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l.Inleidin,g.

Er \'Iordt in dit verslag een beschrijving gegeven van de verschjjnselen

die optreden wanneer een golf belnvloed wordt door een inhomogeen

medium.Als medium is gekozen een medium van eenvoudige vorm,namelijk

planparallel.ln het aangenomen assenstelsel strekt het zich in de x

en y-richting oneindig vel' uit,te~v~l het in de z-richting een dikte

D bezi t (zie fig.l) .Bovendien worclt het medium zwak-inhomogeen veron··

dersteld,zodat de brekingsindex kan worden weergegeven door:

n(x,y,z,t) = 1 + crn(x,y,z,t) met IVnl«l

Met als oplossing

Buiten het aangegeven medium ~ordt vacuum verondersteld( n = 1 ).

De invallende golf is vlak en monochromatisch en valt in onder een

willekeurige invalshoek op z=O .Deze golf voldoet aan de golfvergelij

king in vacuiim~ J Vt I 'd\. l U. 0
, - Ct. ~\.} :

-' ~

t ( .-t.xo 'C + ~:J 0 ~ .... A;to Z - (""0t) ~ ( .to t - (..Jo t)
U ~ (),:) fj ) "Z .) t) _ -e. = e-De richting is gelijk aan de golfvector k met k

o 0

Met als 'oplossing' :

U. (P~t:) = Up (P~ t).- fi J,t'C~. ce (C2. ;b- Pr9../e ) / J?LQ

Hierin is P observatie-punt 0 < ~C2<.n

Q bronpunt

U (p,t) de oplossing van de golfvergelijking in vacuum,
p

ofwcl de invallende golf.

z

fig.l.
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Bij het oplosson van daze integraBl ver8clijkinz wor~t

gebruik gemaakt van symbolische uitdrukkingen,die oper6toren bevat

ten die werken op het erna komende deel.Om over te gaan op conventi

onele uitdrukkingen wordt gebr~ik gemaakt van do Fourier-transforma

tie.Om dit te illustreren wordt het voorbeeld gegeven van een golf

die zich voortplant in de positieve z-richting en invalt op cen twee

dimensionale scatterer op Z = O.De invallende golf is monochrornatisch

en kan voorgesteld worden door:

\.(~~_w 4::)u.p= e

De golf varlaat de scatterer op Z = +0 waarbij geldt

I ) _t.l.t.>t
u,.:: Ll'..~'~/O .e.

U(x,y,o) is een complexe funktie;de modulus is bepalend voor de absorp

tie en hr:t argument geeft de fase verandering weer. Voor z> 0 voldoet

de golf weer aan de golfvergelijking in de lege ruimte

De ruimte z > 0 wordt bronvrij verondersteld zodat in samenhcmg met
- tl,) C

de tijdafhankeUjke factor e. volgt g(x,y):::::= O,zodat

i ~ V1~ .~-li~'
lJ.. (X, ~ I 2.) = e . ttlit, 'j , 0 )

de symbolische-2p]ossing is.

Om over te gaan op de conventionele uitdrukking introduceren we d8

Fourier transformatie volgens

(wo.....t ~ = i. .e" "
~ = (,!~)
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voered we nn poolcoordin2.ten in

dan gcoft de integratie over' een Bessel-funktie

In deze vorm kunnen we de afgeleide naar z van de SOlIiffierfeld integraal

(2.2a) herkennenzodat we tenslotte als resultaat vinden de bekendc

uitdrukking

de conventionele oplossin&.

Zowel de symbolische als de conventionele oplossing beschrijven

de scattering volledig.Opvallend is de beknoptheid van de symbolische

oplossing,reden om voor het algemeen gestelde probleem in eerste

instantie ervo.n gebruik te maken om de formules 0vGrzichtelijker te

houden.

In ~e volgende paragrafen worden uitdrukkingen afgeleid

voor de forward en backward scattering met bepaalde veronderstellingen

die een bruikbare benadering vB.n het probleem opleveren~zoalG bekend

mag worden verondersteld is het niet mogelijk om een gesloten oplossing

voor dit probleem te geven.Er wordt een uitdrukking afgeleid die gel dig

is zoweJ binnen als buiten het medium.Deze wordt getoetst voor het gaval

van een constante brekingsindex van het medium.

Ten slotte worden een aantal opmerkingen gemaakt in hoeverre

de gevolgde methode betrouwbaar is.
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Zoals l'eeds in de inleiding is opgemel'kt is de 'oplossi:lS'

een integX'aal vergelijking, die er na substi tutie van c.p(~'i,l,t) al.3

voIgt uitziet

( ) .L f _I t". (/f'!.L p(.~) (flu.. (~ I t- PSl.!cJLl (P 4:):= u,1f> \,p)-t - ,~"'C Col. 0 It. '-i: l"t;- -c- 'r:x,'l..
I r- .ttf c.l. -- (.1'1:0

pc.Q.

