootheden beschouwd zijn. Hiervoor

hebben we de overdrachtsfunkties bepaald. Beschouwen we nu Et en.

Ht weer als scalaire grootheden, dan kan de volgende impulsresponsie

worden bepaald.

Et (Z1,P)-2LTr.~HE: .k .JO(k .p)dk
) :; u z1 •P xy xy) xy

k -0xy

V>

f t )Ht (z1'f)-2"". H .• k .JO(k.Q dk" z1· P xy xYJ xy i

k -0 Jxy

Voor een gelaagd medium is z1-zM_1

Met behulp van de normering volgens 8.6. kunnen we nu schrijvenz

'"
Et(z1'~) '2~.~ki)2'H~~.k(k)'k.JO(~.k)'dk

k.O

/)~

Ht (z1'o<') ·2~.1 (k,)2.H~~'k(k).k·JO("·k).dk
k..O

Deze uitdrukkingen voor de impulsresponsies van Et en Et zijn

echter niet zinvol daar de elektrische en magnetische veldsterkte

grootheden zijn met een vektorkarakter.

8.'''-
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We zuIIen nu excitaties en responsies behandelen met een vektor

karakter. AIIereerst de Iijnbronexcitatie.

Voorbeeld van een lijnbron-excitatiel

~(y).r
x

of - ~(y).i
y

Stel een TE-golf met k aO, dan geIdt: (k ~k)
x xy Y

z..O

Hieruit voIgt dan:

+""

- - r -... - - 1:fE lEt(O)-E (O)-d(y).i -. E (z1)-i '2-. H t k (k ).exp(jk.y).dk I
x x x x ~_ z1. Y Y Y Y j d."

Ex (z1) is dus de responsie vande Iijnbron-excitatie,met de vol

genda vorml

-...
lijnbronexcitatie E

x

t -'!
De andere veIdkomponenten zijnl (tangentieeI)

-.. -...
E - H - 0y x

...... 1 }""• i .~. Y1(k ).exp(jk y).dk
y c:::1f Y Y Y

-iI't ..
- - TfHt.. H (z1) - i.r;p. H k (k ).NM(k ).exp(jk y).dk

y y~w z1. y Y Y Y Y

-....
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Stel nu een TM-golf met k .0, da.n geld tl (k .k)x xy y

~ .. E (0) .. E exp(jk y).iEt(O) Z..O
y o. y Y

810

~ ~ Et
Ey (Z1) .. i.R k (k ).exp(jk y).EO Z=Z1 Jy Z1· Y Y Y

E(O) ... S(y).T ......... E(z1)y y y
...... 1

.. i .-2 •y 1"

Hieruit voIgt danl ('wit'spectrum van k )
y

f: k (k ).exp(jk y).dk
Z1· Y Y Y Y

......

lty(Z1) is dus de responsie van de lijnbron-excitatie, met de vol

gende vorml

lijnbron-excitatie E .. ~(y).r
y y

)C f ----.
~

--
De andere veldkomponenten zijnl (tangentieel)

~ ~

E .. H .. 0
x y ..

~'(o) • ~. jV
1
(k ).exp(jk y).dkx x y y y

!!,'I.'I....-i.Jii k (k )·N.M(k ).exp(jk y).dkx z1. y Y Y Y Y

We willen nu een excitatie van de vorml

--en E .. 0
y j '0
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We nemen nu een TE-golf met kx en ky .. 0, dan kunnen we schrijven:

'2,-C- ......E .i .EO.exp(j(k x+k y)x x x y
-- - EtE (z1) .. i .EO.H (k ,k ).exp j(k x+k y)

x x z1 x Y x Y

- -kx ( )E .. -i ~.EO.expj k x+k yy yKy . X Y E (z1 )=-1~.EO.H (k ,k ) .expj(k x+k y)y yky z1 x y x y

H =r:~.Ho.exp j(k x+k y)x xxy x y
H (z1) ..T'kkx. Ho •H (k ,K ).exp j(k x+k y)

x x Y z1 x Y x Y
8.1.4

H .i .Ho.exp j(k x+k y)
Y Y x Y

H (z1).i .HO.HEt(k ,k ).exp j(k x+k y)
Y Y z1 x Y x Y

j
Integratie over k en k geefts (EO is weggelaten)x y

...

~-r: If exp

-...
j(k x+k y).dk .dk ..

x y x y

...
-....... E ( z 1 ) ..r rrH (k, k ). exp j (k x+k y). dk • dk

x x)) z1 x Y x Y x Y

En de bijbehorende E wordts
y

z..Q

~ ~ g (stapfunktie)

J
en

j(k x+k y).dk .dk • -1' J(x).U(-y)
x y x y x

'J

U(y). J'~(Y)dY ~

....
--10 --10 (( k x
Ey.iy JJ -tty.exp

.M

me t: g( x) .. ~x ( !(x ) )

-"
Met een spectrum bestaande uit TE-golven kan dus geen excitatie

van de vorm E ..i.!(x).&(y) met E'=o worden samengesteld. Dit zelf-x x y
de geldt ook voot TM-gloven.

De vraag is of met een kombinatie ven een spectrum TE-golven en

een spectrum TM-golven weleen excitatie van die vorm kan worden samen

gesteld
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Voor een TM-gol£ geldt:

EX=EO.exp j(k x+k y) .1 .----.r(z1)..Eo .expj(k x+k y). H (k2+k2).:i
x y x x x Y z1 x Y x

E"~.EO.exp j(k x+k y)~ -r(z1)..~w.O.eXPj(k x+k y). Ir (k2+k2)i
y KX x y y y ~ x Y z1 x Y Y

l! ..-~.Ho.exp j(k x+k y).lx KX x y x

H -H
O

• exp j (k x+k y) ."'1y x y y

-----. H (z1 )-HO• exp j( k x+k y)
Y x Y

We nemen voor de TE- en TM-golf nu een verschillend

frekwentiespektrum voor E. Resp. g(k ,k ) en f(k ,k ).x x y x y

TE-gol£.

z·o

(k ,k )
x y

1
E.g(k ,k ).exp j(k x+k y).i ~E(z1)..g(k ,k ).H (k2+k2 ).expj(k x+k y):1

x x y x y x x x Y Z1 x Y x Y x

r.-~g(k ,k )expj(k x+k y)ry~r(z1).-~g(k ,k )H (k2+k2)expj(k x+k yli
y xy x y x y' y KY x Y Z1 x Y x Y Y

TM-golf.

F.f(k ,k ).exp j(k x+k y).T ......T(z1).f(k ,k ).If (k2+k2 ).expj(k x+k_..Yl1'
x x y x y x x x Y Z1 x Y x y- x

1".ltv .f(k ,k )expj(k x+k y).!---. r (z1 )=Sc.f(k ,k )If (k2+k2 )expj(k x+k yl'r" I
y K; x y x y y Y Kx X Y Z1 x Y x Y YJ
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We weten dat de som van een TE- en een TM-veld ook een oplossing

is en dat die OploBsing gevonden wordt door de oplossing van hat

TE- en TM-veld bij elkaar op te tellen.

Dus I

z-o
E - r_{k ,k )+f(k ,k )].expj(k x+k_-y).ix ~ x y x y x y- x

E (z1 )-M(k ,k ).exp j(k x+k y).ix x y x y x

E -[~.f{k ,k ) - ~.g(k ,k ~ .exp j(k x+k y).iy k x x Y ky x y~ x y y

E:(z1)-Q(k ,k ).exp j(k x+k y).~y x y x y y

metl

M(k ,k )- g(k ,k ).HEt(k ,k ) + f(k ,k ).aEt(k ,k )
x y x Y z1 x Y x Y z1 x Y

k Et k EtQ{k ,k )- ~.f{k ,k ).11' (k ,k ) - .::.x.g(k ,k ).H (k ,k )
x y K; x Y z1 x Y ky x Y z1 x Y

Nu nemen wei

CoO

T (0) .. i. (([g(k ,k )+f(k ,k )].exp j(k x+k_-y) .dk .dkx x)) x y x y x y- x y

8.L~

"- --. I[k kx ]E (o) .. i • ~.f(k ,k )-~.g(k ,k ) .exp
y y ~ x Y Ky X Y

-M

We willen nu bereiken datI

j(k x+k y).dk .dkx y x y

S?,o

c 1-konstante.

en E (0) .. 0
y



- 76 -

Om dit te bereiken moeten we steIIen dati

g(k ,k ) + f(k ,k ) "" konstantx y x y

~.!(k ,k ) - ~.g(k ,k ) ... 0
k~ x Y K y X Y

Hieruit volgtl

k2

g(k ,k ) - Y
·°2x y k2 + k2

x y

en

k2

f(k ,k ) -
x

x y k2 + k2 .c2
x y

c2-konstante.

Deze f(k ,k ) en g(k ,k ) voldoen aan I.u, zodat m.b.v.8.301x y x y

~

E (o) ... 0
y

Kiezen we c2 ... ~~)2 danl

~

E (0) "" 0y

De gezochte Bpektra zijn dU81

1'"
I

J

6'33

l

I 8.311

_I

-I
I

~. 3'

J

.,

8.36
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M.b.v. deze epektra en8.':lokan due een exoitatie va,n de volgende vorm

vorm worden samengesteld:

exc1tatie:

Elt - ~ • ~(x).b(y).r;

-eo

:I

De bijbehorende respone1e~(z1) wordt dan:

M(k ,k ).exp j(k x+k y)
x Y x Y

.dk .dk
x Y

- ...
metl

[

k2
M(k ,k ) ... r2~'\2· 2 y

x Y ~ } k +
x

8.37

.......
Uit het feit dat E (0) ... 0 b1j de excitatie voIgt dat de reey

ponsie ~(z1) - 0 zal zijn.

OfweI:

metl

..
f! Q(k ,k ).exp j(k x+k y) .dk .dk • 0x y x y x Y

.H

(
k.k [ E]Q(kx,ky ) ... 2~~2. x Y. liEt(k k) - H t(k ,k )

wJ k2 + k2 z1 x' y z1 x Y
x Y

8.3!

In de "vrije ruimte " geldt:

H (k ,k ) • H (k ,k )
z1 x Y z1 x Y

We zien due direkt dat hier zal gelden.

In de "vrije ruimte tl zal analoog aan hat Boalaira geval

geldan dat:

metl

- ........E (O)-o(x).o(y).ix x
1/1.

r.(x + y + z)
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2. ANALOGIE VAN DE "LANGE LIJN" wr HEr S.M.

9.1 DE INHCllIOGENE "LANGE LIJN".

Er bestaat tussen de "lange 1ijn" en het S.M. een grote mate van analogie.

Daartoe zullen we allereerst de verliesvrije inhomogene "lange lijn" beki'jken.

Stell c(z)

L(z)

r

!-- I!z)

E(z)

z

fig. 9.1

Met:
C(z) • de
L(z) • de

I(z) • de

E(z) .. de

oapaciteit per lengte eenheid a18 funktie van z.

zelfinduktie per lengte eenheid ala funktie van z.

atroam in de poa. z-riohting ala funktie van z.

spanning tuaaen de twee geleiders ala,funktie vanz.

De tijdaafhanke1ijkheid van I en E atellen we ala voIgt:

I(z,t) = I(z).

E(z,t) .. E(z).

jwt·
e

jwte
'I.'

Dan ge1den voor I(z) en E(z) de volgende differentiaalvergelijkingen:

E(z) .. - jW~(Z). ~z[I(z)J
q.2.

De vergelijkingen 9.2 gelden slechta voor het geval C(z) en 1(z) kontinu

zijn. Op de p1aatsen waar C(II) en/of L(z), diskontinu Bijn geldan de konti

nuiteitsvoorwaarden voor I en E. Dit zijn:

I(z) .. konstant bij de diskontinuiteit.

E(z) • konatant bij de diskontinuiteit.
] <3

We vergelijken nu I(z) met Ht(z) en E(z) met Et(Z). De voorwaarden

van 9.3 sijn dan identiek aan die voor Et en Ht • Zie 3.10.
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Nemen we nu een "lange lijn" met kontinue C(z) en TJ(z), dan ontstaat de

volgende vergelijking met het kontinue S.M.

De kontinue "lange lijn"

C(z)

L(z)

E(z)

I(m)

or

Het kontinu S.M.

£(z)

p(z)

Et(z)

Ht(z)

1 ')
E. - jwC.I

I '
I- - j(.,lL"E

Tl&-veld

Ui t 9.2.

" "2E -(logL) .E +k.E

" "2I -(logC) .I +k.I
- 0]
- 0

TE-veld
" "2

Et -(logu) .Et + kz.Et -0 ]

Ht "- [log(S .k;.k-2~'Ht '+ k;.Ht - 0

2 2k .. w •C( z) •L( z )

TM-veld

Et "- [10g(p.k;.k-
2

»)'Et ' + k;.Et

Voor het geval k -k -0 ,d.w.z. een loodreohte inval van de golf, vallen
x T

TE- en TM-golf samen. Uit de vergelijkingen blijkt dat dan een exacte

an810gie ontstaat tussen de "lange lijn" en het S.M.
Deze analogie tmpliceert dat praktisch aIle beschouwingen uit de hoofd

stukken 4,6,7,en 8 direot toepasbaar zijn op de "lange lijn" door k -k -0
x T

t. nemen en de verwisseling 9.4 toe te passen.
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Voorbeeld: De benadering voor de karakteristieke matrix,in dit geval

de kettingmatrix, van een Ifontinue "lange lijn", wordt dan:

Overeenkomstig 6.26.

