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1. Inleiding

1.1 Model

In dit verslag wordt een beschrijving gegeven van golf-oplos

singen in een zwak-inhomogeen tijdafhankelijk stochastisch me

dium.

Daartoe zullen we voortdurend het volgende model beschouwen.

x

z LIp,.. LI~ Ut

• • •
U"" ",oj.

4 •

homogeen
medium

zwak-inhomogeen
z.= 0 random z =.2:>

homogeen

Vanui t z <0 propageert een monochroma tische golf exp( ikoz-i<.Jot)

in de rich ting van de zwak-inhomogene laag 0 < z < D.

Op z=o valt deze golf loodrecht in op deze laag. In het half

vlak z) D wordt het medium weer homogeen verondersteld.

1.2 Inhomogeen medium

De invloed van het inhomogene medium op een golf kan zich uiten

door verstrooiing, absorptie, polarisatie en dispersie van de

golf. Onze aandacht gaat vooral uit naar de verstrooiing.

We beperken ons direct tot het geval van scalaire golven. (1)

De inhomogeniteit en tijdafhankelijkheid van het medium op

0< z < D kunnen we weergeven door:

/Yl(r;t) = 1 + Sn(~t)

waarin n(r,t) de brekingsindex van het medium is.

In het homogene medium is n(~,t)=1, ons medium is zwak-inho

mogeen wat neerkomt op:

15n{~')/«1
We kunnen daarom voor de scalaire golfvergelijking nemen:

(
fi - n~(r:,t) ;)2)UfrJi) ~ I/J _ /+ ~8n(r;t) J~ )tL/r)t)= 0 (1,:

c '- dt~ r (~ Jt'i \
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In het algemeen is de brekingsindex n(t,t) afhankelijk van de

permeabiliteit)t(r,t) en de permittiviteit ~(r,t) van hetmedi~m.
"

We zullen echter uitwendige magnetische velden buiten beschou

wing laten( en dus anisotropie-effecten). Bovendien nemen we

steeds n(r,t) reeel (g2en absorptie). (2)

1.3 Stochastisch medium

In het door ons beschouwde geval is de brekingsindex n(r,t) een

stochastische grootheid. Een statistische benadering van het pro

bleem van de golfoplossingen is dus een vereiste. Men kan daartoe

uitgaan van het 'microscopisch effect van de verstrooiing aan een

deeJtje, en statistische methoden ontwikkelen om in ieder punt

van de ruimte en op ieder tijdstip de invloed van enkel- en meer

voudige verstrooiing aan oneindig veel deeltjes te berekenen.(3)

Een andere mogelijkheid is uit te gaan van de veronderstelling

dat in het medium de karakteristieke grootheden, zoals de permit

tiviteit, continue 'gladde' functies van plaats en tijd zijn.

Wij houden ons bezig met deze laatste methode.

We veronderstellen dat op ieder tijdstip n(r,t) een continue

functie van de plaats is en op iedere plaats r een continue

functie van de tijd.

We veronderstellen verder de volgende eigenschappen omtrent ~n(r,t)

A <on(~t» 0

De gemiddelde- of verwachtingswaarde is op iedere plaats en op

ieder tijdstip 0.
Q ~

B < { [; n (~ t)] > =<5 h > « 1
Q

De constante <on>is een parameter die de 'sterkte' van de inho-

mogeniteit van het medium aangeeft.Voor een zwak-inhomogeen me

dium is deze parameter klein.

Dit is de uitdrukking voor stationariteit. De functie C(r1-r2,t1-t2)

is de autocovariantiefunctie, die wegens eigenschap A gelijk is

aan de autocorrelatiefunctie, van de stochastische grootheid bn(r,t)
....

In verband met eigenschap B geldt C(O,O)=1.

Wij stellen ons voor dat op een zeker tijdstip t, on(r,t) met

zichzelf decorrelf'ert over een zekere karakteristieke lengte ~

Op een bepaalde plaats r zal Sn(t,t) met zichzelf decorreleren

in een zekere karakteristieke tijd~.



elders

We zullen verder isotropie veronderstellen, waarmee we bedoelen

dezelfde karakteristieke-dat in alle drie ruimtelijke richtingen

of correlatielengte / e optreed t.

1\ - )(:zl ~ f
I Y1 - Y~I ~ f
\ Z1 - 22 \:s 1
I t l - tzl ~ p

DO

Jdt < On (X 1,L)1J 2 1; t f) In (¥f/jf; Z,; t, .. t) >
-<>0

De invallende monochroma tische golf is exp (ikoz-i 410 t).

We veronderstellen nu:

D

---;.~ Po 7: >> I

<<" 1~
Cr:

De eerste beide eigenschappen drukken uit dat SnCi\t)

zaam' varierende functie is van plaats en tijd, t.o.v.

een 'lang

van de

golflengte en periode van de invallende monochromatische golf.

De verandering van 6n(r,t) per golflengte Ao is klein, evenals

de verandering van dn(r,t) per periode 1/fo •

De laatste eigenschap drukt uit dat de tijd t= JYc die het licht

nodig heeft am een afstand ter grootte van de correlatielengte te

doorlopen, klein is t.o.v. de correlatietijd ~.