Een dergelijke integraalvergelijking kan opgelost worden met behulp

van de onderstaande Nel~ann-Liouvil1e reeks:

•

Hierin is U (p,t) c U (P,t),terwijl de volgende termen bepaaldo p

kunnen worden met behulp van de recurrente betrekking (2.2).

u'f\{ (f),~):: - ~c~ ~ ~;£' S~\ Ul) t- ~~JlJ'~:L tJ" N_1 (C!t, t- f~/c.)

e{ UN lfl,t) =- - ~\. ~ ~~. trN-l(~J b- P~/c-) (l. ~.)

~ N~1..

Door substitutie van deze reeks in (2.0),daarb~ gebruikmakend van

(2.2) k~il direkt aangetoond worden dat de gegeven betrekking correkt

is.In het algemeen vinden we vaor UN een 3N-voudige integraal,waarin

N achtereenvolgende integraties over het medium moaten worden uitgc

voerd.De integrand bevat daarbij het. produkt van de Sn-waarden in

N verschillende integratie punten.U
N

stelt de bijdrage voor na N

achtereenvolgende scattereffecten.De reeks (2.1) wordt de Born-reeks

genoemd,terwij1 de benadering van deze reeks door de cersts twee termen

Uo + Ul de Born-benadering wordt genoemd.ln de vo1gendc paragrafen

wordt bijna uitsluitend m~t doze benadering gewerkt.

Overigens kunnen een aantal eenvoudige uitdrukkingen worden

afgeleid,die het verband weergeven voor de tota~e scattering enerzijds

en de forward- en backward-scattering anderzijds.Daarto0 substitueren

we in (2.2) de Taylor-reeks (2.3).

7.> '1-
tp C~lt- P~/c):: e. (:t'c;-Xt»'OXr +-(~c.'t-~f')71'a~

(2.3)



-7-

De recu~rente be trekking gaat daardoor over in

Gaan we nu over

zodat

op polaire variabelen ,~ e.c.... O!.

X~ - )(1'» =- k. Cos 0(.

1c1~ - ~t' = >-. . s<- cl.

P dl.: V)..'L 4-(Z ~ -1.~y-..,

dan vinden we,na integratie over ~

Met behulp

(2.1.0.)

Om oyer te gaan op de forward scattering in het medium moet zQ

geIntegreerd worden van 0 tot z zodat
p

1Zp - ZQ l:: (Zp - ZQ )

De forward-scattering wordt aangegeven door ~,de backward scattering

•door U.
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N~ Differentiatie naar z
p

waarbij de indez p is weggelatcn:

o~ ,r~'l. ''at. i rot. 1 t
---!!-t V'bX:+~I.-c.... "Ot"- t~-
t{)'Z .,J.

- to • 0 t'\.. 1 "P":. u. .., \
\/'"()L 'ZIt. J. ~ t. c1. 'a€;- "1-

V'b~L+~'jL- cl.'1)t.,...

Sommatie over aIle N geeft (2.4}

Een zelfde type betrekking kan worden afgeleid voor de backward

scattering.In dit geval vindt de intcsratie uiteraard plaata van

z tot D,zodat
p

- ( zp

De afJ.eiding verloopt verder idenHek en resulteert in (2.5)

..
-t c..

Zoals gemakkelijk valt in te zien voIgt uit de betrekkingen

(2.4) en (2.5) ook nog

.- (.

Dez~ vergclijkingcn geven het verband tusson de forward-scattering

en de backward-scattering cnerzijds en anderzijds d0 totale scatte-

ring.



-9-

De Born-benadering wordt gegevcn door :

met U = Uo p

Uit de inleiding voIgt

Substitutie geeft

Op dezeIfde wijze als (2.)) vocren we voor J" n cen Taylor-r(;;eks

in

zodat

Ook nu voeren we polaire variabelen in Yolgens

Xcq - XfD.:: }.. C» oS c:l

~u.-~ta - )..·S~~
PQ wordt nu
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De integraal over x
Q

en Y
Q

gaat nu over in

Integratie overd geeft

Passen we nu weer de Sommerfeld iptegreal toe dan gaat dit over in

2.11.

0.1)

Substitutie van dit I'esultaat geeft

t. L((tr-e,Jot)J t~~oCZ<q-2,..) r- )
Ul ~ .,Q",. e. drZt~ . e. • 0"-(It;.c 'j ~,~CJ2 ,t ..

e-1zt"-'6\(~~ t.~r-+ ~~"J";+ &-:;'I"t"'"(~ %b _i.!o)[1

.. V-r.!J.J + 3>_ )~ -LC"-!c... ~ 'Q- )~o\-(~ ~- -iL~): "'
~ .. o t ()~'" ,- JOt "'';1t'' c:. "l> ....

Deze ui tdrukki.ng is de Bornbenadering in symboliscrl(~ vorm.De crin

voorkomende difflilrentiaal operatoren werken op 6 n.Om over to gaan

op de conventionele vonn wordt in de volgende paragraaf de FourrieH'

transformatie voor J n ingevoerd.