't,.
Met:

;

ZI

A. r,J.t(z).dz

o

En overeenkomstig 6.28.

Zl

B - f.C(Z).dZ
o

zl- lengte v/d lijn.

Met:

(
(I-C) jAJ

k(z )~
1 jE (I-D)

A en E zoals in 9.6.

J
z zl

c. [",oL(Z)!WoC(q)odq]. dz
o q=z

J
z zl

D. ["'oC(.) (WoL( q) ;dq]. dz
o qjz'

'n..

Ook toepasbaar op de "lange lijn" zijn de beschouwingen en 1::erekeningen

over de verstrooiingsmatrix,transmittiviteit en overdrachtsfunkties. De

overdrachtsfunkUe is dan natuurlijk niet H(k ,k) maar de overdrachts -x y
funktie voor de tijdsfrekwentie H(W).

De differentiaalvergelijkingen zijn, net als die voor Et en Ht ,voor een

kontinue "lange lijn" in het algemeen niet oplosbaar.

9.2. EEN BENADERING ANALOOG AAN DIE VAN DE GEOMErRISCHE OP~IKA EIJ RET S.M.

Bij een kontinu S.M. weten we dat onder bepaalde voorwaarden de theorie

van de geometrisohe opUka(benadering) toegepast kan worden. ODld,;.~ de thee

rie van de kontlnue "lange lijn" analoog is aan die van het kOTltinue S.M. zal

hiervoor ook een dergelijke benadering gevonden kunnen worden.

Stel een kontinue "lange lijn" zoals in fig. 9.1. en ean tijdsafhankelijk

heid zoals van 9.1. Voor E(z) en I(z) gelden dan de vergelijk1ngen 9.2.

We veronderstellen nu een oplossing in de vorm van:
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E(z) • e(z). exp (-jkO.~(z»

I(z) • i(z). exp (-jko.~(z»

Hiex-in iSI

k _U.(L.c}i metl L -L(O) C -C(O).
00000

~(s~ - een soalarfunktie van z. Deze geeft de fase-afhankelijk
heid aan als funktie van z.

'1.9De fase is echter

konstant.0<.1 en 0<.. 2

e(z) en i(z) zijn,in het algemeen,oomplex.

niet afhankelijk van z.

DuSI

Metl

Substitutie in 9.2 geeftl

I -i 1 I- 'f .i(s) + C.(Lo.Co) .e(z). -(jko)- .i (z)

- wl.e(z) + L.(L .C )-i.i(Z) • -(jk )-l.e'(z)
J 000

9.10

Laten we nu (.J naar e.-;, gaan danI

enl ] 'II

Voor grote waarden van c...) krijgen we dus de volgende benaderingl

;(z).i(z) - C.(L .C )-i.e(z) .0
J 0 0

, -i
co(z).e(z) - L.(L.C) .i(z). 0
::r 0 0

1911

J

e(z) • R(z).i(s) metl R(z). L(z)i.C(z)-i

Hieruit volgtl

(O'(z) • (c.L)i.(c .L )-i
J 0 0

z

Zodat. 'f(') ·fi(O.L(~)]i. (Co.Lo)-f d

o
En ook dati

+ If(O).

~.13

]."
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R(z) i. een positief reele funktie van z en is op te vatten als de

impedantie (weerstand) ala funktie van z. De fase van e(z) en i(z) is

dUB gelijk. Zodat 0( 1- 0(2 •

omdat voor een verliesvrije lijn het in de pos. z-richting getransporteer

de vermogen onafhankelijk is van z , zal gelden data

p(z) - t (~.r + fE.E) .. t.R(z). [e(z)] 2 - p(o)

Metl p(o) _ t.Ro.laJ2

En: R _ R(O) .. L t. e -i a. e(O)
000 0

Hieruit voIgt:

le(z)1 - (L .eri . (L.e )-t. Ie I
000

Kiezen we nUl

] ."

Dan is:

e( z) • (R t.R-i).eo 0

Zodat: t
E(z) - (R .R-i).e .exp(-jk .(d z »o 0 0 J\

r(z) - R-I • E(z)

en: Ie I .. eo 0
] Vi

] tJ./8

J ."

J

Vermenigvuldiging van E(z) en r(z) met exp( <to jko.~O) ) geoft: (fase

verschuiving ) •

E(z) • (Ro*.R-!).eo• exp [-jko[r(Z) - ~(O)]J

r(z) .. R-l • E(z).

We willen nu de funktie ~(z) bepalen. Overeenkamstig hoofdstuk 5.3
doen wa dit door te aisen dat de relatieve variatie van e en L boperkt

moet zijn. , ,
DuSI (stel e en L positief)

,
Cc< a en:

Dan is:

- c

,
L
"L<b ] ."

1~"



- 83 -

Als we dan nemen:

"~(z)
I

P (z)

Dan vinden we.

• c

Uitgaande van beperking 9.21 vinden we dus deze oplossing. Substitutie

hiervan in 9.20 levert de bijbehorende oplossing voor E(z) en r(z).

9.3 DE HOMOGENE "LANGE LIJN" EN DE CASCADESCHAKELING.

De homogene"lange lijn" is direct te vergelijken met het homogene S.M.
De oplossing voor E en I volgt direct uit die van Et en Ht met kx.ky-o.

We vinden voor de verliesvrije "lange lijn"a

I( t) ( -jk.z jk.z) j tz, • N. A.e - B.e .e
Met. 2 2

k • w .L.C. en.

] ~·'Y
] ~,.

Hierin is N de karakteristieke admittantie van de lijn. C en L sijn

konstanten, en zijn resp. de capaciteit en zelfinductie van de lijn per

lengte eenheid.

Overeenkomstig aan de homogene "lange lijn" is een cascadesohakeling

van homogene stukken "lange lijn" te vergelijken met het gelaagde S.M.

Zodat.
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Hiervoor geldt dusl Voor znr-l < Z ( 11m

9.2/'

k
2 _ 2

W .L.Cm m m N - (C '".L -t)m m m

En.
-1

Tm-Nmo[Ym+l + N .tgh(jk.h )].[N + Y 1.tgh(jk.h)Jm mm m m+ mm

Hierin is Ym de admittantie die we ziep bij z-zm-l en fm-l de reflec

tieooeffioient bij z-znr-l.

AIle beschouwingen over het gelaagde S.M. zijn nu weer toepasbaar op de

oascadesohakeling.

De kettingmatrix van een homogene "lange lijntt ter lengte zl is. (verge

lijk 6.9)

] q,S

De kettingmatrix van een oascadesohalceling soals in fig. 9.2 wordt dana

Zie 6.3. (van z-o tot z-~!_l)

koss. sohak. -kl (hI) .k2(h2) ••• km(hm)··· !<x-I(hu;...I) ] 9'1

Uit hoofdstuk 4 voIgt dat de overdrachtsfunktie H(w) ,voor de spanning E(z),

van een casoadesohakeling zoals in fig.9.2 gesohreven kan worden alsa

Zie 4.24 met dan k -k -0. (van z..o tot z-z.. 1).x y M-

m-M-l

() IT Nm + Ym (h )H w - Nm + Ym+l • exp -jkm• JD
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10. APPENDIX.

Ofa

Nu isa

Zodata

rota -V' x a diva" V' .-a ]
]
]

] ,

Analoog hieraan voIgt uit 3.4
02- 0-

V'4r- 'i.p atE - cru o~ .. V' (\7 .R) - \7( log£.)~(\7xIi)

+ \7 ( log£.)x(crE)-Vb" xE

afleiding 3.6 en 3.8.

Uit 3.5 voIgt met (x,y,z)ooO,data

2- 02E (~ ( ) ( ~) 1V' E- U ot t - V' V' .EJ - \7 logp x \7xE

v2n- u~:If- V(V'.m - \7(log£)x(\7xH)

Nu isa \].n- (\7 .E) + mE. -0 v.13"oo (\7 '.R) +H'.V'p-o ]

Zodata 2- o2.E" (-) (~1\7 E ... EPw .. -\7 E. \7logE - V'lo8f x \7 xEJ

2- ~2. E _ :::':\ 3.b
\7 H - t fw - - \7(H.V' l0g;.t ) - \7log£ x (\7 xIi) J

Is nu (x,y,z) en u(x,y,z) konstant dana

\7logf. ..0 \7l0SJ'l=0 '\1£ -0 \7J1=0 ]

Substitutie van 2 in 3.6 en 1 geeft 3.8.

ADa Geometrische optika.

Stel een ti jdharmonisch velda E(F, t) =1f ("r) •exp( j l.J t)
o

n(r,t)oon(r) .exp( j w t)o
In gebieden die vele golflengten van de bron verwijderd zijn kunnen de

meest algemene veldtypen in de volgende vorm gesohreven wordena

Eo(r')-:(r) .exp( jkv • ~ Cr)) H;,(r)=h{r) .exp( jkv • ~(r) ~ 1
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e.'l'f • -( jkv)-l( V .8"+9'.V log f.)] ~
n.'l'f • -( jkv)-l( 'l.1i+n:Vlo~ )

Laten we nu A-O gaan dan zal t.V- .... en kv-"-" • Zodatl

Metl ~(r)=een reele scalarfunktie van de positie. (ravector v&~ punt tot de

oorsprong. ~ (~) geeft de (optische) baan aan.

~(~) en nCr) zijn in het algemeen complexe vectorfunkties ~/d positie.
'Iz.k • w. (E. .u) metl E. '" e: -vacuum u =l1-vacuumv v I V V I v r

Substitutie van 1 en 2 in 3.7 geeftl

'lw %ii-S(E. .u )-i... -(jk )-l.'lx1i
J vrv v

'l1j xe-p(~v.Pv )-t.ll • -( jkv )-1. 'lxe

'lxli -£(tC-v.fv)-i.e =0 e.\]Cf =0 ]

'lxe +p( E.v.fvr-!.n =0 li.'\7'f "'0 ~
Ui t 4 voIgt na eliminatie een vergelijking voor If (r-) die niet afb.angt van

e(r) en -n(r). Deze vergelijking is de basisvergelijking van de geometrische

optika, de zogenaamde Eikonaalvergelijking. Deze is:

('\7~ )2...(*)2+(~)2+(M)2. £, (z) .p( z). n2( z) ] r
x y z £, v.pv

De vlakken met fer) = konstant vormen de geometrische golffronten.

Uit de energie beschouwing van het veld kan de volgende vergelijking wor

den afgeleidl

Metl <8">. de gemiddelde Poynting - vector.

<W> '"' de gem.energiediohtheid ·som v/d gem.elektr. en gem.magrlo I

energiedichtheid :a<W > +<W >e m
Et • vector met lengte 1 die loodreoht staat op de vlakken met

<f(r)=konstant • 'lCf .I'leo I-I
-1 )

v • c.n • voortplantingssneheid. c:aliohtsnelheid.
I

De richting v/d gemiddelde Poynting - vector is die van de normaal op het

geometrisohe golffront. We kunnen nu de geometrische (licht)banen defini

eran als de trajectoren die loodrecht staan op de geometrische golffronten

en de energie kan dan beschollwd worden als getransporteerd langs leze banen.

Schets van een baan:

golffronten;/!
"~,~.,/ de- Idr I
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1]

Is s de ooordinaat langs de baan en rde veotor van de oorsprong tot

een punt op de baan, dan geldt:

a.r -- 'V-_s .. __4>_
ds IVy> I

Nu voIgt uit 5 dat r'VCf I .. n zodat:

Hieruit voIgt door differentiatie:

d dX
ds(n ds) - 'Vn -grad n.

Een stralenbundel kan in de geom. optika als voIgt worden voorgesteld:

_------"04--- _ A 2

'- baanstralen

Omdat <8'> dezelfde riohting heeft ale de baanstralen kan direct geden

worden dat het vermogen dat door oppervlak Al naar reohts gepropageerd

wordt gelijk is aan dat door oppervlak A2• Wet van behoud van energie.

In formulevorm kunnen we sohrijven:

I - 1<8'>1 - de(lioht)stralingsintensiteits.

'V « S » .. 0 .. wet van behoud van energie.

Zodat: .'V( Is) .. 0 of: r Is.:;. d.A .. 0 -:f'. uitgaande norumal.
jgesl.opp.

Voor de breking van de stralen bij een grensvlak van 2 media geldt ook in

de geom. optika de wet van snellius.

DuB:

Voorwaarde is dat de kromtestraal van de invallende straal en die van het

brekende oppervlak groot moeten zijn t.o.v. de golflengte.

Wat betreft de geldigheid v/d geom. optika kan ongeveer het volgende

gesteld worden.