1.4 Indeling verslag

In de hie rna volgende hoofdstukken 2 en 3 worden oplossingen

van de golfvergelijking (1.2) gezocht. Met behulp van de methode



van de 'Rer~tardeerde' oplossing wordt in hoofdstuk 2 een inte~rRR1-

ver~elijk1ng voor de golf LJ nfgoeleid. HeL is mop;~liJk in de-

ze inte~raalvergelijkingde integraties over x en y, de ll"ansversale

coordinaten (fig.1), uit te voeren, z6 dat de transversale afhanke

lijkheid nadien zich manifesteert d.m.v. de transversale Laplace-ope-
"'::-.~ J:t1

rator: JL +-ux2 C>/f!.
De gevonden integraalvergelijking voor de scalaire golf U leent zich

voor een splitsing in een 'voorwaartse' en een 'terugwaartse' golf U~

en U .... Voor een zeer vereenvoudigd geval, n.l. het geval van een

'stratified' medium: hn(x,y,z;t)= ~n(z) , wordt een afschatting ge

maakt van de terugwaartse golf op grond waarvan in het verdere rap

port de terugwaartse golf wordt verwaarloosd t.o.v. de voorwaartse.

Vervolgens wordt een eerste benadering voor U. afgeleid waarin de

afhankelijkheid van tijd en transversale coordinaten naar voren komt.

In het derde hoofdstuk leiden we eveneens eea integraalvergelijking

af, voor de scalaire golf, nu met de methode van variatie van con

stanten. In deze integraalvergelijking komen twee hulpfuncties voor

die oplossing zijn van de eendimensinale scalaire Helmholtz-vergelij

king (d2/dz2 + k2 (z»S(z)=O.

Voor deze hulpfuncties nemen we de benaderde oplossingen van boven

staande Helmholtz-vergelijking volgens de WKB-methode.

In hoofdstuk 4 worden eerst de be ide gevonden integraalvergelijking

en met elkaar vergeleken. Ret blijkt dat er onder de in 1.3 genoem

de condities overeenstemming tussen be ide oplossingen is. We kunnen

uit de beide integraalvergelijkingen reeksen afleiden. De eerste

reeks is de tijdafhankelijke Born-reeks, de tweede een nieuwe reeks

die we WKB-reeks noemen. De eerste term komt overeen met de WKB-be

nadering, of wat op hetzelfde neerkomt, de geometrisch-optische bena

dering.

Vervolgens wordt de statistiek geintroduceerd. Op grond va~ statis

tische eigenschappen van het medium is het mogelijk aan te tonen dat

de gemiddelde- of verwachtingswaarde van de golf geheel bepaald

wordt door het gemiddelde van de geometrisch-optische benadering. Het

zelfde geldt voor de autocorrelatie in de transversale richting, on

der zekere (ruime) condities voor het aantal scatteringen. Ook de cor~

relatie lengte in de voortplantingsrichting wordt bepaald.

Uitgaande van een Poissonverdeling voor het aantal scatteringen kan

aansluiting met bovenstaande resultaten worden verkregen en kunnen

condities betreffende de toegestane dikte van het medium worden afge

leid.
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2. Oplossing van de golfvergelijking met de methode van de 'cere tar

deerde oplossing'.

'2.1. Integraalvergelijking

In deze sectie beschouwen we oplossingen van (1.2) waarbij we

uitgaan van:

~(r:t)

1// ( t t) := 2 12},. U (~ i)1~Yj (~ t)
'1 ~ c~ \Jt~ ')

In eerste instantie kunnen we ~ (r,t) opvatten als bronterm,

(2.1) heeft dan een oplossing die bekend staat als de 'geretar-

deerde oplossing'.

Substitueren we in deze geretardeerde oplossing voor ~(r,t) de

identiteit (2.2) dan ontstaat een integraalvergelijking in U(r,t).

Voor de volledige oplossing kunnen we dan noteren:

A;, := .Wo
C

Upr(r,t) is de oplossing van (2.1) zonder bronterm. Overeenkom

stig ons model (fig.1) nemen we hiervoor:

-". l(koz - Wo t)
tI{"rt) = tI{Z,t) -= e

J Drpr t

Het is mogelijk in (2.3) de integraties naar x en y (de trans

versale coordinaten) uit te voeren, z6 dat de transversale af

hankelijkheid nadien tot uitdrukking komt d.m.v. een'symbolische'

operator (4).

Beschouw daartoe de volgende Taylorontwikkeling:

symbolisch te schrijven als:

lLd
X

t' 2 .t) e(i, -x)ix +(!/; -fj)~ + (tt-t)Jt
T (, 1) 1.),) 1) I =

Nemen we nu
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We gaan over op poolcoordinaten:

(XI - 'i ):=.A cO) )/ J
(fj, - !1)= ). 5,-n V

dXI d If i -= Ad ~d ))
De integraties naarV en ~,waarin¥:. ,.J en d slechts als

cJX ay oi:
parameters fungeren, zijn dan uit te voeren. 1ntegratie naar ~

o

a;>u

(::(~

vinden we:

U{~t~2Jt)= Upr(2;tj-
J y . V~--4~D~~~ ~_ ~ jd

Z
1

eL /z - z,/ .1..L - Ci"Jti{8n (x) 0) 2~; t) %flU(XJ l-J) 2 1; t)
c Vt1 _L02

o ~.L. co.:. W
waarin Ll - c/ -+- ~ de transversale Laplace-operator. Voor toe-

'-'- - ()(~ v'/fl.
passing van de Sommerfeld-integraal (2.9) voor complexe p en a is

in (2.10) nog vereist dat 1m \(dL _ L~2 >- 0
c 2 0t" '"

Vergelijken we (2.10) met (2.3) dan zien we dat de integraties

naar x en y verdwenen zijn. In plaats daarvan hebben we in (2.10)

een 'symbolische operator' verkregen, werkend op de operand:
~ton (x) LjJ 2 1 / t)~ If(x~ 0, 2 1J' t)a t2.