Zoals reeds uit de afleiding blijkt verlooptdeze nagenocg gelijk aan

die in 2.Uitgaande van de daar gevonden uitdrukking voor UN vinden

we uiteraard hetzelfde.Stellen we namelijk N = It dan vinden W~ voor

en na uitvoering van de differcntiatie naar t
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V'Cl L '0 L ;:~C'*'
'OX-a. +C()1.0 &. - c'-i)E:"

p . J(J ... ~

r i~~r -~..i-)
op het produkt van ~ n en U (~~ )

p
Laten we deze operator aIleen werken op b ll,dan gaan de differenti-

aal operators over in

(3.1)

Voeren we dit in dan vinden we voar U1

ft t i. ( lo~r -lvot) J c: !olO (z.~ -"2".) (
At>. e. • &.~U{. ~ . • 0 l'{lC. 11l1 (Jr. '2:.,~ l t,)"

• e.-17. to-C.L\ ll{(;i:+ .:%"1")'+~ .... &S41~ _c~l

V~~ +~ )t .t-Jl~ -+ ~ \ 2.+11. ~- ~u:t'-
,~ \.o~ \: 0 t ":;',.) \c. t> C:r

Uiteraard komt dit overeen met het reeds cerder gevondon resultaat.

Op deze wijze komt nog ee~s tot uiting dat bij het gebruik van for

mules in symbolische vorm duidelijk moet zljn aangegeven waarop de

voorkomende opcratoren werken.
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( 4.1)

De l"ourier '-transformatie van r n naar vier variabelen luidt
~~ T~ ~-\ S ~ f ,~t(.t 'r.-w~J

&h.tltl~I7.lt) = et.l d..l.<'> ~'1 (~,l.:l). e. .
_CIa -0-

met als inverso transformatie
-..aTc!k.' J ,);t" . .s 11. ( ;;:..~J• i" i (.t ...' - '" tl!

-DolO

Substitutie van (4.1) doen de onderstaande eperatoren overgaan in:

•

Voer Ul vinden we dan

U . n1. ~(!o~-,",of-J
1..:: t ~C> • e. .

Uit (4.3) blijkt dat de gescatterde golf een l'uimtelijk spectrum

bezit dat eenvoudig uitgedrukt ken worden in k + k , k + kxo x yo y
en k + k .Het tijdspectrwn bevat frokwenties in de omgeving vanzo z
de frekwentie van de invallende golf. In zijn totaliteit hangt het

spectrum af van de fluctuaties van het medium dat de scattering

veroorzaakt en een factor die samenhangt met de voortplanting van

de golf door hot turbulente medium.
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5.I.Born-benadcrin~.

Uitgaande van de Born-benadcring voor de totale scattering

kan zeer eenvou.dig cen uitdrukki.ng worden afgeleid voor de forward

scattering t binnen he't medium.De forward-scatte:L'ing in p(x ,y ,z )
p p p

vinden we door zQ te integreren van 0 tot zp zodat

Uit (4.3) voIgt dan

&1.
• ft L

:::. l..x..o ·

l~

· fd \(1 .
.:'
[j

Na do intcgratie over zQ on samenvoeging van de exponentielc termen

gaat dit over in

&I = -t~ ! ell: fa,.,· c;; .. (1...,) _.. _

<~~()+ t~- ~:~):. ~~;C:)i:..~~;-JA~tl~~~:~~~::~:}- ~

• [ e' ~(.c..d·F~-It.>''"'J~3

(
5

.1.1 ) ~q~.+tJt r _.<!".~,-,)L ~"zo+t.,J~l-+ :<.. Y«"~''''J ....,.t..+4.)~(g;. ~.t>J1
De complexe amplitude van de golf kunnen we als voIgt benaderen

. U. ~ +u..\", "(I {. &A + i. 'b ~}~. e.' (i.~ -u.l,)

waarbij rckcning is gchouden met het feit dat

\b A1 «1

\s ~ l « 1.
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Om S/, en SG) to bepalen waken Vie gubruik van de SJ'iabolisch..:l

uitdrukking voor U1

&. = ..t.~ J<1.7. .... eL.e.'O(Z~-~rJ.J~("t>'.\l.,2~----.
e..- ("2. ~ -"ZcA) \ (.t.;,.o+ ?ol'Y1-(!~~-t l~t!r·4-(t ~'1t-t ~,ot

VfJv.o + t~J+l t~o+ ~t+l~ ~_t.t~~·l
We maken nu de' volgende benadcringen in exponentiele termen

t
U

l
gaat daardoor over in

t.
U.1. :: -

Lt~o

Wat ovcreenkomt met het resultaat in Lit.l pag.l4,l5.

De t:crste terrnen die hierin voo:d:omen worden ook gevonden in thet

geval van ee~ nict-tijdafhan kelijk rnedium,terwijl de twcede term

in de fase-afwijking ~en faso fluctuatio is tengevo1ge van het tijd

afhankelijke medium.Do physische betekcnis van de eerste bijdrag~n

is het lens-effect voor de amplitude fluctuaties. en geometrisch

optische variatias in de fase van de golf.
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Uit (5.1.1.) volgt als resultaat het opt~eden van twee

golven met dezelfde amplitude en frekwentie(zie ook fig.2).