De grootte van de veranderingen in e en h moeten klein zijn vergeleken

met de grootte van e en li in gebieden waarvan de lineaire afmetingen in de

grootte orde sijn van de golflengte. Deze voorwaarde wordt b.v. geschonden

bij grensovergangen van licht naar donker of in de buurt van punten waar de

intensiteit een erg soherp maximum heeft.(b.v. fOCUS).
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Verder moet ook gelden dat de relatieve verandering van Eo en p. klein

moet zijn in gebieden waarvan de lineaire afmetingen in de grootte 0rde
zijn van de golflengte. Deze voorwaarde wordt dus gesohonden ale E; en/of

f zeer sterk varieert. b.v. bij een grenevlak van twee media.

afieiding 3.30

Substitutie van 3.29 in 3.19 geefta ~

Fo(~ .oO·~fi~ j(kx-V)D]~fi-,j(ky-f>"]dy

-A. (21T) 2 • 6( ~ ~ k ). s( /1- k )7 x y
]

Zodata

Substitutie in 3.23 geeft.

Fz( ~ ,'1)- A.( 210 2J(~ -kx ) .6('7.-ky ) .Hz(kx,ky )

~(x ,y•0) - AoHo(It,,;,ky ) •exp [j (kxX+ki'iW-~(~ -It,,;) J("1-ky ) •clj' •dL]
- A.H (k ,k ).exp [j(k %+k_-yr'" .w(x,y,O).H (k ,k) ?>.?>Oz X Y x T J Z x y

afleiding 3.34 Zie ook hoofdstuk 4.

In een homogeen dielektrikum gelden de vergelijkingen 4.13 en 4.14. De

algemene oplossing hiervan staat in 4.15 en 4.16. Deze oplosa1ng is te

besohouwen als de som van een in de pos. z-riohting en een in de neg.

~riohting lopende golf. We besohouwen een in de pos. z-riohting gepro-

pageerde golf in de "vrije ruimte". Hierin ontstaan geen reflecties zodat

de termen met exp(+jkz.z) niet aanwezig zullen zijn.

Voor aIle veldko~nten van zowel TE- als ~olf geldta

'j'(x,y,O)= A.e:z:p [j(k +k)J ena Co(x,y,z)- A.exp[j(k +k ) -jk .zJ. x y ~ x y z

Zodat u~t 3.30 voigta (met kx~ en ky_~).

Ho(~' 'f)- exp(-jko'o) - exp I:-j(k
2

- ~ 2 - -l)t.•] ] '"

De bijbehorende h (x,y) wordt met poolooordinaten 3.25.
z ~ m

hop(r).(2lf)-2.fex+j(k2
-r<2)t••JoRodR!-[jfi.cos('f-4»] <it ]

Nu isa JilT 0 0
exp[jfR.ooe(lf-~)J.d~. 21f• .Jo(fR) (oe orde Besselfunktie) ]

En, r[-j(k
2
-R

2)t. o] ''''o(f).R.dR - --}. [r:1.exp(-jkr)J _



Hierin is

Zodatl

5

2 2 2 2 2 2
r • % + Y + Z • f + Z •

h (p). -( 2lf)-1. ~ [r-1 • exp(-jk:r)]
zp } oZ

] ''4

opml 2 2 ...2i 2 2 2(k -~ -"'[) • neg. imaginair voor (~ +'L) >k en niet pos .. ima-

ginair. Di t omdat andere de term e%p(-"jk .z) naar oneindig gaatz
voor z- ...... en dus ook Hz( , ).

2

aflei~ing 4.6 en 4.7

Stell e -€( z) en }l-)1( z) •

Danl (~10g<:) -- 6iOgS\710gE· 0,0,--° (E. \710gt;) • E •oz z z

\710gu • (o,o,~) (H:Vlog-",). H •~I oz I . Z - dZ-'-

En dusl V(1r: 'VIOgp).~~Hz.6~~SJl), ~Hz.d~~~), ~z(Hz.d~~~)J
\7I(E".Olo €-)_[o (E .d~Oge:.) 6 (E MogE.) {, (E ochog£.)]

y g OX z z ' 6Y s· oz ' 6Z z~

(Vlog~)x(\7xH) _[_6~~gf-(~X_ ~Z), dg~gfl(~Z_ ~), 0 ]

(\71oo/)%(\7xB) .[-~~~gp(~ ~z), 0g~~(~;l&_ ~), 0 J

Verder iSI d d J 'di • jkx di • jky ,

Substitutie van het bovenstaande (1,2 en 3) in 4.4 en 4.5 geef-t direct

4.6 en 4.7.

afleiding 4.10 en 4.11

Uit 4.8 voIgt voor het TE-veldl
k 1 ....- ,

E = - ~ .E H - - -. ~ .EY ky % X j~~ ky %

DuSI

2.

l.I y{ -7

Uit 4.5 volgtl
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Gebruik makend van 1,2 en 3kan nu met de vergelijkingen uit 4.8 direct

4.10 afgeleid worden.

Voor het TM-veld voIgt uit 4.9.

]H.-~.H 1 ,
E=_l_.!L H

,
't

% X Y Ey • j..,E .H% X jw~. ky • x
.. ~......~#: Ey

Dus: 1
I

[1
2 -2]Et - + ky.kx . Ex

\ol ,.-
;--y [ 2 -2 JHt - 1 + ky.kx . Hy

Uit 4.5 voIgt:

··········i··············
l-l" _.:::t.... Hy• 1<.

jk.E - ~Ey - -j!.JJ.1.HY z oz / x
1

j
Gebruik makend van 4,5 en 6 kan met de vergelijkingen uit 4.9 direct

4.11 afgeleid worden.

afleiding 4.15 en 4.16.
. " 2

De differentiaalvergelijking Et + k z• Et - 0 is lineair,hoMogeen en

van de tweede orde. Hierin is k geen funktie van z. De oplossing is
z

een lineaire kombinatie van twae particuliere oplossingen.

Substitutie van Et - exp(jA) geeft: A
2

• k~ of A- ± k. J
Voor de Et van het TEo-veld vinden we dan als algemene oplossing:

Et(Z). a.exp(-jk .z) + b.exp(+jk .z)
Z z

Met a en b willekeurige ,eventueel complexe, konstanten.

( )-1 'De uitdrukking voor Ht , die bij de ze Et hoort, vinden met lit- jwp. .Et •

van 4.10. Deze wordt dan Boals in 4.15 aangegeven.

De opl0.sing voor de Et en lit van het TM-veld vinden we op analoge wijze.

afleiding van 4.20 tim 4.22.

Ui t de kontinuiteitsvoorwaarden van Et en Ht voor een TEo-veld voIgt dat

bij z-zm-l geldt:

•

(am·exp(-jk .z 1)+ b .exp(+jk .z 1) )... z,m m- m z,m m-



1

Ena N 1 [a l· exp(-jk 1· z 1) - b 1· exp(+jk 1· z 1)1-m- m- _,m- m- m- Z,In- m- J

N ra exp(-jk .z 1) - b .exp(+jk .z 1)]m L: m Z ,m In- m Z ,m In-

Nu geldt dat ~- 0 • In het geval m-M kan dus uit 1 ~~ gee1imineerd worden

en dan ontstaat de vo1gende verge1ijking in ~-1 en ~[-l.

bM-1 _ NM-1 - NM ( 2jk )
.-1 NM-l + NM .e:xp - z,M-1·~!-1

Meta TM - NM

Toepassing van 1 voor m-M-1 en 8ubstitutie van 2 geeft een verg~lijking in

bM_ 2 en ~-2.

~ ~-2 - TM-1 (2 'k )
"'2 :11-2 + YM-1 •exp - J z ,M-2· fy-2

Meta

We kunnen nu weer m-M-2 toepassen op 1 en 3 substitueren,eto. Dan ont -

am-I·

Nm - Ym- ..,.,;Nm=-+.,.........,yFm=-

(z -z 1). hm m- m
Meta

.taan,de a1gemene verge1ijkingen 4.21 en 4.22.

Uit 4.21 en 1 kan een verge1ijking afgeleid worden in a en
m

Verder ge1dta

Nm - Ym+l. exp -2jk (z -z )
NJU + Ym+1 Z ,m m m-1

Gebruik malcend van bovenstaande vergelijkingen (4) wordt de vergelijking in

a en a 1 (vo1gend uit 4.21 en 1) de vergelijking 4.20mm-

ne vergelijkingen 4.20 tim 4.22 voor het TJl-ve1d worden op deze1fde

wijze afge1eid.

af1eiding 4.24 en 4.25.

Uit 4.19 en 4.23 voIgt: Et(X,y,O) - Eo·exp[j(kxX + kif)]

Nu isa Zie 4.21. N (a -b )-Y
1
(a +b ) - Y1.E

00000 0

J Y.!/f

]
Zodata Zie 4.19. Ht(X,y,O) :II Eo.expU(kxx + kyY)] ]

Voor z·~_l ge1dta Et"'~·exp(-jkz,M·\i_1)}- Ht=NM.~.exp(-jkz~.~_l)]

Met behu1p van 4.20 kunnen we sohrijvena

1;
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Nu iSI

Verder

Zodatl

x exp(-jkz ,M-l·~l)

ao+bo·a1+bl enl bl(Nl+Yl )'" al(Nl-Yl )

ala (Nl+Yl)·2Nil.Eo
iSI
YM·~

J

1'
Substitutie van 5 in 4 geeft met 2 en 3 de vergelijkingen 4.24 en 4.25.

Zie ook fig. 5.1.

dB 'Nu iSI ,dB ... dz.dz -B .dz

(ds)2. (dz)2+ (dB)2

Zodatl (ds)2. [l+(B' )2].(dz)2

afleiding van 5.2 tim 5.6.
Voor de baan geldt 5.1.

DuSI

Nu iSI

:: .. [l+(B' )2J-i aq( z)

d dz d d
ds '" ds'dz = q·dz

Toepassing van 2 op 5.1 geeftl

d dF 'dr ddr:
q·dz(nds)aq.n ·ds + q.n·dz(ds) • grad(n)

" , ,
Ofl q.n .(q.-r) + q.n.(q.r) - grad(n)

Nu iSI () () (dn dn) ( , )r. B,z Zodatl grad n • dB'dz • O,n
Vergelijking 3 en 4 geven nu twee vglna

2 ' , , ,
q .n.B + n.q.(q.B) - 0

2 ' ,
q.n + n.q.q - n

l
] t

] ~

1~

] ~

] ~
Nu kan worden nagegaan dat geldtl

, ,,, 3 """ 11q ... -B .B .q enl (q.B) "" ~q.B + q.B J

Substitutie van 7 en 1 in 5 of 6 levert na uitwerking de volgende d.v.
,

]"
,

+M.(B')3 M-~.
,

B + M.B - 0 met: log(n)n

De begin voorwaarden zijnl
,

tg(,)a e 0-0]1. BaO bij z-o 2. B • bij

We willen 5.2 nu oplossen met de bovenstaande beginvoorwaarden~ Vergelij-
, 2

king 5.2 vereenvoudigen we door aohtereenvolgens te stellena B -P, P aU,

-1u.t en v-t+l.
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We vinden dant
, , 3 1

Mett B = P p +M.p + M.p =0 p·O bij z=o
2 , 2Mett u ... p u + 2M.u(l+u)=O u""B bij z=O
-1 ,

t""e-2 bijMett t - u t -2M. ( t+1) =0 z·O,
1+e-2 bijMett v -t+1 v -2M:.v ",,0 v- z=O

De differentiaa1vergeIijking voor v is op1osbaart
,

v -[log(v)]' "" 2M(z)
v

Zodatt fZ
log( v)"" 2.M(~).d ~ + A

v - A.e:p [ :fiz(~) .d~ ]

Nu ist, f 1 J1I
B-p-±--l·v-

qi~ruit voIgt dus direot 5.4.

Nu ge1dt verdert

A=konstante
z

- e:~l.exp [ o2fM(~) .d~J

]

Ent

- IOg[~f~~J ]~

,
B - ±

Hieruit volgtt z

OXP [ 2 [14(\ ).dl ]. exp [ 210g *+ ]· t*rr
o ,

Uit 9 en 10 voIgt voor B uit 5.4t

]"
, ,

A1s O<<f<!lT (z:1e ;f:1.g:5.1) dan is B >a als O<Cf<-i1f dan B < O.

We kunnen 11 dus schrijven a1s 5.5 en hieruit voIgt met de beginvoorwaar

de, B-O bij z-O, de vergelijking voor B. 5.6.

En hieruit:
]
]

Uit 5.5 voIgt dana
, 2 2 2 [(~,2 2 ] -1

B (z) -tg ~ ..sin~. In( OJ) - sin If
. 2 222

S1.n<r .n(O) -sin ~.n(z)

afleiding wet van Snellius voor kontinu S.M.