Symbolische uitdrukkingen als bovenstaand gaan over in niet- sym

bolische wanneer we voor de operand een Fourierintegraal substi

tueren volgens het schema:

/ :0 ;))" '00

f
, 'f~ . ((k:>,' 1·' -t k:f!fp)

&'( 'JX;.,J Jyl" (jJ(Xt)L)t)) = , clkx d~1 S'((kx,d(y)e ct(kxJ~'f)
_l'O - ~

lJaarbij is T(kx , ky ) de Fourierge transformeerde van !f(x
P

y).



benaderen door:

t,"k) Z -2, / VI -r LJ.Le kv~

k(;> V1+ tJJ-."
/(",""
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2.2 'Voorwaartse' en 'terugwaartse' golf.

Wegens de 'langzame' veranderingen veranderingen van [n(~.t) in

tijd en ruimte t.o.v. de prirnaire golf kunnen we in (2.10) in eerste
U . ,benadering "__ rv _l~o· nemen.ot

De operator in (2.10) is dan te

dz-zJv~J.1.. _ 1- 0
2

~ C.:! ot.1

VL1..L _ --.!...- 02

c 1 Jt Z

Dit biedt de mogelijkheid de integraal in (2.10) uit te leggen als

een voorwaartse,dan weI terugwaartse golf. "

Stellen we ko> 0 dan kunnen we U (z,t) beschouwen aJs een voor-
pr

waarts propagerende golf (fig.1).

Voor z< 0 is steeds Iz-z1)=-(Z-Z1)' zodat we in het linker half

vlak z<O de integraal in (2.10) kunnen uitleggen als een terug

waarts propagerende golf.

Evenzo is voor z> D steeds lZ-Z11 = z-z1' zoda t daar de in tegraal

het karakter heeft van een voorwaartse golf. Echter op het inter

val 0 < Z < D kan !z-z1\ verschillende tekens hebben. In he t model

van fig.1 zijn deze golven getekend. In (2.10) leidt dit tot het
volgende stelsel: .

LA. (r,t/ = U~r,I) + tf~(~t-)

t z.

U{r,t)=: Llp)z;tJ - ~~ Jc!z/
o

.. -'>. )

U{r;i=-

2.3 Voorwaartse verstrooiing

We zullen nu benaderde golfoplossingen afleiden, uitgaand~ van

het stelsel (2.12) voor het geval we de terugwaartse golven kun-
:t

nen verwaarlozen t.o.v. de voorwaalSe. We zullen nog afleiden dat

dit geval van voorwaartse verstrooiing (forward scattering) zeker

geld t onder de veronders telde eigenschappen 18 n (r, t )1«1 en k o I. » 1

Differentiatie naar z van Ut(r,t) en U~(r,t) in (2.12) geeft ons

de volgende betrekkingen:
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-t==(.====;:=; (.5n U: t )~ u (r: OJ
,z,1 ~ .)2 Jtz.

C VL1..L - c~ c)t'

Wanneer SnCr,th JnCF), kunnen we aannemen dat utU,t) en u+Cr,t)

harmonische tijdafhankelijkheid hebben als Up}Z, t) ....... expC -i W o t).

De operator 0St komt dan overeen met een vermenigvuldiging van

de operand me t -i uJo.

In dit geval reduceren C2.13) en C2.14) tot:

(~ _ (koV1~ ~·)l{f(r)._ tlr)zJ)= -;=0-::::(0=( 6n (rJ( U ~r) ~ I( ~;='))l
02 /(/ ~ V1 + LJ;... II

/Co:

wordt

transversale

--;=._=dr=="= {dn(r) (tf ~f) T tt~r)) lV1+ LlL J
kt/,

Als het medium bovendien niet afhankelijk is van de

coordinaten x en y Chet z.g. stratified mediun) dan

We krijgen dan het stelsel:

(?z d,)( 1/1'/<) - lIpriZ)) = ikJn(z) iit ~?).,. LI ~Z))

(;) -4- £ko) l.l~Z) .= _(koJn{2)(U~Z) -t- [)f(Z)1
l~2 :;

(:2.11)

Bovenstaand stelsel is eenvoudi~ op te lossen, als we in het

rechterlid u·Cz) verwaarlozen t.o.v. u+Cz). Nemen we als rand

voorwaarde U~CO) = U CO) =1; U+CD) = 0 dan vinden we uit C2.17)pr
en C2.18) door integratie:

:z

it +(2) =:; eXp (lko j dz, (I -I- 511 (2)))
()

z,
Jro In(2) expI2t~(21 + t..-,fo! cfl7/z2 )ch!.?)

"J::>

expf- droz). Jdz,
Z

We kunnen voor dit eenvoudige geval nagaan wat de grootte-orde is

van de terugwaartse golf U~Cz) t.o.v. de voorwaartse U+Cz).