Voor de totale fase van de oerste golf geldt
..... ~
~ 'tr -lWo-{otV)t

!:r:: io-\-!.t ~ [~\C.c>~t\C.)).. ~o+t.~ ),t~o+tJ

Dit is de gemoduleerde primaire golf;

golfgetal~.t,zgn.akoltische golf.

Voor de tweede golf vinden we
~ ~

.t'Ittt-. - <..f.Vo* l-.)) t.
~

kIt ;: [ .l~+ t.-e.. I t.~,,+ k):)

-t]I :: lCAJ o + ~JI c

modulatie met een golf met

r------"~-. --.,
L~cr(,t.)t-~'t,()-{o.t6tt- ~~o~.l.,) L

Dit is cen golf met golfgetal overeeHkOlli0nd met de Yoartplanting

in vacuum, echter met cen frekwentie wo +"-' en kan beschomvd worden

als de gebroken primair~ golf.

Om de optrodende golven nader te beschouwen schrijven we (5.1.1)

als volgt

waarbij ~ en ~ gegeven worden door
r------------_

t{::. .Azo+ .te.'Z - <...tv~'J1.-(.e~4 .~'lC.y·-~'Jo~-e.~)L

~ ~ V\w-:.~) l_ ~~o-.j.~' - !.!~':J 0 -..t.,F'
zodat oak
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kx
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I,,
I
I,
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" I, I
,
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I '
I /
I .

I
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I
I

I
I
I,
I

fig.2.0nderlingc samenhang van de golfgetal-vecte>ren.

akoestischc golf

fox-ward golf

backward golf

k
IB

:afhankelijk van k
l

een forward- of back0ar~-golf

AB = AD = {(~~W)t._l.t:~Cl+,tIY·- ~::J,.~)~~)11Y4

k + kzo z
invallende golf

AC

k
o

k1
k iI " :.. .~

kIIB :

kIF =
De .9indpn~lt~12 vc..n de na scattorinG optl'ed.:::ndG golfgetal t

•

vectoren liggen op ~~n lijn evenwijdig &"?n de z-as.
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De ondorlinge samonhang van de golfgetal-'Y'(:)ctorvn is woorgegeven

in fig.2,hieruit blijkt dat de eindpunten ervan op ~~n lijn lig

gen(zic ook toclichting bij fig.2).

Er ontstaan blijkbaar twce resonnantie gcvnllon,namelijk

~ = 0 en d.. = O.

Het eerste goval heeft geen praktische betekenis,hot gcoft golv..cn

die zich lood:recht voortplanten t.o.v.de hoofd voortplantings

richting,want dan geldt

Hieraan wordt inderdaad voldaan in de omgeving van ~ :-:: O.Er

treedt degenerati~ op nanr golvon loodrecht op de invallendc golf.

In het tweede goval treedt een limiet op,dic leidt tot

..

Di t wckt de suggestie da.t er divergentic optraec1t voor z ....... CXI
P

Ec:i.'t-::c GJ..... O]:·:::n::: dc::,.:"'. linj.ct t8 11:::L1cn moet voor z -> f.'>O eerst
p

de limiet beschouwd worden

•

P is de Cauchy-hoofdwaarde.Deze limiet heeft tot gevolg dat Ul
niet divergeort,wat bovcndion )ok blijkt nit de in 8.2. bepaalde

asymptotische benadering.(Lit.3.)

0( = 0 geeft als voorwaarde

(s.:t s-)

Doze voorwaardc .TIordt zocr Donvoudig in hot stutionair8 geval

dan geldt namclijk

l-J == 0

zodat (5.2.5) overgaat in
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Na bopaling van de modulus gnat dit over in

en uitgeschreven

-0. --.

- -~ (-e.?CO~K+~~O.t~ of .t"l.o!·o:)=-l.-a~.~t

Aan de hand van de onder-staan-de figuur

d.!~'"-.., .t.t
" ""

kan deze uitdrukking ook geschreven vorden als

J~..e ..::1J.1. (>~ t 0

>"'0 :=ld..e . .c$ c:...... (..0

Dit is de bekende uitdr~kking voor Braggse interferentie,zodat

dit geval beschouwd kan worden als een uitbreiding daarvan.

De Braggse intcrferentie berustend op forward scattering hangt

af van twee vcrschillende golven die aan elkaar gelijk worden

wan:leer aan de resonnantie voorwaarde is vo1daan.Deze twec golven

zijn de gomodulcerde primairc golf en de gebroken golf.In 8.

zal worden aangetoond dat op grote afstand slechts die component

van het spectrum van de akoestische golf optreedt,waarbij voldaan

is aan de rosonnantie voorwaarde
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6.1.Born-benadering.

Op dezelfde wijze als bij de forward-scattering kan

een uitdrukking V!orden afgeleid voor de backward-scattering.