Ste1t

Dus Sin<rn( a)-sint-n( z) = konstant langs de baan.



afleiding 5.15

Neem de volgende ~boll

10

We kunnen sohrijven I

La opp.gearoee~de dee1 v/d bo1 A
opp. v/d Fbol ,. 2TI.R2

(fr. (~2 -2 [dZ~2J tA-J) L1+ drl + r •~ .r.dr.d~

<3

j
]

Nu iSI

Enl

Zodatl

2 2 2
z + r • R dZ ( 2 2)-ien dusl dr - -r. R -r

afleiding 5.21

Stel N(Z). az + 1 danl

Uitgewerkt geeit dit 5.21.

afleiding 5.27.

Zodatl

"Sr ge1dtl

Stell

Dan I

d(e-o~)__o.e-oP.d,

ll( Z)- _0-
1• f sin~. [1 - sin2'1' •( .-01')2f. d(.-of')

.,(. sin~.e-0(3 0 sin~.e:xp(-o

ll(Z)- _0-
1, j(I_"Z)-k .do(

sin '$
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Zodatl
1 sinf·exp( -cZ)

B(Z) • -c- • arcsin(~)

sin~

Hieruit voIgt direct 5.27.

Zodatl

]

Hieruit voIgt.

[Et,I·H~,2 - H~,I·Et,2]-0 [Ht,I·E~,2 - E~,I·Ht,2J·O
d
dz(Et ,I.Ht,2 - Et,2.Ht,l) -0 otwel 6.15.

J
afleiding 6.25.

Uitschrijven van 6.24 geeft.

1- \(kz·N-
l

)N-lj~-1 (ks·N)N·&~I

v
X

.j (kz·N)N_l·bzN_l+(kz·N)N·~~ 1- ,(kz.N)N_loSZN_l (kz.N-l)!~
V
'f.

Laten," nu de 2e_orde termen weg (oz2),(x en Y) dan ontstaat een le_orde

benadering. Doen we dit bij iedere volgende matrixvermenigvuldiging dan

ontataat vergelijking 6.25, als ook nog gebruik gemaakt wordt van de vol

gende vergelijkingen.
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De benadering voor de T.M -golf gaat analoog hieraan.

afleiding 6.28 en 6.29.

Stelz (k N-1) • x
z· i i

We zullen nu een tweede orde benadering voor 6.24 afleiden.

Uitsohrijven van 6.24 geeftz

Ketz

Nu wordtz

j(XN-l.~~-l+XN.~ZN)J

l-{YN_l·&~_l)(XN~o~)

Metz
Al - l-~l·b~_l(YN·~zN) -XN-2·~zN-2(YN-l J~_l+YN·b~)

A3 -(YN_2·~zN_2+YN_l·bzN_l+YN·&zN)- YN_2·~zN_2·XN_l·&~_1·YN·ozN

A2 -(xN_2·&~_2+~1·&zN_l+XN·&zN)- ~2·&~_2·YN_l·b~_1·xN·S~

A4 - l-YN_l·~~l(~:bzN) -YN_2·bzN_2(XN_l·~zN_l+XN·&~N)

eWe zien dat in A
2

en A
3

3 -orde termen staan. Deze laten we nu wag en

dit doen we bij iedere daaropvolgende matrixvermenigvuldiging. Zo ont 

staat een tweede orde benadering voor 6.24. Deze wordt danz

tr (1 jXiOSZi] [1-0 j&]
f-l jyi .bzi 1 jb I-d

Metz
o - jh ~ZjO

L..N tI

2YiJzi ] a - 2:xi .&Zi

~~i.bZi]
,- ,

i"Nl ~
N

d - .~ Yr zjo b = 2Yi
jz

i
J., l-J+I ."',

Nu isz xi= (,J • Pi( Z) Yi - w.C,i(z) - (k~+k;).[(J.J1i(z)J -1

Door nu de limietovergang te nemen voor N-e;" ontstaan de vergelijkingen

soa18 in 6.28.
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Voor hat geva1 van de TM-golf geldt.

%i-(kz·r
l
\.- w·fi(z)

Yi-(kz.l\ - w·£-i(z)

6.29 ontstaat door deze1fde benadering en 1imietovergang.

De verge1ijkingen ~.69 tim 7.71 voor de TM-go1fz

Als k -neg.imaginair, dan N -pos.imaginair -j.Mz,m m a
Dan.

M • [Y 1+JM: .tgh(<<'" )l.[M -Jr 1.tgh(<(. )J-1m m+ m m 'J m m+ m

De verge1ijkingen voor de ~olf vinden we door in 7.69 tim 7.71 de vol 

gende verwisse1ing toe te passena

N -N ,Y - Y , ReY - ReY , ImYm- laYm, Mm-- ~m.m m m m m m
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. .• ". _ .•_ ..~ ...• ·C_,"_··"_'

'ft)(~'Z) - ---F-z~1Rf

h voor 0 < ~ < f 0

~p ~R
h

o daarbuiten
2Tf ·R•.J1( foR) •f 0

pn

(21T)-:Ro·J1(Ro~)·f ~ 4+R h veor o <R <Ro
0 daa.rbuiten

0

h voor ?~<~ '<~2

~ ~R21T·~(~2.J1(f2R)-?1.J1(flR))
o daarbuiten

(21T)-1. [R2.J1(R2y) - +p ~R h vOQr R1<R<R2
R1·J1(R1~)J ~ • daarbuiten0

~(~ - f) 4h +E 21T. f .J (r R)
000

(2rr)-1.R J (R f) ~ 4+-EheR •• R )
000 0

-1 ~l"'- .p
J](.I 2lf. R-1

f

(1 - p2)-! O<f<1 -ili-, AI 11 sinR
: i 2·-R-
; I

p

(2lr)-1.~ ~ l~LJ~ (1 _ R2)-t o<R<l
f I

R

(~2_ 1)-! ~ >1
j' \~ ~ 2Tf cosH

P
• R

( 2lT)-1 oos~ ~ /~ !~n (R2 _ 1)~ R >1. ~

f "" .

If.

L-1 (1 2)1 o<p<1 U~: .J.[.Jo(~)J 2y • - f I '
I I

J'
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F
------,.•• + •.,-_._-_ •._---.-."--

r 1VVit. [Jo(~)J 2 ~L R-1• (1 _ R2)~,

P ',tt 0 daarbuiten

(f2+a.2)4 a >0

~o J!( ~
-aR • R-12'11. e

-'

(2 )-1.e-ap.~-1
a>o

) l L (R2+a2)~

p

[(f2+a2) 314 )l ~ -aR -121f.e .a
a >0 1> II

(2Tr)-1. e-af.a-1

~ L [<R2....2)3J -e
~ R

e-Q·r
2

~ ~R
• 2 -1

Q-1 -t.R.Q

Re(Q) > 0
,IT. • e

f)



prog. no. 1

bijlage. 1 \.

/
CQr~uent 3i::ill::KENING VAN DB EMU VAll Bill! L1CHTSTRML

BJ::li CWHDIliJv,T AFMHGT Ill-U.. : DE :0, D\;S N(Z).
DE JTH.V\L VBRrHEKT V>lIlUIT DE WfulPRONG (Z=O
B 13 DE CWlIDINAii.T DIE BEREKEND MllET WOlIDEH

IN BEN HEDIUM WAARVhil DE BRU:IlIGSINDEX ";liCHTS V,;.N
N(Z) Lj BEN ClJl\TlNUE FUNKT1E ViUl z..

, .8=0) ONDER Elili HOEK MGR MET DE Z-i'';.
nLj FUNKTIE V,\1'I Z EH DIE LOUDRECHT .jTMT OF DE <'-AS.;

re:c.!.. '!:~r~i"'[ 1 : 20], Z'l( 1 : 1000], 1lM.[ 1 : i 000 ];

HY.GH, Ii, r, HY.l:iThP, K, U, V, X, 1, T, S, BE, VUl':-1,1'.E,MODE, YHAX, EH,BP;

PLLJrPICTUHE, SCALE,H<lRKED CURVE, i'LUTtJ.XIS, PLlJrAX1::> 2, PLUl'I'EN;

U:= 1~.J;

VuR,: =Jlli!J);

f:!!: K:=l !!~':J?

V:=l;

lftiiJiK : =lllirtD;
1.:;',til 2C cia

Il·lARK :=will;
i,[K] :=read.;

T :=REiJ.Jj BH;=lIDJ);

PHm'l'i'EA'"J.'( t }UBHUrIlJEH dJlf GEPHlll'i' HE::>P. 2.1 tim a20 van de fWiktie ;1(L:):

Hz) = a1 + ac.L, + aj.* + f14.Zl)\j + a5.ZIj\4 ... ab.LJf\(a7)

aiJ.exp(-a9.t) + a10.eXl)(+all.Z) + a12.1n(a.cj.Z;1'(<.]i,.) + 1)

i'15.(Z + a1l)/~.) + cd7.(Z ... a10)1)\(--1) ... a19.(:':; ... a20 );1\(-2)

:;-01 K: =: =:?~.:' 1 :!-!!~g) 30 print ( "lKJ); C'u,K....,Gi (4 ) ;
£2£ L:=6-~~£.. 1 ~::~~ l() do ..,rint( H[K]); C"RlU;;GE( 4);
f2! K:=11 ~~::.i.: - ~~g 15 do ;r.i.nt( ,,[K]); C"HH1AGi( 4);
£:2:.. K:=1u ~~::~ i ~~~:!: :.u ~~ ,;rim( ':"[K]); Cd~iU,;.GE(!~);

rj;=rec..d; li:=read.; PI:= j.14159~:653554;

,-'JUlI'l'i']:;,{'r( i- J'l'nl'GHWTl'E V,JI Z: H=.j»; PH1NT( H );
i'HI;;TT;';;';'J.'( ~,;;TrtL JT"WBii Vfu~ i..: Ii=.»); PRlHT(H);
C"rtR1"JS( 4);

NLCH;
i'lLGII;