Daartoe gaan we C2.20) herhaald partieel integreren. Na een keer

( '1.2c
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waarin

Stellen we

met L == Min( L1 ,L2 ,L3 ,.,.,.,Lp '.'.'.)

dan zijn L
1

, L
2

, L
3
,.,.,.,Lp ,.,., positieve getallen met de dimen

sie van een lengte en op grond van eigenschap C concluderen we dat

L zeker van dezelfde p;rootte-orde is als de correlatielengte /(! ,
dus L _ O( f ).
Stellen we in (2.22) en (2.23) in de noemer~(z) == ko. De reeksont

wikkeling (2.22) kan dan met behulp van (2.24) bij b~nadering ge

schreven worden als een ontwikkeling naar machten van 1/koL •
De restterm kunnen we afschatten:

.::D

fRNk jdz, I(5z,
z

ko J17/1?'lfA x

('l.ko L )Ntl

+

2,=2

en It m (IroL) ~/Rlvl == 0
;' {k..,L )~OD

In deze benadering is dus (2.22) een asymtotische ontwikkeling

naar (koL )-~ In de benadering (2.24) kunnen we Ut(z) I",emakke

lijk afschatten. Uit (2.22) volgt: 2,

/U·(z)l~ {I' exp (:h'I~(~d5) ( + / exp bl !k(S)ds)
.;{i X(ZfJ z=:]) :2.t)c{zJ),

2/ ~J

t/ exp(Q('l KVJd:.) d' U:~ll(Z ,\1' +!.cxp6.L£)((>)Cls)d....(i/-uJn(z,J! T

~( k{z,) dZ; 1.( k(z,)) 5Zl )\(~,) dz, 'Zt)r (z,)
Z,aD Z,=2

In de noemers van de termen van (2.27) nemen we nu )( (z) ==ko Wa t

geoorloofd is, omdat )((z) =:k o (1 +Sn(z)/2) en <Sn(z)« 1
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Met (2.24) krijgen we nu:

IU~z)J( {I koStJ(DJj- + !ko JJ1 (z) f -t

X ko i /(o I
p.2'?)

dn (1 +
i I )/'\../ +- ~+'"'-../

'i'hIiX :1 /r L 4'Ko2L<'

"
Zonder meer volgt uit (2.19) dat ~ut(z)1 1, zodat inderdaad

Iu· ( z )1« \uof ( z) J .

De belangrijke condities voor verwaarloosbare terugwaartse ver

strooiing, dUs voor voorwaartse verstrooiing luiden dus:

Ion f « 1

1/(011)> 1 }
We zullen in wat verder volgt steeds de 'backfcatter' verwaar

lozen t.o.v. de 'forwardscatter'.

2.4 Benaderde oplossing voor het tijd- en plaatsafhankelijke medium

Keren we nu terug naar de differentiaalvergelijkingen (2.13) en

(() V 1 J2 ')(2.14). De operator ~-l 6.L- CZ oi2 toegepast op Upr(z,t) =
exp(ikoz -iwot) levert 0 op, zodat we in (2.13) U r(z,t) kunnen

__ p ()"l. :y)
we gla ten. Zoals bekend gaan de opera toren 5::!-. en Ll.L= (~ + .;- over

J t oX- vr2

in factoren -i~1 en _(k
2

+k
2 ) wanneer we voor de operand een

x y
Fourierintegraal substitueren. Passen we dit nu toe in (2.13).

Door de langzame veranderingen in tijd van cln(r,t) t.o.v. U (z,t)pr
kunnen we stellen dat de belangrijkste frequentie van genoemde

Fouriergetransformeerde~ de frequentie a~ van de primaire golf

U (z,t) is, dus d,,",-" _ lUJo • Eveneens kunnen we stellen dat de
pr di

belangrijkste golfgetallen in genoemde FOUriergetr:nsfo~)meerden ~

van de orde 2 iTIf zullen zijn; bijgevolg ilL = / u + ~ = O( 1/1 )

1
" (-uX' ,-)/ll

dus wegens k o »1 kunnen we in (2.13) stellen ~

I ~~ - 2

1 --~I~I-W~'QI= /( >."'-. <6,
C~ ")tt .. D"/ -..L

CJ C""

Daarom

~
-----------I

I C;).?
11, - -

-L C 2 (Jt 2

vinden we dan i.p.v.

\{t
~ .._- -- ._,

(,' d L1..L
-- f- ~ ~c Jt -1_

c1 J t Z

In ons geval van voorwaartse verstrooiing

(2.13)-
. -, -

J_2..... -1- L °(1_
L(!Z C <.0f
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"aarin de ruim-We zoeken nu een eerste benadering voor U+(r,t)

telijke-en tijdafhankelijkheid van Sn(I~,t) naRr

In het rechterlid van (2.31) komt ~ n('r,t) voor.

voren komt.