Uit (4.3) vinden we na 8ubstitutie van de integratio grcnzen

z en D ,waa~bij tevens
p

~ -...

fa . ~l it!. \:or -(.,)ot) J ~J - ~(t~ _w-t)
{). ( :: (. A.;fo • e.. • c.t t. dw. ~e.,( ( t.) ). e. ~ •

.1d~~ .~,,~~~~••~4)~Lt,.~J,»)L1

'2.,., ~'" ~\- to») :.~~C' ",~I!.):' ~~ ...+ l...,t
Na integratie over ZQ en samenvoeging van de exponentiele termen

gant dit over in, ~r ~

U
l ",.l~ J"J.J<t"'.~~~:~. ~~~l-Lt..~4~1)\i~i:;ti~~::eJ
r ~ ~(lo+r)~p t\D-"2r)(~lo+}~~+ ~~·=~t-~~~~1 ~(l~4ftrJ \.(Wc·\ol.>Jt1~ - e.. .e

met povereenkomstig (5.2.3) en
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Uit (6.1.1) zien wo dat er ook nu twee golven optredon

met dezelfde frek\~ntie en amplitude.Voor de onderlinge samen

hang van de golfgetal-vectoren kan verwezen worden naar fig.2.

Voor de totalc fase van de eerste golf geldt-- -
~!lt' -l~o+L.»)-t:

1~ =loot-i.e =[lr.c.;''!ll J t!,1>-t-t> I elo+.tal
..!r:: I~)to~4)\ ~~.~t~t~ C&'lo+!,,)LJ ~

Deze golfgetal -vector treedt.ook op bij forward-scattering,het

is de gemoduleerde primaire golf.

Voor de tweedc golf geldt

~ ;L~ -lW~-H,.»)-t

l 1L ~ [ i ...~J.• •1.~.+)'> ,- ~~<>t:"~x.~.)~1.::+J.:rJ

Dc tweede golf is weer een golf met golfgetal-vector overeenkomcnd

met voortplanting in vaCUlun.Een z'31fde beschouwing als in 5.2

kan voor de resonnantie gevallen worden gehouden.Dit is echter

weinig belangrijk omdat in het medium zowel de forward-als de

backward golven aanwezig zijn,terwijl de verhouding ertussen klein

is (zie 6.3), I'~odat de backward-scattering verwaa:l'loosbaar °i.s.

6.3.~i tude-verh012-.9.}.Ef, van backvrard- en for,:@-~d-:..scat!£!.illi3..

Uit (5.1.1) en (6.1.1) voIgt

o is A van de orde (~/c)/k ,o
io do backward-Dcnttoring

Onder voorwaardc dat k 1zo F

dUB voor eon zwak turbulent m3diu~

zoer klein en nagenoeg verwaarloocbaar.
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7 •2'.2.t§l-1 E:_.§ cat~~'.~:}.g....Yggt.££.8_! c10.:. -1Q<2.:r.:.. jX1~:...."12LY.(~!\.
Er is reeds opgemcrkt dat eX' bij da forw,u'd-en backwaI<d.... -'"

scattering een golf optreedt met golfvector k = k
o

+ kl ,deze kunnen

darhalve samengevoegd worden.Stellen we de totale scattering voor

door U
se

dan is

Usc

met:
1 ~ - ~ K.e:~ f-t)rr -~o~(..)H3 -i.«.tr

& =-.to!d! Jdw. ~lt (.taW)' e- . e.
t «'/3... ~ ...)

~ "': Jit JcJ.... S'tC("). ~c{(I.A~J \~ -~.<f.))t}. i. (.o-~fJ ) tIL
a

u. l - e-
ell. (3

~ .-...).

t~ '1 ~ j G i ) qte.+P..e)'lt-(i,>.+"')t~u., ::: 2 ~o ell cAw. 4 ~ I IN .~ •
~ I. «.

Uit de

is altijd in forward-richting

:ts llltijd in backward-richting

is of in forward- of in backward-richting,afhankelijk van

de akoesti:]r:~he bolf ( kt).

bovenstaande voorstelling blijkt nog eensduidelijk dat als

resonnant:le gevallen optreden :

For'/ard: t/. = ..Q. ~o-\.e.z. - fi ::: 0

Backv/8.rd: et '.= .t?o -t-lt.1. .{- JS = 0

AIleen bij deze voorwaarden worden 01 en ~1 resp. ~l en ttl aan

elkaar identiek.ln de volgende paragraaf wordt aangetoond dat er

slechts ~6n component van het spektrum van de akoestische golf op

treedt,namelijk clie welke voldoet aan de resonnantie voorwaarde,

uiteranrd gcldt dit alleen op grote afstand.
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8.l.Afleiding algemen~ uitdrukkinE,i.

Om deze uitdrukking af te leiden wordt uitgegaan van

het gedeelte van (2.0) dat de scattering beschrijft.Daar het

een Born-bonadering betreft stellen we in deze integraal

i. ( ret!" -V-'o-cJ
U. .:: U. \0:: e.

We vinden nu voor U
1
~ ....

"e.t. J ll.aole1-wo(e-P,-<t/e}1 )
U1:: "rii= tf:t~. e. . S~ (~f I: - PCO-!C;..