ilKGillJl'.t;H:
;lKNI : = lIKGiI ~ (1'111 eo);
:.iH:= s:n(lfrJ<A); H:= 1 - (1 - ("111<') 40.5
if HKGH --: ')0 then
~~~~2 !~~~ ---KO, Kl,I~;
E~~ E~!:9-::!!: H( X); ::~~::~ X; r!:~~ X;

£!:~~ E:;~~ Hi ~\;,Hj,!,;4; ,_ " _ ,
1-11 :=ll[ 1] + ,;.(2]X(X) + A(J]X(X!t'-') + "hlx(lG'1\i) ->- "[5]x(Xt1'-+) + "l6Jx(:<I,\(,,[7]»)j
~';= ,,[o]xexp(-A[Y]>< (X») + A[ 1O]xexp( ~J,l11 ]/-.X) + 1\[ ~ 2] X-ln (J-" [ ~ 31x(N~[ ; 4]) + 1);
M3:= ,,[15]x«X+h[JG)),f£!.5) + 1\[17]X«X+h[j(:JJ)~(-l») + "L19]/(X+,:,.[20]) ;
M4:=0;
M ;= HI + M.2 + 1':13 + M4

L; ;=0; .8:=Oj

11' VOIM..-O then
-- be~In- PRlN'l'lliXT( t

-- -- PH1IlT(HKGH);
HKGH

PHINT(H);
H

fRlNT(:0) ;
Z

P1GHT( B); ril.CH;
end;

g VUI~·l=(tthen

~!:~1~- PJUN'L'Irr.;XT( 1: H1<:GR =~); l:'RlilT( Fj«(Jrl): 1 _
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bIz: 2

pt'og. nOll.

bijIage 1.

l~L'~; j

N.:.....:l~j

",'.cUl\·.i.1 (.ll);
~l\iJnl(l'l~);

» ;
h:;;: ;--);

PRINT(R)j NLCRj

H=

Z:~ Z + Hj

htt[?] ;~E;

HKNIl;Ulj
HKHIE\Jvlj

/' 4 + )\;., )/OJ
HKIIIBUWj

for J:=I:l 3t.e') T U,l-lt.il? do
jU:;W .',,01: j --_01.:

PJUIYi11l,'1',.{:1'( F J'i.j~i·vIkl.../l?,t; '.J.t..H L.:
~'hl.lrr'll~d~r.il( r .u-~HT.n.L .s71~PJ:-}';l; VnH ~:

;;.: LNU. l\,~j<, (j) ;

then
til;;;

PLlf1'PI<':'i'Uilli(t..,,[rJ, 13,,[ I], I, P , lfu ,Hi" LlIu,HK~HUl);:;, U, 1 ,:,U0, 40CO, ~'~1 ,0: ~;;0( 1CO, 2000, oj:B.} );
t5S?~S? HKGHrJrEH;

C;Hlj

i-u\.(ilC== ItKGH + Ifr·:.j.2ni?;
1.1' J.:.ll=i ~~:;~ .ii ..:.irL=lvvj
11.' vuA.:=:; :!:'.:.::::.: k~!~ liK--ii\,..il'.ui\j

l:~.' .ll'.li-'J '. :.~ ~~~£!ll·~-.A:=L_;

i:i' Ji·lt'j .., (-~ i~J1en ~::t:?~~ .:.t li,(t"'j -" ') then .rL..A::) c .. ::;e '.n~ ~ .'

B:= B + ( KG + K1
~£ B.->lO then [£9~9

"'=~r "C.=JOiLIc. VI D drRA:I:DlG R,;~t) j

~!:!~j

P:=Oj

if 1'= ;,
:~. g(L.,) < SN
G~!,~ J'ri..x;

K():~ H )< SN / ( (M(ZW - :.;:<1-2 )4 C.5 )j
K;:~ H x oN / ( (M(Z + H/2);/e - ON;/e)/t, 0.5)j
K?;~ H ;, ",N / ( (I-1(Z + H)tl2 -",111t'2)t!'D.5)j

1/ : =V + I ~ HE'l'i .i.J".GE;
if V<U the" ,,9:::::; li'vIH6;

:fr,liLc;ui-i :
if VUiH->() !:£l~!2

~~lU

:E2b-::::~



methode is die van Runge -Kutta.

algemeen de volgende krommes

Methode~

De gebruikte

Stel in het

Mets

3

dx
- ... %
dy

xl "0y ..o

- f(y)

Bijlage 1.

Prog.no~l.

1
j

Alss

Mets

Dans

y y y....
Bij een bepaalde y-waarde hoort een %-waarde, y - %. Het bepalen van de

% waarde bij y .. y + H gaat dan als voIgt. ( n-stapgrootte van y)

:::- =-- %+ t·( k o +~ + ~) ]

ko" n.t(y) ~ .. H.t(y + t.n) ~ .. H.t(y + H)

Starten we nu bij %-0 en y-o ( en t(o) ), dan kan op deze maniar de baan

stap voor stap (H) worden berekend. Vervang nu y door Z en % door B, dan

kan deze methode direct toegepast worden op 5.10.

Over de nauwk~urigheid van deze methode kan het volgende worden opge

merkts

Stel de stapgrootte is H, dan kan van de nauwkeurigheid
egezegd worden dat deze ongeveer van de 5 - orde van His.



4

Bijlage 1.

Frog.no:l.

Oebruiksaanwijzing behorende bij prog.no:l.

Voor programma-text in ALOO~60 zie bIz,

De getalband voor het programma bestaat uit:

1. U- het eerste getal. Dit moet aangeven hoeTeel groepen van getellen

er volgen.

2. Daarna U groepen van getallen, waarbij iedera groep bestaat uit 29

getallen.

Een getalgroep iSI (identifiers)

VORM MARK mURK T EH EP

A[I] tim A [20]

N H RKSTAP

zijn de getallen die de funktie N(Z) van het medium

De andere benalen de uitvoering en de stapgroottebepalen.

Bovenstaande grootheden zijn identifiers en array-elementen,soals se

in het programma voorkomen. Deze volgorde is tevens de volgorde v/d

getallen zoals ze op de band moeten staan.

A [lJ tim A [20J
Zie 5.11.

van Z.

Er goldtl

VORM - 0,1 of 2.
Dit moet dus gekozen worden. De betekenis is de volgendel

8 - aIleen plotten.

1 .- plotten en printen.

2 • aIleen printen.

MARK. 2 tim 9. Oeeft aan welk symbool op de baan (bij plotten) wordt

aangebracht, als herkenningsteken. ;Ii

DMARK • het getal wat aangeeft om de hoeveel stappen van Z er een !~ &an

gebraoht moet worden.

T - bij printen (VORM> 0 ) het getal wat aangeeft om de hoeveel stappen

van Z de baangegevene geprint maeten worden. D.w.s de Z-waarde en

de bijbehorende B-waarde. ( als T > N is wordt dus niets geprint)

EH • 0 of 1.

1 • aIleen de baan met de hoek 'f - HKSTAP wordt behandeld. Dus

geprint en/of geplot.

o • aUe banen met 0 <~ -n.HKSTAP < 900
, met n-l,2,3, •• ,

worden behandeld. All. voor dit selfde medium.
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13ijlage 1.

Prog.nual.

EP ·0 of 1.

1 - de banen van dit medium worden geplot in het verige plaatje.

Dus met banen van een ander medium. ( ter vergelijk1ng). Er moet

uiteraard reeds een plaatje zijn.

o - voor baan (banen) van dit medium moet een nieuw plaatje genomen

worden. ( EP is dus 0 voor eerste groep).

A [1]
N

H

tim A [20] zijn resp. al tim a20
- Aantal stappen van Z tussen 0 en 1.

- stapgrootte van Z (dus N x n-l)

van vergelijk1ng 5.11.

HKS'l'AP - zie EH

1t De vorm van de MARK's zijna

2- + ,3-x ,4-* ,5-" ,6- Y ,7- X ,8- ~ ,9- [&1 •

OPMa Gelet moet worden op het type van de identifier.

Mogelijkheden en beperkingen.

Voor de mogelijkheden wordt in de eerste plaats verwezen naar de be-

sohrijving v/d getalgroep. In het programma zijn eohter nog enige pro-

oedures opgenomen die nodig sijn bij het plotten van de baan. Een plaatje

zoals die door de plotter wordt afgegeven heeft de volgende vermalO··s - - ---- -- - .. --- '--j

---'-------'---=.......=----------_---01

Stel dat de straal geen keerpunt heett tuseen Z-O en l,dan zal ~fhankelijk

van 13(1) een 13-as gekozen worden. Als 13(1)<2 loopt de 13-as van 0 tot 2,

ale 2 <13(1) < 5 van 0 tot 5, ala 5 <13(1) < 10 van 0 tot 10, a1813(1»10

ook van 0 tot 10. In het laatste geval zal de baan geplot worden t~t het

punt dat 13-10. Indien de etraal een keerpunt heeft veor 0 < Z < 1 fin

13 < 10, dan wordt de baan geplot tot dat keerpunt en bepaalt de waarde van 13

in dat keerpunt de keuze van de as. (iedere baan heett zijn e!gen B-as).

13ij iedere behandeling van een nieuwe getalgroep worden de waarden van

A [IJ tim A [20] , N en H. De baan gegevens worden in de volgende volg-

orde geprinta IUCGR R B.
1

Meta HKOR ""'f ' R. de~-waarde, Zi- waarde van Z na iestap,13i- waa.rde van 13
ena i stap.
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bijIage 2.

prog.no:2.

s- I~ i. ~ (

l c, ~ GJC

:. " " "J E
! if) ~ ~

f:jf. e l~' ~ C 'i ;: ::;</; T! f. I r,C) ';'r;o l!~1

_E :- (:.: f~ ~ -; ~ r: ~.1. C I~ r/ E: I) 1~ l..
; L / i;<l(~J.; t-\,. ~;"fET ~-E~~T

] D~~~~ tl~ ~9l~I~~$I~D

~,~. ~~~T~~~O~ VII rW~E ~~~~Q~~!~Oli~ ~~Ol~ ~E5~~~lOE~ OQO' E~~ OV~

J~ ~IET ~~~~lOE~O ~~ ~I~T M.4G~~TI$~~, O[ ~l~~TI~G ~OQO~EC~T OP, ~~T

~COJV~ leO ~C~~l ~[~ ~~~'I~~~J~O~~ ~o ~(T rJ~COE ~f~ ~9E'j~G~-

~ ~2. ~ET T~EEDE ~ED!V~ ~T~E~T ll~~ VJT V~~ ?=n TOT ?:~. ~ET
(H: t?~, F~ l -:. ~ )0 ~.' (1 / 'J 2 '.- I;, :

';"£ VL'y,N' .TtLI.C',: ~,", OAT \'('1)« EE':J VI.Il.~1S:1; ~'O':lOC'li~O~11l.1 15CI;t[ ~Ol.( CIE /Hl EE~ I'llV~I.S I;iO~1j: VIl.':I 0 Gf:lIl.O(;'. I.QoP,T
,'.' I. ~ ~' .. S . " I <. H : ,i (, ':' F: i E F: ':I 51 <; '.1 E D I V~ 0 00 'i I;< E T n'E EO E .u 1\1 ';> E P, " 5 T I $ " "ill I;< [T D1: I> 0 ~ , DEI ~ " 4 I. 51;\ QE~ I;; 0 E
~~~~ Die D~ { Q~ 'A~~: ~~T D~ ~IC~TI~~ V~~ D~ t~V4~1.~~OE GOI.~. 011 ~~Q~'4~~4 e~~E'E~l V009 VE~i~~II.I.E~D~

~ .l~C~ ~0~ '01. 9~~~;:~1 !~!rEIT T ~I.S ~~~~IIE Yo~ DE I~Y~~~~Q~'. Oil WC~QI ~~Q'~~ YQ9~ ~~I ~~Y.~ Y.~ tt~
Tr.' <.': ~ '=" t~. ,; '.' ':~ ~ '."' (, U' to ~ ',' A~! H I)i "' Y GOLF.. ( '" ES~, TIf. l~' TP~) • fL E ill 'f I ~ I. E~ EIi i1 I G ~ ~ ~ n A~ I ;- n: ~ C~ GO I. F, Ij: .. 'll
<~';i.);; e,f,,";T 1';1\,;,' ".1 ~p,J H r::! :';' y9~~, O~H)~~ i,1;: T9~~~I:'JrrJYJHJT 'Hl\ll); n\l~;U~ f;oT HQI;:I;:I.H
~I' DF ,~ O~ r~~. { ~:~~r!M~ ~~-\l~~~~~~:1;:~~0~ Y~~~0~~~/~2 '.1 C9Q\l ~tDIY~? r~ 3 QrQ~~r~~Tt~ '0'01,
I; ."'("'.'~~' ,~n~ '.'~'.! !.'t[)!~J',! ? ~~I J,I,J~I f)11$:~ ~1,J1;I Ol,~ ~Iv !~O~i;1fL ~JU'N Y~":I \' (0 ~~'!O~E~ 04.T DE H4.')I~I:'!TTIYI-

",~ I: ~,!;! IF ~,:,'.' ~ :'.; \,(;,,19 En' (.Qu' ott VIl'NIT ';lET U~~T£i: ~'~':I1VI;' I,.O~11~~t'1;i1 l~·V~~T OP, t;ttT Tn.D~ t':l DE:!10E: tilE-
r). ,.11:.• ;

!,' E I, I. Q('. (':., 9~ . , I; , I, ~ • I) .,. E. I) r r • \. ; E• Ii- 1r~ • e: r: , ~ I~' , ~ : E, '7;- 1;1 , F.\ • ~ I , Ie;, e. ','1$ ~ ~ , 0 '7 ] E•0 \l1~ , ~ ~!;i I , r It, I rill. E, ~ •~ I , ~ 9 ;
:..' t ;~ ~ ~ ~' g:, '! ", L ' '~ : 1 r; ;' ,,~ 1 I. it): 1 (, 0 i , l' ~ i" ~ : 10 nII ] ;
1 to; =' U, tti f:11$ ':, •.' ' : I • ~ • ~ • '.' <.J I,; ',~ • T • i.' ~ 1;/1$ , 0';' ~ ~ 1$ , yr; I I ••• Tt I;' • ~\QQ ~ ;

I :~R~~~ ~~o'~,(rV~E.~(~~(,GQ~'[D C09Vt.~1.0TI'15,~~OT"15 2,~~OTTt~;

:;' : :" L*I) : f.1 ' .,1 :
~' l : ::: ~~ • 1 01 5 q ;~ r) L, -) 5 ~) 4 :

~::~t~~; Yon}:=qt.~: ,:=8(OQ; ~'!~T'·~E.O; ~o~~:=i;1~OO; O~.~I:=~r~OI Y~:=~~iO; T~~:=~~'Q;

:T ~ -=C")nJI:lr~S-r:

celf:! 1:::1'1 S~F:;-:

, I

--,

'.i~f?A~:':~*\P.L/' i-Jn)'::'\.1 v r:;l; ~~~:=S,N(Ioi"~4';

i [ ~ I.- ~ (, t.. ):: ~.~ ~~ t ~ Ge,L: IJ ~ I I...' I.. :
,.) 0 , =( 1 - '.: ',l,? '"I,?;
(11 ::(1-( :~~?I*I~)~n s;
')? ~ ={1 - i ~ "> ~ ,1 ;, .. f ',;<' ~ t! " , .0\ n . ~:' ;

~ : =:; 1 " I I;j): C1.1 : :: enS ( 61 I

"

, ,

".n:: l)n'I(D1~~);"I)I"(C<)';'»)+ (r,?.j.21" (!,ij,l,?);

"! l' L : =( rJ L .'?) ~ IJ?;
CT t ;: Q 1 " ,,:~ A 0 , 5) " (Q 1+2) - ( r.I?"? 1 .. 1/ ( f, +~ ,5 ) 1 .. S I .. , Q ;

eT~::(O~ .Y2+21 * ~"(~04~) + (O~.j.2) .. (51+?»;
~T'·:~Qn 01 ~ Q2i
CT',' : : 0 (, (' 'oj;' ~?) '. I 'lI,f, ~ • 5) - (Q 1-1-?i .. 1/ ( P,.j. 0 •5 » "!,i I .. ~ Q ;

lTE ::(4'~Tt-~TE1/( (OT~·eT~).j.?·CTt-l-?);

:T~::(4"~1~§~T~)/«(aT~·eT~)·?·CT~-I-?) ;

I ;~l ( T 1 ; :: ~ T~) ;
Tr~i [ T i : ::: n ;