Het valt te ver-

wachten dat het rechterlid klein is t.o.v. de afzonderlijke ter-

van de operator:

rechterlid de factor
U .rech ts .~ "" _ l '-" •

cJ t "
In het linkerlid is

men van het linkerlid. Wegens
4.1-

t.o.v.

verwaarlozen we daarom in het

1 en bovendien stellen we

.i. .~(I _ L1 L . ) =
c 'dt :2 Ol

C2. Jt 2.

de eerste term veel belangrijker dan de tweede, daarom tolereren
~.

we ook in de tweede termU '""'-"'- (Wo•
ut

Met deze benaderingen vinden we dan:

We willen nu de snelle veranderingen van tijd en plaats elimineren

daartoe substitueren we:

~ _ c"( ,(02 - we) t)
V{X/L2)t) = fA ('X}y, 2) t) e

We verwachten dan voor V(r,t) een functie die 'langzaam' varieert

in plaats en tijd. Voor V(r,t) geldt (2.32) eveneens, substitutie

van (2.33) in (2.32) leidt tot:

Wanneer ~n(;,t) = Sn(z) dan voIgt uit (2.34) door integratie en

randvoorwaarde V(O) ,.::1 :

dient

i.p.v.als randvoorwaarde

= U (0)).
pr

Tenslotte leiden we uit (2.35) weer de integraalvergelijking af

voor V(r,t). Links en rechts toepassen van de operator

(
"2';) :z Ll.J..)

~X? C (Yt: + 2 ike
veroorlooft ons de volgende schrijfwijze:

z

'/(X))} 2, t)c= V(z) ~ e X/J! tiro f In{z)c!Ztj
o

in overeenstemming met (2.19). (Door de substitutie

(V(r,t)f=o= 1 genomen te worden
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We zullen in het nu volgende hoofdstuk opnieuw de golfvergelij

king oplossen, maar met een andere methode.

Het zal blijken dat we tot een soortgelijke benadering kunnen komen.

3 Oplossing van de golfvergelijking met de methode van variatie van

constanten.

3.1 Integraalvergelijking

In dit hoofdstuk beschouwen we een andere oplossingsmethode van

de golfvergelijking (1.2). Vooraf 'ontdoen' we (1.2) van de 'snel

Ie' tijdafhankeJijkheid exp-(iCtJot). Substitutie van

in (1.2) leidt tot:

We denken ons nu S(r,t) een functie die 'langzaam' varieert in

tijd t.o.v. exp-(iuJot). Dezelfde redenering die in het vorige

hoofdstuk leidde tot de veronderstelling D~ -- J.l! ' kunnen we nu

toepassen op de operator~ • De belangrijkste frequenties in de
&It ~

Fouriergetransformeerde van S(r,t) zullen nu van de orde tJ1= 2T IT
zijn, dUs~"",,:!..... en volgens eigenschap D geld t 7"» '2. 11

o~ ~ Wo
We tolereren daarom:

Stellen we:

dan geldt dUs bij benadering:



]n eerste instantie zullen we de aandacht rich ten op de

7-afhankelijkheid. We ~aan daarom uit van:

weI wetend dat S en If ook van tijd en transversale coordinaten af

hankelijk zijn. De homogene vergelijking:

/d f

+ k
2
(2))s(2) =0

l~iz2
heeft twee onafhankelijke oplossingen, b.v. S1(z) en S2(z). De alge

mene oplossing van de homogene vergelijking kan dan worden voorge

steld door:

Een methode om de golfvergelijking met rechterlid op te lossen be

staat nu hierin dat men ~ en~ kiest als functies van z (variatie

van constanten). Laten we (3.6) beschouwen met S1(z) en S2(z) als

oplossingen van de homogene vergelijking. Vervolgens substitueren

we in (3.6):

6.8)

Aan ~ (z) en~ (z) kunnen we nog een nevenvoorwaarde opleggen (we

zoeken slechts een oplossing van (3.6)).

Als nevenvoorwaarde nemen we:

Onder deze nevenvoorwaarde leidt substitutie van (3.8) in (3.6)

tot:

(;./0)

(3.11)

(3.12 )

oplossen:

S~(z) [(2)

W
5, (.2) ({X..2)

vJ

4 A(z). 15 (z) + c( ).«z) cl 5 (2) = l()@J
t'Z 02 1 012" clz 1. T

en 0.10) kunnen we cI?J(z) en d ~(z)
tli elz

liit (3.9)

fi. A(Z) =
clz

sL"u(z) =
dz
W is de Wronskiaan van de homogene differentiaalvergelijking:



(3,.1'1)
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~oals bekend is W onafhankelijk van z omdat in de homogene diffe

rentiaalvergelijking d/dz(S(z)) niet voorkomt.

Door inte~atie voIgt:

A(Z) = _Jdz, t;/z,)5,.dz,J
0< W

Daarmee wordt de volledige oplossing van (3.6):

Z Z

5(2) ~ {:\~) - jdz, (I'(;?,)~ (z,) } ~ (2) + {A ((3) + f012,
. ~ W ~

Als onafhankelijke oplossingen kunnen we nemen golven S1(Z) komend

van z <0 en S2 (z) komend van z >D, die respec tievelijk ter plaa t

se z:::O en z:::D in het stratified medium (d.w.z. J'n(i\t)::: In(z)) pro

pageren.Kennelijk is (2.19) een benaderde oplossing voor S1(z).

Met deze S1(z) en S2(z) ligt het voor de hand omO<:::O en ~:::D te kie-

zen.

Beperken we ons tot de golf komend van z < 0 dan reduceert (3.16)

tot:

5(z):: 11\(0) - Jdz,
o

(3.1.0)

We zullen later voor S1(z) en S2(z) benaderde oplossingen kiezen

waarin de terugwaartse golf is verwaarloosd t.o.v. de voorwaartse.