Pa> (8.1.1)

Gebruikmakend van de zeefeigenschap van de eelta-funktie

kan ook de integratie naar de tijd worden ingevoerd

D0~~ de invoaring van de delta-funktie t~-eedt de Green-funktie

op die de oplossing is van de golfvergelijking in een homogene

l'uimte

met als oplossing

(8.l. 3)

U::
b(b- P~/~

4lr ~ (J<.
(8.1.4)

(8.1.5)

In (8.1,.2) treedt deze funktie op met verschoven argmnent.Om de

Fourier-transformatie hiervan te bepalen,gaan we uit van de

inverse transformatie van (le J,aplace-transformatie van cl,e GTeen

funktie (zio ook Lit2,11e en 12e voordracht)

~~+Cj.t
C(~-P0Al:: -( 'i fclt(Cl:t.~ -
4~ Pot ~1fi.) ) Cj,'L/e1. _ \ ~ \ '-
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We kunnen uu over gaan op de J?ourir,r transfOr'ma ~io door invoc ..

ring van

P2 0: i8
2 q :: i "(.'

p) = is)

of
~ .-P == 1.S

(8.1.5) gaat dan over in

~ (s ~ +I:.'t)
6(t-P~ /c) == J..- (~s Jet,;' ..s:€._--:-:--

4"1t p~ l~ 'tf)"4 J \5 \:a. _ -C'tc to

Rekening heudend met het verschoven argument,geeft substitutie

van (8.1.6) in (8.1.2)

Nu is

juist de Fourier transformatie van de f1uctuatie in de

brekingsindex ,naar

(8.1.9)

..........
8 - k o

Ste11cn we deze voer door
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Substitutie in (8.1.8) gecft

l (S \t~ + T. It) _
U1 :: :L~~ JclSJc.t-C'. e .~~ (S-.t,),-Wo-T.~

\r~ l_ "t,'tc 2. (8.LIO)

Het effect van de Fourrier-transformatie kan gereduceerd worden

tot cen operator v·oor de integratics

waarbij

Nu stellen de laatste integralen weer cen Green -funktieDvoor,

zodat (8.1.11) ook gelijk is aan

(8.1.12)

Of uitgeschreven

(8.1.13)

De uitdrukkingen (8.1.12) en (8.1.13),die aan elkaar identiek zijn

uiteraardtzijn geldig in de gehele ruimte.Dit is in te zien

uit het fait dat de operator Gt duidelijk afhankelijk is van
(

do plaats van het observatiepunt.In de volgenc1e paragraf'0n zal

dit gedemonstreerd worden voor het geval dat de brekingsindex

constant is.
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8.2.Asymptotische benadcring.

Om te komen tot een far-distance benadering van(S.1.13)

maken we gebruik van het spe ·ktr1.lUl van de Green -funktie

(8.2.1)

Waarbij we bij voorkeur de identieke vergelijking (8.2.2)gebrui-

ken omdat daarin tot uiting komt de spectrale verdeling rond w.
o

(8.2.2)

Na substitutie van (8.2.2) in (8.1.13) vindcn we voor U1 :

en onder voorwaarde dat

Nu i,B

vinden we de onderstaande benaderingen

to
~ c.. W~+w ~.~-,~- .

'0 x.., c.. fc..yo

~
l.

(..0)0-\-1...., .:JI'_
~.«c1~

?tP •c.. 'z.r
'0 . t.Vo+w ?or<l- ~ (., -

'() Z-F c. ~t:J



·-26-

Substitutie doet (8.2.3) ovcrguan in

wat ook in beknopte vorm weergegeven wordt door

......) -Hierin is ~\ de eenheidsvector in de richting r
p

Uit (8.2.7) blijkt welke bijgrage wordt gelevcrd door

elke frekwentie die voorkomt in hat lopende golfspcctrum van

d~ dcviatie in de brekingsindex.E~ trcden bijdragen op met

eo1fgetal-vector k.t ~ ... U'c)+~ ~ ~
~-t = c. U.1:, - ~Q

met

Dit komt juist overeen met de resonnantie voorwaardc ~ = O.

Met andere woordcn aIle bijdragen voldoen aan de conditie dat

de gemoduleerde golf en de gebroken golf identiek zijn.Boven

dien voldoen zij aan de uitbr~iding van de Braggse relatie voor

roosters die ontstaan zijn door lopende golvon.Op grote afstand

kunnen we dus aIleen .die golfparen (gebroken- en gemoduleerde

golf) waarnemen waarbij voldaan is aan de resonnantie voorwaar

de.

.
Op oen ~rietal manieren zal Ul bepaald worden,

zowel binnen als buiten het medium,om te in 8.1 gevonden be trek

king te toetsen.In de eerate plaats door middel van (8.1.8),

daarna uitgaande van (4.3)(m~t uitbreiding tot buiten het medium)

en tenslotte door een geometrischo benadering.
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Om Ul gemakkelijk te kunnen bepalen gaan we uit

van(8.1.8)

Aangezien ~ n constant is gaat dit over in

Integratie naar x
Q

t YQ en 't: geven een drietal ~ -funkti(~G

(J J t.(S~+tltJ .
Ll,="':. &5 tt-rl ....e .b~.b(.t~-s,). ~(.Q~,,-~J.S(wo-\-"t'J.