~4[Tl:::T*~'$T; GOIO ~lilll);

HrTl ::P';l~5T;

~~ .1.1' 'IOi':'>O ~r~t:tj .
"~ BEy"~ 1[Tf~<2T~~~J 6f~1~ p.BJ~rT~~T(~j~V~I.~~O~~~);$~i~t(10) ;P'9J~TT~¥T(~TT~~)I'~!1!1j~yt(2)1P,'J~TTt¥T(~~=NO/N2 •• )'P,'J~T(~)I'.'~Ji~t(3)1
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bijlage 2;

prog.no:2,
'~:~~r~'TI~J~V.~~~Otl~);~f.~t(10);~~!~TTt'T(~TT~')l'4~~1.Gt(2);~~J~Tlt'T(~~=~O/~2.')I~~j~T(~)I'.~'lt~E(3);

tuB T;=O~!~E.U~I~~TTQC a~~l~ ~91~T(T.[Tl);r~I~T(T~[TJ)I~~C~;~~Q;

r:. _c ,,-I~~-i"<?""~.~t..~

"':(i:', ! < ;v,'<;, f-'lc 'j;(,J.~ _F: \ ;.=nIlIUjr~O?t; =0033f;~S[;~i,)l;t: =2li33;
c '- Q! I? I C; HI ri ~ ( rIt ( (-1 1 , H [ l-1 J • l , 11 + 1. ':14 ~~ ,O':41j" ,1';100f; , 0.9 0.200, "000 , ~ l f)V 4~~I;lOt"». 0.1,10 0,20 (l rl, n H") ;

L ..:ll;

l' ~l~>0 tEJ e!~l~ !lTE~=lI~E~~~CE:=?033; IlTE~:2I~lU e[~l~ ltVe=OI~E~~Qot:=nO~3E~§[~OOtl=2a33;[~D;

~~Q!~iC;T~~~(T.rl-11.T~[J-1J,I,TT+l'~'9~+1'~~'9~,~O~t.O,90.2CO.4"O~,.I~V'~S~Ot".,o,1.1rO,200n•• TT~)1
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Bijlage 2.

ProB·nor2.
Methode.

Voor de progra.mme.-text zie bIz. I + 1-

Er Belden de verBelijkingenr 7.54 t/m 7.60 ,7.62 ,7.79 en 7.80.

We kunnan sohrijven: (Voor TE-golf)

T - 4.A.B. [(A+B)2+ c 2fl voor [sinsl<no2 - N
T • 0 voor Isin el>n02 .. N

2 2 2 2
A-qo·(ql·N.oos (f) + q2· sin (f) )

2
B-ql ·q2 Enr 13 -kz,1·h1-i· ·ql

c-ql.(q~.Ni - q~.N-i).Sin(f ).oos(/ )

q _ (1-sin2e )i
o

( -1 2)iql- 1 - no.n2 .sin e

( 2 -2 2)iq2- 1 - no .n2 .sin 9

Voor de TM-golf geldtl

2 2 2 2
A-ql·(q2·N.oos (13 ) + ql·sin (t ) )
B-qo·ql·q2

c·qo(q~.Nt - q~.N-i).sin(t ).oos(1 )

Opmr q2-imaginair als \sinQ I>N. In dat geval is ReYl-O en dus T-D.

Gebruiksaanwijzing proB.nor2.

De getalband moet er als voIgt uitzien:

1. c- het eerate getal op de band. Deze geeft aan hoeveel getalgroepen

·er volBen.

2. Daarna C getalgroepen die ieder bestaan uit 8 getallen.

Een Betalgroep is:(identifiers).

N VORK A

MARK DMARK VP

HKST

TEll ]
Bovenstaande 8 Betallen vormen een getalgroep en moeten in dese volgorde

op de band staan. De betekenis van deze getallen isr

N - n02-de verhouding v/d brekingsindexen van het medium links en reohts

van het laagje.
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Bijlage 2.

Prog.no, 2..

VORM • 0,1 of 2. (aard van de uitvoer)

O. alleen plotten.

1. plotten en printen.

2. alleen printen.

A • getal dat aangeeft om de hoeveel stappen van de invalshoak (in

graden) de uitvoergegevens geprint moeten worden. Dit ~ijn de

waarden van TTE en I of TTM met de bijbehorende waarde van

HKST • stapgrootte van de invalshoek(in graden). B.V.als HKST • 0.1 ,

dan 900 stappen.

JlARI{ • 2 tim 9. • teken dat op de baan (bij plotten) aangebracht wordt

ala herkenningsteken. Dit geldt voor de TT~kromme. :Bij de TTM 
kromme wordt (automat1sch) herkenningsteken (MARK +1) op de baan
geplot. (iii)

DMARK • getal dat aangeeft om de hoeveel stappen vld invalshoek er een

MARK moet worden geplot.

VP • 0 of 1.

o • krommen van TTE en/of TTM worden in een nieuw plaatje geplot.

1 • , , , , , , , , , , in het vorige , , , , •

Ala de krommen van TTE en TTM beide geplot moeten worden, dan wor-

den me in hetmelfde plaatje geplot.

TEll • 0,1 of 2.

0 • alleen TTE wordt behandeld.

1 • TTE en TTM ,, ,,
2 • alleen T'1'.M ,, ,, •

Delie merktekena sijn.

,8=~ ,9.CiJ

De gebruikte oomputer is de EL X8.
Algol 60 MeA en/of Algol 60 THE.

De gebruikte s,ystemen zijn

(T.H. Eindhoven)
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155 - 40670 - 06083682 ~~O~l~~
.- bijlage j. bIzl I

9E~1~ :O~~L~I ~EE~ CO~~E~T~'~;

at ~1. ~~g '" ~ ')Iii r 1 : , r n 1 • f:< ~ r1 : 1 nn 1• Ae~ [r : 1. 0 n01 , AF;lf\1[ 0 110 nn J •U~ [ 0 : 1000 I • 4~ftl [ (1: 10001 • H [0: '.. 00 01 ,n [0: 1000 1, ¥ [01100 Cll .Ie ( 0 : loon I • D[ 1 1<41 • E [114 II
3 R( 'I. In, 8n: , ! ':' ~1 • ~< y 1,1 • I';l , 1;4 , i;' 1 , ~'n I tJ ~ , 4 , e , Y'!l U , A , DD, ec; , 0c; , is'' • IS ~ , t ~ ~ ~ , I t $ tJ , I ~ ~ $ , 1/j1 $ III , ~ x. ' ~ X. $ T, ,~ ;
4 eC:ll.!:.tI'i CONT,SUG,COt'TINU!:,SlI(,STEP:
<; 1. t;! f:;;' E'l 'A. 'Ol , 'I} .CE . '.i" T , f~~ T , ~l;ll , "Ii; Z , ET , 1\1 T , EZ ,I;! Z , TT~Ti • Trnt; , TT, T, LE, 1fl!. ~ ~. I I 11. "~, I !IIT :
~ ~.a~A~~ P.~OTP.l~TV~E.~~4~E,~*~~EQ ~V9YE,P,~OT~¥I$,P'~OT~¥I$ 2,P,~QTTt~1
7 1.15~~a~ I~TE~~~~;

r. "UII.;:
." !j~;;l~

r

O:f:OU~E Jnrxl; ~AI.Uf: x; BEll. x;
f.~1. T; X:=Aflc.(XI;
[(~4!~E~ Bt~L~ T:=(X/4)42;

CQ~~f:~I OE MAXIMA~E ARSOLUTE four IN Dt POLYNOOM APPRQXIMATIE IS 10 * 10.(~10)

In:=1.~YC2.-6 I~EN 1
EI.Sf: t+r*(~3,9999998721 +T*(3,9999973021 +T*(~l,7777560599

+ T*( ,44435842~3 +T*(-.0709253492 +T.(,0076771&~3

+ T*(-,Oon5014<415l») »)1
, f.

< 7

"

E:.;O
(~SE BEGLN REAl. P,O,QO,PI4: T:=(4/X).21 PI4:=.785398163397448:

(Q~~~~! ~E MAXIMA~E fOUT (ARSOLUTE) IN DE POLV~OOM APPPOXIMATI~ VOO~ ~O E~ QO ZIJN RESP, 12*lO+(~lD) EN 25*iO+(~10)

Q

: C

~6

~7,,:'~JDrx);

~O:=1.E X>0.5~6 I~t~ .797AB45hOeO?865
E~SE ?*( .39A9422793 .T*(-.00175306?O .T*( .0001734~OO .r*(-,Oon0487613

+T*( .0000173?65 +T*(~.nO~On37043»»»;

QO:=lE x>n.5~6 I~~~ -.79788<4560en286?/(B*X)
EI.SE 81 x *(-,0124669441 .T*( ,00045643?4 +T*(-.oonO A69791

+T*( .0000342468 +T*(~,0000142078 .T*(,000003?312»»»:
In:=(P,O*COS(X-P;4) - QC*SIN(X -PI4»/SQI-/T(X);

Et:O;

~p 'i~~1. ~~QCEDUHE H,~(¥) : ~AI.UE ~ ; BEllI. ¥ : aEGlbl Tvt;t:=(EXP(¥) -EXP(-¥»/(lXP(¥)·EXP(~¥»1Ellie:
• 9 !lUll. o.:>QCEClU!!E ~ ;:' ( '( ~, ; IIAI.UE '1'; aE.AL V: BEGitl Q\i:=1-('l'/tII)+21 &tlo:
- r, ~~~1. E:8QCE:C'I.lgE El ( Z' ; l!AI.\lE ,; Sf-AI. Z; BE:ca tj tE:=2*P,I*l;l*(Z~n.5)J t;tHll
:: 1 .EA~ >'eO::ECURE I) ,J f:; ( :051 ; llAI. LIE n; aEA~ n: SElOIbi 1)I1)I'l':=(U.lO,5l*'lI1 t;blCI-, ~Elll. ~3Q(EOL!PE MM~qY)'I; ~AI.UE VV; Bf:lll. VV: 9E~l~ .\11.,,,,: = (vvto. 5) I~: tlllO:

7~ etAL e~Q:(~URE ~~E(P~): ~AI.UE. P,P,; BfAI. P,P,:
~4 ~E~l~ ~E~~ Q,i.~~.M~,5~,'5,T~,A; A:=Q~(~~);

1~ lE.>nTHE~ BCGlbl g:~4; ~:=tE(~)1 5~:=51~((): ~SI:COS(E)1 ~~;=~~~(~)J ~~~:=('l''l'+2)*('St~)-2*~~*IYE*S~*'' • (~Y~+2.IY~+2)*S~+2:

E:tiL
-e ,[A<I'>:~E:N

'7 -'.Et=O!I:1Eti
\f E'Ii:l;

OE:Gl~ ~:~-Al F.:=E~(~): T~:=T~~(E)1 ~M:=~~~(Q); ~~il=(MM-IY(*l~)+~ .(~Vt*T~)+2; E~QJ

BEG1~ ~~~:=t-2*jYE*2*P'j*~*(1/~) ·(iYe+2+IY~+2)*4*P,1+2.~+2*(1/(~+21): t~CI

n~E:='li'll+2: EtjQ:
t:=EE(~); P'T~t:=(~¥+2)*(lrT~~(~)+2):EblO:

~9 BEAI. ~aO(EDUBE 9T~E(Ql; ~A~UE 0: BEAL Q:
~r ti(~1.~ ~EAI. ij,t.~~,~~,t; 4:~~~(O):

'~~>~THfN BEGIN ~:=A; ~~:=~~~(91:

=E'<1I~(~ BEGl.~ 8:=-~; ~~:=~~~(~);
!~A=OT~E~ a~~!~ QI~E:=ll E~Ql

~ 1
012
q
<:4 E~:li

~~ iEAI. eaOClDURE ITLEr$); ~A~UE $: QEAL $:
~6 B"GL~ gE~~ Q,t.~~,~~,S~,'$.T~,~1 41=99($):
~, !E4>O!~[~ .E§l~ ~::41 C::EE(~): $~:=Sl~(t): ,$:=COS(~)I ~~lc~~~(9)1 ~T~E:c~~+2*IYE*(1·2.$~+2).(~~+2~9YC+2-IYt+2).~~.$~.'$1

./



t~o;

.:r,
L9

'"r ~~:l.:

~~4<C!~[~ a~~l~ q:=-4: t:=tt(~): ~~I=~~~C~): T~I=T~~(el: ~T~t:=~~'2.1Ye.(1+T~'2l-C~~'2.lyt'2.~Yt'2).T~.~~1~SQ:
L~~=~I~f~ B(GLM lT~t:=IYt-(~Yt'2+1Yt'2).2.'I.~.Cl/~)J e~o:

') 1 '.' k ~ b ': ~ Q: [C I,! r.- f, ~,,~ C'': ); ~ ~b I! ~ vI gt; 11 b vJ
~, ~E.l~ ~~~l ~.E.~~.~~.S~,C~.T~,*; ':=~9(V);