In (3.17) komen dan dus slechts voorwaartse golven voor. Voor z< 0

moet dus S1 (z) ::: exp(ikoz) zodat A(0) ::: 1

Uit(3.5) en (3.6) concluderen we dat:

IIJ(2)=IIJ(rt) = _((y~ + ;)2 +~£k!J{?;t)~)S(rt) (3,/8)
T .,., ,;)x':: ()t/, W o Jt ) /

k~/r;t)= mt'(t} Wo
2
~ ko

2 (1+ :ufn{~t)
c'2

Stellen we in (3.18) k2~k2 dan vinden we door substitutie in
, 0

(3.17) opnieuw een integraalvergelijking voor de golf in het medium:

S( ! I C til (l S.r (X/1' 2 t) (.1 2tJc Z 15(x . ,t ,}
'X} 'f} z)) =- -1 {x,y,z"'l 1 + J Cf 2, W '1 1..1. + 00 J I i£ ?-fl J

'" 2. 0
LJ...L -= d + ~

J X2 JJ2
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3.2 Benaderde oplossingen met behulp van de WKB-methode

Zoals bekend kan men met de WKB-methode benaderde oplossingen

vinden van de homogene differentiaalvergelijking :

(e/ + kYz))S(z) =0ljZ2
indien k(z) kan worden opgevat als een lokaal golfgetal dat

weinig verandert per golflengte plaatsverandering. Daaraan is in

ons geval voldaan (eigenschap D).

Deze WKB-benadering luidt dan:
Z

S (z) = Co eXp!!k(e)d&-} (3_J2)
Vk(z) Zo

Het is mogelijk deze oplossing vanuit fysische overwegingen af

te leiden. Wij zullen de methode schetsen en de oplossingen note-

reno 7= z;) Z:2s • ,

L1Z~ 42
~+I

tlpr 1/ il
~ - >-

~: L

" 72 ~

fiB .2 ko k j k.l

ii-I ~ ,q., ~-I P"
/

..:: ~
./

~//

T~ 7, .., T;. '/1;-'

We gaan uit van een medium wat gelaagd is in de z-richting. ledere

laag ~ Zs wordt gekenmerkt door een golfgetal ks , in de betreffen

de laag constant. Er is geen afhankelijkheid van transversale co

ordinaten x en y.

Vanui t z.:::: 0 propageert een monochroma tische golf exp (ik z-i W ot)
o

in de richting van het gelaagde medium. Op iedere grenslaa~ treden

reflecties op. Op z = 0 splitst U (z) zich in P1(z), een in hetpr
medium propagerende golf, en T1 (z), een gereflecteerde golf.(we la-

ten de harmonische tijdafhankelijkheid buiten beschouwing). Ter

plaatse z = z1 splitst F1 (z) zich in een voorwaartse golf P
2

(z) en

een gereflecteerde golf T
2

(z) en zo voort. We veronderstellen con

tinurteit van de golf en z'n afgeleide op iedere grenslaag.

Stellen we het golfverschijnsel in het medium voor door U(z). Een

eerste benadering van U(z) ter plaatse z=z vindt men dan door te
s
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nemen U(zs) r- Ps(zs) en een eerste correctie daarop door de re

flecties Ti(z) tussen z=zs en z=D in rekening te brengen:
111+ I

t'(z)~ ~ + Z 77
i ~5'+-f

De gereflecteerde golven zullen ook weer op ieder grensvlak wat

ze ontmoeten reflecties opleveren. Er ontstaat zo een stelsel van

voorwaarts en ~chterwaarts propagerende golven:

f
L~N +

Ret i$ vervolgens mogelijk de lagen 4 7. s ongelimiteerd klein te

nemen, zodat de overgang naar het continue medium gemaakt kan

worden, d.w.z. k = k(z) een continue functie van z. De methode is

elders uitvoerig beschreven (5).

De bovengenoemde eerste benadering blijkt niets anders dan de WKB

benadering te zijn:
,. :z

tI (z) == V/Co e Xp (l-Jkerr) dB)
o k(z) 0 I

Voor de eerste correctieterm vindt men:
J)

'" ~z) = _ __1_ f.;!;;,) U/(2,) exp(i r:crB-Jd".) '"z,
1 :l Vk(z) Z k(z,) z:

volstaan met

U~(z) na.

voor Uo(~'~I) de

Voor N >
;

I'J (z) = -1
VI£N i! Vk(z)

o gelden de recurrente betrekkingen:

2 I" Zfclz, Ir (z,) [~//~') .£..xp ~- f k(9-)dr;-)

() Vk(z,) z,
;:p

".. "ZI

_ - -f Jdz/ k (Z,) ~N (2) ~ Xp (t"Jlr(e)dB)
i. V/((z) z Vk(Ztj =z

We kunnen in ons geval van voorwaartse verstrooiing

Ut(z). Ter contrale gaan we nog de grootte-orde van
o

Substitueren we in (3.24) onder het integraalteken

De grootste invloed van de correctieterm is in de omgeving van

z~O te verwachten. De factor k(z) is wegens k(z)=ko (1+ In(z)) en

/S n(zY« 1 ongeveer gelijk k o • Ter plaatse z=O vinden we dus:
.. .I?, _2'1

Ulfo) rv -1 jdzi Sn (ZI) ex? I:u Jk(e-JdfJ- j (3.21;
Z:oO

o



Door deze uitdrukking herhaald partieel te integreren voIgt:
'l- ·f/ d N Z;./)

U/O)=_ffe~t.ok(9) tr{1_ d1 + __ +(_/)~I ._1_)j6f}~';'/+7?1
J dz i£k,(z) ~Zl 2 llr(z,j / N

'llK(z I' -
I ~~

z/
1) .;

N+I ( . !i£ 0 1r(8-)de . _j }I+I I

/f'N = (- I) Jdz / e (L._ ) OJ7 (2/)
d ZI :itk(2,)o

(v.g.l. (2.22) en (2.23))

kunnen we nu

2

~~L) + .• -- }d'llltnll-x {1 +- .~ +
kc) L :l KdL

Blijkbaar is deze afschatting een factor 11k L beter dan wat we
o

Geheel overeenkomstig de procedure in sectie 2.3
J.-

U1 (O) afschatten tot:

vonden onder (2.28).