1i \~\~"t/lc\. oS)

( i(ta.-S:)~~
• Jd:l.~ . eo • (8.3.1.2)

o

Door de zeef eigenschap van de delta-funktie kunnen we de

integraties naar sl

bovcndien naar zQ

,s2 en ~ uitvoeren.lntegreren we

dan gaat (8.3.1.2) over in

. (8.3.1.3)

e.~ (.t.¥.c Yi"+t~. «;)p - Wo -C-). b Vl 0

,,""co •

·J,ls~ . .f,.~~~':l$~'::~~ 1.1 ·
-c... o (S3- t "l:<O) (5~ -t;.:.)

Ten slotte rest nag alleen de integratie naar 8
3

,de uitkomst

ervan is afhankelijk van het tekcn van de exponent van de e-

macht in de integrand en dus van de waarde van z •
p
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Maken we ondcrscheid tuss(m '1001', binncn on lichter het medium dan

vinden we achteraenvolgens

a) Voor het medium ( z < 0 )
p

De integratie kan nu plaatsvinden langs de aangegeven weg,met

behulp van de residu-stelling vinden we

en voor 'U1

(A, -

rGet

b) Binnen het medium ( 0.(z < D )
P

In dit geval moet de integrand gesplitst" worden in twas delen,

vanwege het teken in de exponent.

-va

e..lS~~I'". ( e..~ Ce.·;to- S)) ~ 1..)
lS~-~lO)1.. (s!+ t~o)

TdSl .. P.' t •.~C.~~3('::.D~
-~ (S~_t7to)t (~?t+ '~~o)

c;'
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De tweede intcgraal heaft cen twcevoudig nul punt in de Doerner,

echter hetzelfde nulpunt in de teller,na reeksontwikkeling van

de teller voIgt

Zodat we voor Ul binnen het medium vinden

"""-

c) Achter het medium ( z > D )p
Op dezelfde wijze vinden we nu

e.
l ~~~l e.. LU~'h~.~~ ~~
(s3-(~"') L (S, + .e..~o)

1&.D LQ..'le>~r.e.
L:.:'l.o

en vaor Ul

Als S n constant is voIgt uit (t1,.3) gema.kkelijk
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waarbij gebruik gemaakt is van k (k2 },2 1;;> )~.•'" + + co xo 'yo zo

Hierbij moeten we bedenken dat deze uitdrukking aIleen geldt

binnen het medium.Voor het geval dat z :> D gaan we uit van
p

de waarde Ul(x,y,D,t) dio gevonden wordt door de integratie

over z~ uit te voeren van 0 tot D :

Met behulp van de golfver-gelijk,ing in vacuum kan deze verdeling

ui tgebreid worden tot z > D. We vinden dan
P .

... ~
L..e. t>1 S~ D l (to \.'" - w o-t-)

---- . e.
.J"'2 <>

In het geval binnen het medium kan direkt gebruik worden gemaakt

van (B.3.2.1).Na integratie naar z voIgt cen tweetsl bijdragon
P

omdat het integratie gebied gesplitst moet worden in de onderstaan-

de delen :

a) 0 « z'Q < zp

In dit gevsl geldt

zodat flU

Na spli tLdng j_n beide gebieden vinden we weer dezelfde tv!ee

bijdragen als in 8.3.1 namelijk



als voor z > D ,waarbij ui tcraard
p

met behulp van de golfvcrgelijking

-:31-

Als z < 0 kan opdezelfde wijze
p

ook U (x,y,o) bij de uitbreiding
o

meegerekend moet worden

'2ll . D l tlo-;r- Wo -4::)
(e l ~'t. -1). e .

Zoals te verwachten is stemmen deze resultaten met die van 8.3.1

overeen temeer omdat in beide gevallen is uitgegaan van een Born

benadering.

8.3.3.Geometrische benadering.

Uit fig.3a voIgt direkt dat or buiten en binn0n hot

medium een oneindig aantal bijdragen zijn te verwachton,hiervan

zijn in 8.3.1 en 8.3.2 slechts de aerste termen gevonden.Om doze

-------r--r...,;r-::-------D

--""*-, ~:..;...;.:~--~::-----0

(1.. b.

(wet van Snellius)

te kunnen bepalcn kan gebruik gemaakt worden van de grensvoOlwaar

den: U en '0 Ufo z verlopen continu.Uit daze voorwaarden volgt(fig.3b)

a) U continu :

s~ "'"_
n = 7"lh. \}t

T = 1 + R

b) C>U/'d z continu bovendien

R = 1 - pT me;t p = rt. CoS "",
C~i9-.

Uit deze betrekkingen volgt

T ~ 1 ., b\'L/c.o s"l..l9-c

R ~ - "511\./2. CoS1. ~o
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De amplitude variaties volgen nu ccnvouclig ui t· fig. 3a.Bepalon we

nu de fase verschil1811 ,dan valet voar z ';> D :
p

= n.ko~ = ko.AB -kl.BC met kb

lp = .toD tCoS(\)O-t9-I)-'r\.~
tos '\.9-.