53 _~4>~T~f~ B(§:~ ~;=4; t:=EtrB): ~~:=sINCE); CSI=COSltll ~~I=~,~(~ll ~~~:=~S+2-2.~~.IY~.$~.C$.(ijY~t2+IY¥'2l.$~'2.~~+2J E~Q:

'. !E*C~T~EU BEGJN &:=-*1 t:=tE'B)1 r~:=TG~CEl; ~~:=,~~(9): ~9~:=Cl+1Y~.T~.~~l'2.I~Y~.T~.~~)'2;t~Ol
r: ~E4=~I~E~ ~9~;=1;,t (~.J;

-, h~~~ :gQ;EQU~E 9~L~{VI; ~A~~E V: Bt6~ VI
~,. a~~l~ ~E1L ~.E.4; *;=99(V);
.. ~ ,[A>-I~(~ ~TL~:=t;

ir ,EA(~T~f~ BEGIN ~:=-*; t:=EE(&); ~r~~:=cl-T~~(t)+2): E~D;

(1 J~~=rr~E~ eTL~:=t;

f..'; E~~;

~b

67
61'< E~:l;

63 [:!'LQ~ ~3Q:,EDV8f I Ti.:.' (,~ ~: ~Ai.Ut: .': !H.ili. iI;
~. BE~L~ ~E~~ 9.C.¥~.~~.~Y.C~.T~.O; ~:=~~(~);

~~ ~~4>~THF~ ~t~!~ ~:=4: t:=EE'Yl: 5~:=S'~(El; CS:=tOSCt)1 ~~:=~~~l~); lr~~I=IY~.(1-2.5~+?).(1-C~Y¥+?lt~+~l.~~+2)*$~.C$/~~lf~Ql

_~~<"T~E~ B~~'N ~: '-AI ~:~EE(i); T~:=rG~I~); ~~:;,'~IB); IT~~:=ly~.Cl+T~+2)+Cl+(IY~+2+~Y¥+2).~~+2).T~/~~;t~c;

, E: 0 =, T, ~ E: IS I Ti. 1;1 ; = I Yt;! +?I,' . • ".i. I);

(9 BE~i. ~gQCCCU~E 8~DaY~(.8\; YA~UE .~; BEili. OY;
,r a[~L~ ~~;~ 4; 4:=4ij; qEO~~~:=4ij:

~1 l~~<"!Hf.~ BC§l~ 44A: ~:=4.2.P,1; lEA>OI~t~ ~~~4~~:=A ~~~~ ~Q!Q 444: E~Q;

,~ l[~>(?·~1 II~l~ B[Gl~ eee: 4:=O-?QP,I; lE.«2.P.l)!~E~ ~EO*~~:=. E~S~ GOla eeSI t~C;

73 EU:};

74 8E4~ ~gQlEQURE O~~t'VU'; ~~~UE vv: gE~i. VV;
~5 eE~l~ gE~L 9.E.~U.~~.S~.(5.T~,'; ~:=Y~CVV1;

~6 1~4>n'!:tJl;.l'l BE~',Poj R.:~4; E:=EEC~); $~:=<;INCE): r;s:=COSC!;); "'~I=~~'lI(~);

~7 l[(~~.C5-IYE.$N»O!~~~ 4ijGE:= -ARCTAN(~YL.$~/C~~.'5-1YI.$~) E~§~ A9G[:=-el-ARcTANC~YE.$~/(~~.C$-IY[.$~l)1 ~~Q;

-R LE'<CT~E~ BE~llS Y;=-4; E:=~E(9l; r~:~TG~C~): ~~:=~~~(9);

79 ![(~~-~~~·T~l>r.!~t~ 4~Gt:=-ARCTANI~Y~.T~/I~~-IYE*T~» ~i.~t: 4~~~r=~P'1-ARC1ANC~Y~*T~/(¥~·IY~.T~»: t~QI
Rr ~~.=rT~f~ ~~~I~ IEll-1Yeo2.~l.~.Cl/~»>O!~~~ 4~Gt:c-ARCTANC~yt.2.P,I.~.(1/~)/(1-~Y~.2.P,I.~.(1/~»)

~~ ~~SE o~~tl=~P.l-AHCTANC~Y~.2*P.l·ll/~l/Cl-jYt.2.P.16~.(1/~)llJE~QI

L[4<O!~E~ BtG!~ q:=-,: ~:=EE(~l; r~:=r~~CEl; ":;¥~.(i)l

lE(1+IY0*T~·¥~»OI~E~ .~G~:=-ARCTANC-~Y~·T~.~~/(l+IY~.r~.¥M,llti.SE ~~G~:=·~I-ARCTAN(-'Y~.T~.¥~/ll.IY¥.T~.¥~l)1tbel
:[*=CT~fN .~GU:=O;

~3 ~~~~ e~QCED~8E Ar.'Mrvv); ~A~WE vv; REA~ VV:
l' BE~L~ ~EAL E.~.~~,~~.~~.'S.T~•• l 4:=~YCVV) I

!E*>O!~E~ BEGL~ ~:=.: t:=EE(~); S~:=SINCE)1 C5:=COSCE); ~~:=~~~(9l;

l~ rC~-IY~·S~*~~I»O!~~~ ~~G~:=-ARCTANC~YM,6$~.~~/(~$-I~~.$~.~~)l

8~

at>
tllO

q7
i\h
RQ
nr,

/



t·~ ~~A~ ~~~~ED~RE 4~t;llTEiFrl; YA~~~ FFI RE6~ FE;
l~L ~£SlS L~IEG[R I.: eLAL 0: lE~::O!U£:tl O~t;lETE:::n;

1'1 'EP,.,'~tJEN BEG,.! "'l!.:=I:H;YECFF); lyt:::~lYECFF): ~:=Ol

,';; [Q~I.I::l~~t,~l\!t:!!~bP,QQ Il~Sl~t:! 1\I:="J4rp,·1-1.1:~';:=~4{P,+1-1.1: 4;=~IiG~CFF) oAI ~~Ql Ail;1tH:=IH04IjGC~)1 l:t!~l
1; 3 EU:

/

cEG1~ 48et::(C~ijytc I I )+2.~lYt(' I ).2l/(9Y1E( I' l+2-IYllcl I )+2)+O.~; E~QI

5E~1~ ~~e~:=cc~9Y~CJJl+2.~~Y~CJJl+2)/(9Yl~CJJ)+2·IYl¥CJJ)+2))+0,51 ~~QI

SEll. ~~QCECURE IY10'n"); ~ALU[ ~n: aEAI. DD:
:l E~ 1. ~ l!:i ~ b(; EPI.; ',E f, =nIt! EtJ l YHII :: r.' 1nlC [J 0 ) ;

.F~.~THFN REG N DY~:::~~Y~(Dn,: IY~:::~LY~(OD)1

- - - .--- [QRI.:=lS!EE:l~UI11.~QO aEG1~ ~1::I\IO[~+1-1.1:t;I:::t;I.[~+1-~J;

~~!~ :3Q:~~~RL ijYl~llr): ~A~U~ cc: BEA~ ce:
e('::i.L~ l~~[,(,E'i I.: '[ i;'=n ItJEt:l fJYH,:::r.'finHcc);

E~'~T~[~ BEG~~ ~Y¥:::UiY~CC(); IY~:::~IY~(CC);

~~g~:::1~~(~1~~!ll~QQ atil~ ~:=~4{~·1·l.l;~:=~4[~+1-~1;
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9, lilAI. 'iQ;:'EQUR~ ~ I Yt:. (6':1) I IIAI.UE ear aEAI. aa BEGltl 1\1 =~~ If In c~a) ~OI~Etl r;lIHI=O El.li~ 1:11 Yt:" -'llllil'jlC-liijCU» I EIiIO:
9:! ~tQI. '1Q':(;I)l,iRf; ¥!;lY;)(cc): YAL.Uf; ,,: BEllI. " 6E(i!!l 'II =1\1'11 .LE nC")~O!tlt!l ~eY~:=1/~~~Ci9CC'» EI.§E ~ijY~I·OIE~QI
94 ~E~b ~Q(::c':\iI'lE ~lyr.1(ClO) : Y6kUi;; DOl BEAb 00 BEwl.~ IjI =':l/,' .LE iFiCOO)~C!I:iEtj ~IY.I=O EL.5E ~IY~I·l/~~I:I(-~eCOQ»1 E~gl

1" 8EQL ~~OC£QUkE .~~tTt(fE): WALuE EEl REAl. EE:
1'5 6E~L~ L~!E0[8 ~; REAI..: lE~::OI~E~ ~a~ETE:=t;

l;f ~E~'01~f.~ BE6.L N ~YE;::~iYr.([El; IY~:::~IYE(fEll.:::l1

117 EOH~:=lS!EE:1U~I1L~QO BEG1~ ~:=~.Cp,.1-1.1;~:=~O[P'.1·1.11 O:=C~Tl.tCFE)/~~t(r.[l).CO,S)•• : t~C:.~~tT~I=OI EtlOI
l' F Et.~;

1"~

1 ' C

09 'lEal. t:'1QCEDU8E 1'1'1 £: ([JR): IIALUE BA: atAI. RB:
lr~ B~~!~ L~T~~[~ I.: }E ~=n!~E~ IY1E:=UlytCB8);
li1 l':P.>1!I:iEt-:! !H:,§lr~ ~YE:::r~ijn:(AH):1H:::';1IH(BI'l);

1':' Fn 1.:=lSIEE:IUIHll.P,QO BEGH, 1;J:::I)I~(~+hI.J:".i:=t;I~[~+1-1.1; j'(~:=ITl.tC~llll,.,lj!tCABll E~Q; lYHI=lnl EtlQ:
1':1 U:l;

J~~ ~~~I. E~Qr(Q~Rt ~~~tl~(HH); ~A~U~ HHI SEIII. ~H;

l~c BE~l~ l~:E~f.R I.: BEA~~; ~E p.::nIUE~ 4IjMtT~:=OI

1~1 ~~p.>nT~~~ BEG1~ P'Y~:=~~Y~(HH1; ~Y~:= ~IY~CHH)1 ~:=o;

1?~ [OgL:=lSIEelU~!!I.~QQ eEG1~ ~:=~4(~+1-1.11~:=~.[~·1-I.JI ~:~09~~CHH) ·+1 E~Q; 4~~ET~I.~~O~~~C~)I t~QI
l~J E~:2;

1:"4 liEU, ~gO::'EQURt 48SE (I I); llAI.UE. I I: B~AL. I I;
1:5 !~~~ [gQ;EoyQ~ ,48e~(JJ): ~6L.YE JJ; SEAL. JJI

l~C alAI. E~CC(QUqE ~e~ET~(GG) I ~4LUt GG; etAL GGI
,-~ 5~~!~ ~~T[~ER I.; !EAb 0; ![p'::O!~t~ 4~~ET~:=11

:)6 .E~'QI~E~ B~G!N ~Y~:=~~Y~(GG); IY¥:=¥jY~CGG); ~:=1;

1~7 EDS ~:.15r~rtU~I1.L.~QQ 6E~1.~ ~:=~4(~+1·I.J;~::~O(~+1-~11 ~;=C~TI.~CG~)/"J~~CG'».CO.5l·41~~CI 4~~~T¥:=41 E~OI
lZf t',2:

c~ g~AI. ~~Q~~rURl ~Y1E(AA): IIALUE AA: BEAI. AA;
~~ ~~~l~ l~:t~t~ I.: lE p,=nI~t~ ~Y1E:=~~YtCAA):

07 iE ~>O!~E~ BEG!tl iYE:=~~YE(AAl: lYt:=~IYECAA)IECBI.:=l~IEelU~l!I.~QQ aE~!tl 1\I:=I\I~[~+1-1.11~1=~~(~+1-l.l19Y~I=9Yt.9Tl.t(AA)/1\I9~CAAl;
E~t ~Y1E.:=i':'~:

~f' E~:l: E~D;
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1~6 Sf~L ~SQ:COU~E 4i~ECKK\1 ~ALUE KK; BEAL KK:
1:"7 o~~':''.l 1.[ ':','l'((KI(I=n!tjE~! 4IJOI';I=-ARCTAN(I'l'HCKKI/ij'l'HCICK» ~L5~ QIi~E;=·.cP'1/2)-ARCTAN(I'l'1e:(ICK)/IJYH(IO()I' tt:lQI
l~F eE4L EgQCEDURE 4IJe~(LL1; ~ALUE LL; RE4L LL;
P9 5E.~.:.~ L[ '~iYI~(LL)=nr,t!EU 4Fl"'lII=-ARCTANC1Ylr~(LL)/IJY1¥(L.LIIELS.E. 4ije~;= (1/1/2) -ARCTAN(IYl'11(LL)/IlYlr~(L.Lll;EtlQI

l:.r ~(H. ~'!Q;;["l.I"f Co a>,II:'TE' ("'I~) , lLAU:!E. MM; g~L\6 M"I, flf;~H! ~e~~T~:=*~~~TECMMI·.e~E(MMlj t~~1
1 ,: 1 ~~~L i:~QC:~Q\.!8~ .;Ief,II:,!,:', (NN \ ; ~!l\.UE NNI BC,ab NN: flE(21tl 4e~~T~:=.e~~T~CNNI·4ei~(NNI; Et:lQI
, <. ;> ~~~b ~:[J~fD\:!pr: 41i '.t,;,HCP P 1; ~Ab\![ flF', gc'AL. pp; ll[{il~ Stn 41 4:=4~"'EH(F'F') ·4IJaECF'F'); 4~~~lE:=ijEQ4ij~(4IJ tt1QI
1'-3 ~~IlL E'1QU.. "\i RE 41>',II;'H'(QtJl; ')! ,H. YE aQ, gEH, Q:;l; BE(il!::l !iE.AI.. 41 .:=4~~ET~(QQ)·4~~¥(QQ)1 A,ij~~T¥:=ijE04~~(.'1 EtiCI