Verwaarlozen we dus verder de terugwaartse golven dan blijft aI

leen ut(z) over.

Voor een monochromatische golf exp-(ik (z-D) -iuJot) komend van
o

z> D vinden we als WKB-benadering:
.- J;>

"/r(D) eXPi£jk(e)do} (3.30)
Vir (1) .z

)
We kiezen nu als benaderde onafhankelijke oplossingen van (3.21)

deze beide WKB-benaderingen:

.5; (Z}-=("..to ) 1!z .exp{ {jZk@)doj
k(Z.J G!

% ..D
5. (z)= (kIOJ) ..exn { (Jk(&-)d~j

:2 k (z) I ?

Gebruiken we deze oplossingen voor het probleem f3.6) dan weten

we dat 51 en 52 ook nog afhankelijk zijn van tijd en transversa

le coordinaten.

Bepalen we met deze 5 1 (z) en 5
2

(z) de Wronskiaan volgens (3.13)

dan vinden we:

.::D

W~ - 2£ ko exp1. ij'k(fT)cI~ j
o

Hoewel dus S1(z) en S2(z) benaderde oplossin~en zijn vinden we

toch een van z onafhankelijke Wronskiaan. Zouden we meer termen

in rekening brengen (8 1= u: + u 1'" + u: + •••.•••• ) dan zouden we

voor Ween reeks vinden met (3.32) als hoofdterm. In ons geval
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VTln VO()['WIlHl'!.:;e v(~rl;t['ooiinp; volaLaaL de bcnndering (-;.5?).

We, Kurman nu de inLep;raalverrr,elijki ng (?;'()) ver'der herleiden.

Bcpalen we ons voorlopiK tot de z-afhankeljjkheid. Substitutie

van (3.31) in de integrRalver~elijkinggeeft:
2",

z . g -l/k(&jc!e _ . S{ ~ j
S(2)=~(2)11- _/_fd;z,(k(D))~1(J " (fJL+ ~~fo -' ) S(ZJ)

:J 1 ~(k k/.2) W O J-t
<> () I

We maken nog de volgende benadering:

kiD) _ k o ~ /

/r (2) - k(2)
wegenslcfn/<:<.1

Stellen we S(z) = V(z) exp(ikoz) dan vinden we tenslotte:
z Z,

ik,)on(X}jJ~;t)de Z _ tt fJh{~'1, f7J·t)cJ~
V(i-}).2;f)= e " { 1- }clz, e v (f 1t +~ ) Vix,liz,f)j

o

waarin ook weer de afhankelijkheid van transversale coordinaten

en tijd tot uitdrukking is gebracht.

4 Statistische beschouwingen

4.1 Overeenkomst tussen de gevonden oplossingen

In hoofdstuk 2 (2.37) vonden we voor het golfverschijnsel in het

zwak-inhomogene tijdafhankelijke medium de volgende integraalver

gelijking:

. JZ - (2 -z,)(fit 4- J?A,t) .
VtXJ9J£~·t)= 1 + dz, e lkoE,,(x,'J~Z-1;t)Vr.~Lj'?1~t) (4.1)

In hoofdstuk 3 (3.34) vonden we met een andere oplossingsmethode:
2 "Z'/

(~fbn(x"j,e.·t)d6- 7 -itJEn{x,'j,f7;t)db
V('X,(:rz;t) = e <) i 1- jdz/ e <i (fa~ + 2LJi~.)Yb,LjJf,t)J (LIZ)

Aan beide integraalvergelijkingen ligt dezelfde nu af te leiden

differentiaalvergelijking ten grondslag. Door differentiatie

naar z volgt uit (4.1) direct:

z

Delen we in (4.2) linker- en rechterlid door eXP(ikojcSn(X,y,ce;t)d t7)

dan volgt na differenti~ren naar z:
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waarna verder uitwerken eveneens (4.3) oplevert.

Omgekeerd voIgt (4.1) door integratie naar z uit:

(u + ~ ~ ., !J..£) V{>, <:1 zt) -:; tlco Sh (X, U,7.;I) V(X J Lj, z))d<? C of ~f,f, ,:;; , , y

wanneer we als randvoorwaarde nemen V(x,y,O;t)= 1 nemen. Met de

zelfde randvoorwaarde voIgt (4.2) uit·

In de beide gevallen is de bronterm verschillend gekozen.

Noteren we nu verder de transversale coordinaten (x,y) door p
en de opera tor (t ~ t- ~~J door O( p,t).