Wat na enig rekenwork overgaat in

Op gelijke wijze vinden we

ff I = Ao z,lCJ SVL I~i. ~o

als 0 <: z < D voor de eerste bijdrage
p

Voor de tweede bijdrage voIgt

~'l.': ~o (2..D-~r) eos. ""0
Ale zp <: 0 voIgt ce :: 1. Ie. 0 D "e.c.s,~~ •

Resumerend

If:O

voor U1 J zaals verwacht

.
)

) If =' .A oJ) roh./CoS 'IS-

;> ~""" P... o 't. p·rt.'\. I e.o~v

~ lfL= J: o (1.D-"2.I").b:>S%

::: 2.,e. o!). Go s -trT ~"T ,.,.. - b""-1'1. ?:-"'""---
Cot" ~o

n -+ ~\'\.
"'" ~

to~' "0
vindon we tenslotte

1..

~.

~r <0

Daar k = k • ecs~zo 0

weer dezelfde formules als onder 8.3.1 en 8.3.2.

Conclusie:De benadering is zodanig dat

den met dio eolvon,die slechta 6611lliaal

ste orda benadering met betrekking tot

slechts rekening wordt gehou

gereflecteerd zijn,dus con oer-

r n.

1) De golven waarvoor de amplitude factor ~ 1 is leveren uiteraard

ook do termon U0 op, terwijl U
l

gevonden wordt door el. If in een

reeks te onh!~Lkkelcl1en aIleen de tex'm met 0 n in do eerstc graad
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botroU\IOctarh",id van dl; Borh,-lJ(~hade:cilW._-_. ... <_~ .;l.

In de voorgaande paragrafen is voor bepaline van de optre

dende scattering bijna uitsluitend de Born-benadering alB oplossing

gegeven.De vraag rijst in hoeverre deze een betrouwbare voorstelling

geeft van de fysische situatie.Bij dergelijke problemen wordt de

betrouwbaarheid en naU'akeurigheid b'3schouwd aan de hand van de optre

dende vermogens.Een kWbntitatieve beschouwing is derhalve nauwelijks

mogelijk omdat de vermogens die ten gevolge van de scattering optreden

niet bepaald zijn.• Daarvoor is het noodzakelijk om de correlatiefunkties,

voor de amplitude en fase deviaties te berekenen.Deze kunnen overigens.
uit de gevonden betrekkingen bepaald worden (zie b.v.Lit.l,waar dit voor

een bepaald geval is gedaan).Echter oak dan blijft een kwantitatieve

beschouwing lastig.

In het algemeen kan gesteld worden dat de gevonden benaclering

be'trouwbaar is als de gescatterde energie ten gevolc;e van Ul klein is

ten opzichte van de anergie van de primaire golf.Dit kan aannemelijk

worden gernaakt met behulp van de recurrente betrekkingen uit 2.

Doze geven het verband tussen UN en UN_I' U n, zodat gevolgtrakkingen

over de verrnogens gemaakt kunnen w:)rden door d-eze betrekkingen aan een

statistische beschouwing te onderwerpen.We vinden dan het ver'band

tussen
en < \UN_l •S nl 2;> •

Veor N = 1 vinden we direkt het verband tussen < lUll 2> en < l6" nl
2>.

Stellen we nu :

dan gcldt

In eerste benadering voIgt uit (5.1.7) dat



is representatief

-34-

~ ~waarin ~ sen specifieke lengte-eenheid voorstold, ~

voor de deviatie van de brekingsindex Cn.

Daar de recurrente betrekking qua vorm onafhankelijk is van N kunnen we

verwachten dat tevens geldt

<\U N \2. >-------
< \U~~l' On l1.>

en ook

< lLt ~lt>
< {U w_I I2.>

zodat de Born-reeks goed convergeert als deze verhouding klein is ten

opzichte van I.Dit geeft als voorwaarde

wat in principe aangeeft dat elke term van de Born-reeks aanzienlijk

kleiner is dan de Yoorafgaande term.In de~e benadbring zijn aIleen fase

afvrijkingen in rekening gebracht,daar echter de amplitude-variaties van

21T zodat een eenduidige interpretatie

tevens de grootte orde van zB juist.orn
dan worden de fase afwijkingen van de orde

dezelfde erootte orda zijn ,is

Veronderstel nu dat z ~ zBp orn
I en bij z "zB eventueelp' orn
niet roogelijk is.Uit deze overweging blijkt

dergelijke voorwaarde zeker reeel is.

derhalve eveneens dat een

Uit deze sumrnicre beschou~ing volgt dat een eerste eis is er:oor

te zorgen dat voldaan wordt aan

In dat geva.l is de gevonden benaderinE; can,goede weergave van de fYGische

verschiJ·nselen.De werkeli.ike waarde van dc;- verhoud-j 11" z / z geef,t
~ .- 0 P Bo rn - .

dan bovendien enie; inzicht in de grootte van de gcmaakte fout.
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