1:'4 ~~~~ ~'!Q;o[C>l!~l 4,S"fjZ;~ (RR) ; Y.8bl.l~ RR; BE:A~ RR; 6EGH! 4~~~ZTt:=4~~ETE(~R)1 E!::IC:
:: ~. ~ ~~~\, "-~QcE,,\:!RF" ~'if;j~7:E(SS): \ll}bl.l~ 55: BE.til. 551 tlE.H~ 4~~~ZT~:~4ij~lTE(SSI; E!::IQI
1';'~ E(~\. 'C'1C':E.DI.!RE. I). f;l '.1 ( 7 ~ 1,1 (r T ) : ~' i!.LU':.. TT: BEAL TT; BEGW lE~=~I~E~4~~eZT~:=l(LS.E 4~H,~ZT~:=(~4[lJ/~~)~2·(~eH,~T~(TT»1 0101
147 &t,;\. E3Q:::DUHE 1).81,'E r:r;1 ( t'I)) I >'tlLUt, UU; HEAL UUI BEGlt'J 4~~~ZT~:=4~H,ET~(UU); E~O;

~;~ EEAL ~'1Q~[CU~E TTEIVvl; ~A\.Ul vV; HEAL VV;
1 Q Bl~l~ 3E.~L ~.~~; ~:=~D: 9:=98(VV); 1[9SQ!~E~ TT~:=O EL5E eEG1~ ~~;:~~~Ci)l TrE:=4.~~*8Y1E(VV)/«~~·~Ylt(VV)I+2.IY1l(VVI+211 E~QI

EtlL
:rr ~[A~ r~QcECVRF TIM(~~'; Y.A~UE WW; HEAL WW;
1"1 ~~:;1:l/ ~E~L 8,!:H.,; 'I::',!f; F,/:=':'8(',IW,: lEr;I~nIl::jE~ TT':1:=O lL5E BlGl/> ~.H,;::lg,~,,(ln: TT'~:=4"'lI"'.'?Y1"f(IIIIiI)/«1+I;?YH'(\lI\l/I"~~)+2.(IYl~~(\I/\I/).1li'll1+2)I

Etot:: E~:::

lr,3 ~\S~.~:

lr4 ~;~YEa); ~n:=iEoo; ~~:~8EOO:

1" 5 ~ ': If> rj '::! E.'c £) E(, 1'< '=- <)'~ T: =1 S! f; E 1 ~ O;! 1b Ii' QQ fHJi 1. ~ !II A[ TJ : =flIi A~; 1i14 [Tl : =IH A~ j t: ~Q: ~ ~ 0 ;
1"'6 (',:=~~~o: ~r:~:=8f;,.D; ~E:=("r.1/'~l;

1:7 ~LT::,~*): IT:=qE~D; ~~T:~qr.40; ~T:~~E*O;

Ff. ~\4n=q~~O;

1~~ T:lTE:~ijr.AO; t~Tt::El~D; TT:=YE40:

1 1,1 ~ 1 I ~. IT n: ;- (H' =.. ) : e' 9 ! I,' T( ,. \ : Sr, *' E('5 ) : f,' ~ l',1T Itn (~ I) 0=~ ) I I' ~ J ~ T( ~ 0 ) l H 4' E( ~ ) ; P, f;ll ':J TH n (HH,:: ~ ) : I' f;I J ~~ T( ~ \' ); , 4~ ~ I4~ ~ ( J) :
If? lFe>n!~E~ BrGl~ EU~ :::1 &IEr 1 YUILl.. ~ CO
163 ~E~!~ ~~:~TT(¥T({~>1:r.~I~T(T);~~I~TTE¥T({=$I;ril~T(~4[TJI;S~A~[(10):~ijl~TTE¥TC{~.)I~il~T(T)I~il~TT[¥T({c$)lfil~T(~4[TJ)1'49914Gt(J)I

~~t:;

114 t',;); ~41fjjA"E(5):

1~~ P,91~T:E¥TC( VITYOr.~~l~~VE~S:~): C4q~14~E(3):
1~~ ~~I!llT;E¥I«D, OV[~~8A'~TS~U~"Tl(S VQ~ [T(TANG[NTIE~L.)

1'7 lr~ET=n!1[~~~I~TTE~T(~~:lTG~~91~T ~~ VIET ~E~~QT$I;
16P 1[1Er='I~[~~~I~TtE~T(~GEP,~OT E~ ~EP'ijl':Jt$);

VOOg TE E~ T¥ ~O~~ ZIJ~:*); S~A'E(5)1

l[~tT=lIb~~~~I~TT~~T(f~EP,~OT*):
lE~ET=31~t~P'ijl~lT~¥T({yLP,~1~T$)1

16; P'~j~T!E'T«O[ OYE9D~'C~TS~U~~TIES y*~ ~T(TANG~~TIEELI VOO~ T~ E~ T~ GOLf ~JJ~:$)I S~4'E(5)1

l~r lf~~ToOI~E~~B1V!TE~T«~IET Gtr,91~T E~ ~IIET ~EP.~OT*)J lE~H,T=lIbE~P.91~TTt~T(f~~P,~OT.)1

1~1 1[1~T=2I~ESP,~I~TTE~T(}~~P.LOT E~ G~P.~l~t*); lE~~T=3!ti~~P.~1~TTt~T(f~E~91~T*); ~~'~I

f~I~T!r~rc(ot OYE~~~~(~T5EU~~TJE v~~ ~7{RAD.) vOO~ OE
lE~~z=n!~E~p'gl~TTE.T(~~IET GE~91~1 E~ ~I~T GE~~QT~I:

l'~~Zo?I1E~P.~I~TTE~T(~~E~~QT E~ ~E~91~T*):
~~J~TTE¥T(~ot OVEgO~4C~TS~V~~:jE Y6~ 1';1(900) YOO~ ~E

l~~Ez~nI~E~~~I~TTE~!ct~l~T 't~91~T E~ ~ltT ~EP.~QT.)1
lf~EZ=2IjE~P.81~TTE~T«~EP.~QT E~ GtP.~I~T.);

H "OL~ ISI:t); Se'H~(5);

!E~~Z.1!bE~P.91~TTE.T(~GE~~QT~)1

lE~~Z=JIti~~p.91~TTe~T(~~tP,~I~T*11

r~ "O~~ ISI*);~~A't(5)1

1[~~Z=1!bE~p.91~TTE~T(~GtP,LOT~11

l~~tZ=3Ib~~P.~I~TT~¥T(f~tP,91~T.'1
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1~9 ~rTT~TE:~r~E~p.~I~TTE¥T«~IET GEP,~l~T E~ ~IET ~f~~OT~);
lsr lETT~Ti='!~E~P,~I~TTE¥T«GEP,~OTE~ ~EP.~I~T~);

~ETT~Tt=1I~E~p'~I~TTt¥T«(~tP'~QT~);

iETT~TE=3!~t~P'~I~TT[¥T(fGtP,~l~T~);

l R l lrTT~lE>0!~E~

1~~ e(~!~ ':=~1/(2*TT): O~:=TT/9; EQ8T:=n§I~El~~!!~TTQQ ~~~l~ ~:=T*4; T~tTl:=TTt(~O.sl~(O»;T~(TJ :=TT¥(~G'SIN(~»I¥[T11=T*(90/TT)lt~QJ

1;~ ltTT~TE>lT~E'j BfGl~ ~91~TT~~T(fH.ot~l):SP'4Cte18)1p,~l~TTt~T(~TT~~)J~P,O~t(18)1P'~l~TTt~Te~TT~~)I'~~~14yt(3)1

1~4 [0gT:=~SI~eT¥TEU~Il~TTDQ 6EG1~~ijl~T(¥[Tl)IP'~l~T(Tt[Tl)IP'~l~T(T~[Tl)J~~~~;ESQI '.~ijl~~t(5)1 f~DI

He; lETT'IlH<3!f.!EJ et.~1.t:! ~~OH':'TU~E(¥[11.TErI1.1.TT.2.rJ~.on33.0.00.90.1800.i:iliOU I'll YiOOn~.n.l,loo.?OIiO.HH Eli TTI'J\~):

1~6 P,~OTP,ICTVijE(~[ 11.Tl'J\r Il. 1,TT.3.0~.203J.O.90.90.t800.i~.o.l.lnO,~OOO.f~)l E~QI
1 "7 £t.:l:

lZ'f l["[T>OI"EtJ
1~Q 6~~1~ ~Q~::=n~!~~l~~!~bCEQQ C[§l~ el=T*c~; .~~[T];=4eU~T~(~);![4eE[Tl>Y~4~!~~~'~EITJ:=Y~'¥;4ijt[TJ:=.ij~ETt(~);

1 C'r :. F:\'.~ r : 1 : =~ ~~!;T r:' ( e)I iE.' e~' [T1> Y':1 O¥ !ti~tl~ al;l [ T1: "y':'I H ; .a ':I [ TJ ; =. ~t;tTf:1 ( f;I) I ~ [T ) : =~; E. SO I
l~t l[~ET>l!~E.~ ~l~!_U P'ql~tTE~T(f~~);~P'4CE(~OllP.~I~TT~¥T(flH,~TEI~ll~P.4CE(15);P,~l~TTE¥Tei:.qv(~ETEll); $p,.CEeJl)1
ln~ p'ql~T:E~T«(I~tTr:'I~):SP'.'E(15):P'ql~TTE~T(~.~~(~tr~)~)1,.q~1'GE(3)1

!0~ EU8-;=n5IE.elTU~Il~CEDOBEG1~f~1~T(~[TJ)1~~I~T(4eE[TJ);~~I~T(4~E[Tl)lsr'CE(21);~~I~T(4f;1':'1[Tl);P'~I~T(4~¥[Tl)l~~,q;

~c~

tr'~

1 r ~

1'7
ln
1 c'9
<: r E.~:l;

C.4Fl'i'lIlG~('5) ;[~Q:

lf~ET<3I~£~ 3lGl~ D~:=CC/ln;

~~QTP,ltTVqt(~[l 1.48([ 1 l. l.tE,2.D~.0033.0.~~,400.4000.~~l.O.2*P,1.100.?OnO•• 4~~(H,tTE) (~ 49~(t;tT')~)J

P.1.0Tc'ICTl,iijE("rI1 •• Fl"(IJ,I.CE.3.c~.2033.0."1';I,40Il.4GOO.().O.2*1i'1.10n.;;>ooo.i: )1
p, ~ QTP, i CT VqE ( ~ r I ' , HI E ( I J • I , CE • ? • 0 '.' • 0033 • a. n . 40n• 4 00 I) • f n . 0 • Yr~ H • 1 0 0 • 20 00 • ~ I I;l n E I Er, I I;l EHI I ~ ) I
P,I.QT~lCTV~E("1 \ 1,4e~r(]. t,tE.3.Q~.20J3.0.~~.400.4GOO.f ).O.Y~~~.10~.20no.~ )1 E~OI
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Bijlage 3.

Prog.noI3.

Voor de programmatekst zie bIz. I tll\tl 'S.

~ebruiRsaanwijzing.

De methode van berekening wordt aangegeven in hoofdstuk 8. We zullen

hier aangeven welke getallen op de getalband moeten komen te staan en wat

de betekenissen zijn.

De getalband ziet er a18 voIgt uitl

OA • eerste getal op de band. Deze geeft aan hoeveel getalgroepen er volgen.

ledere getalgroep behandelt een medium.

Een getalgroep ziet er als voIgt uitl (in deze volgorde)

p n
~0

HI
•··

Hi Dus 2P getallen.··· lip

OF

BEt

YMAX

I<M

~t HHt

TTMI'E

Ht

TMTE TT

tot deze (maximale) k-waarde uitgev-oerd.

de berek8!lingen \vordt dus (KM/CF).

De betekenis iSI

P • aantal laagjes van het gelaagde S.M.
n '" brekingsindex van het medium z < O. Dus v66r de laagjes.o
~- , , , , , , , , z >~J Dus na de laagjes.

, , , , , , i e_ laagj e•

de optisohe dikte van het i e_ laagje.

stap grootte van k.

de berekeningen worden

Het aantal stapjes bij

TIEt '" 0,1,2 of 3.
~. er worden geen overdraohtsfunkties van Et berekend.
I-plot ten v/d overdraohtsfunkties van Et voor TE- en TM-golf.

2.plotten + printen

3-printen
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