Uit de integraalvergelijkingen (4.1) en (4.2) kunnen reeksen

worden afgeleid met de methode van Neuman-Liouville. Daartoe sub

stitueren we in (4.1) in de integrand:

J
2I - (Z,-22)O(Af) r

V(PJ21;t) = 1+ clz.te tl'o0h~2.2;t)V(B2.2jt)
o

20 ontstaan drie termen. Vervolgens wordt opnieuw in de inte-

grand van de laatste term bovenstaande 6ubstitutie uitgevoerd.

Uit (4.1) ontstaat zo:

0V

.2: V
N

(PJ 2;t)
N=.o

\ il.5)

V",(p, 2; i):=. (do)N Jdzi

(.)

J



21

Op dezelfde manier ontstaat uit (4.2) het stelsel:

00

VCP
J
2;t) = ~ AN (p,£;t)

Nc:.6
z

l\o(p
J
z;f).;: e)(p {iko f on (r- ~.t)cle}

o
2 2;N-1

AN {~z;t} =(-,/~ Jdz,..-JdZN
6 0

:z

1\N ( lz, t) = - J0/2/
o

De accolades in de integranden in (4.6) respectievelijk (4.7)

geven aan dat iedere operator exp(z.-z. 1)O( p ,t) resp. O(p ,t)
~ ~-

werkt op alles wat erachter voIgt.

In (4.6) komt in de uitdrukking voor V
N

( r ,z;t) in de integrand

N maal een factor bn voor. In iedere factor zijn de transversale

coordinaten dezelfde (f), hetzelfde geldt voor de tijdafhanke

lijkheid (t), de longitudinale coordinaat is verschillend: aIle

z. liggen op een rechte lijn tussen 0 en z (fig.3)
~

De reeksontwikkeling (4.6) is de tijdafhankelijke Born-reeks.

Wanneer we de tijdafhankelijkheid van cn( p,z;t) buiten beschouw

ing laten dan ontstaat uit (4.6) de conventionele Born-reeks. De

termen van deze Born-reeks kunnen worden uitgelegd als de bijdra

~e tengevolge van opeenvolgende verstrooiingen (6). De reeksont

wikkeling (4.7) is een reeks naar WKB-oplossingen. De eerste term

~o(p ,z;t) is de bekende WKB-benadering, de volgende termen cor

recties daarop.

De eerste term Ao(p,z;t) staat oak bekend als de geometrisch

optische benadering, althans in het meer bestudeerde geval dat

de tijdafhankelijkheid van ~n buiten beschouwing wordt gelaten.
2

In het gebied bepaald door z~ kl , het geometrisch-optische ge
a

bied kan men volstaan met de eerste term 1\ van (4.7) (7)
a
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Dit is ook als vOlgt plausibel te maken. Bedenken we d~t in (4.1)

de opera tor ~ van de orde 1/k f 2, dan zien we da t de onerr-t tor
~~ 0 ~ ~

exp(z1-z) Ll.l/2ik vervangen kan worden door 1 ingeval z«kl. (~. Zo
o 0

ook t ~ van de orde 1/c't" , dus als ook Z<'< ct" dan vinden we

Lp.v. (4.1):

Z

V(f:z;t)= 1+ fd21 LkDcJh{P,Z-r.,t)V{PJ2"J) (Llf)

o 7

Hieraan voldoet V(p ,Zit) = eXP(iko[Jn(p,O"" it)dt"'")= ~o( p ,z;t)

~e concluderen hieruit dat het geometrisch-optische gebied in het

tijdafhankelijke medium bepaald wordt door:

('1.11 )

_(7N-J -~)Ollt)

e (J'I7(fzN;t)} j
( '-I to)

t(t.; - wt)
e

t:; (kxJki )
on(f; z, t)=

N

Wanneer

4.2 Statistische benadering

4.2.1 Hethode van berekening van <V( p ,zit»

We zullen tenslotte op basis van (4.6) trachten de gemiddelde- of

verwachtingswaarde en de autocorrelatie van V( p,Zit) te berekenen.

We zullen uitgaan van VN(p ,Zjt):

. ~ . Nt l~-' _/z-z)O(tt) -(Z--?z)O(t!t)
~(B2)):.(d(;) Jd?, -jdz/V e {Jh(p-z~,t)e IJI1{f~.t)···

() 0

de Fourierintegraal van J n( P'1..jt) voorstelt (8), dan kunnen we

in verband met de in de inleiding genoemde eigenschap C inzien

dat de belangrijkste in ~(k,zN' cv) voorkomende golfgetallen hoog

stens van de orde 2 7i 11 zullen zijn en de belangrijkste frequenties

hoogstens van de orde 27/ /T .
Vvanneer we in (4.10) voor Dn(p,zjt) diens Fourierintegraal sutsti

tueren dan dient de operator~elP(zN-zN_1)0((5 ,t) vervangen te wor-
t.:w II(/"

den door exp( (zN- z N_1) (-Z- - iTF.. )).
De in deze Fourierintegraal voorkomende ~ (k,zN'W) verschilt alleen

aanmerkelijk van 0 v0....or l"kl$' 21T /J!.. en/wl1- 2TT Jr en we zien dus dat
·w /k/ 1

exp((zN-z 1)(~-- - ~k )) vervangen kan worden door 1 als gelijk-
n- c e, "

tijdig:
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We kunnen ook in (If.10) kortwe@; stellen: .2. A:: .!-. ~/ ~ ~l;V .J....
2Jt- 7:" } 2>x l dfll ..1 2

~ite11en we in eerste jmltantie dnt [-Inn (11-.12) voJrlaan is en be-

nchoL!wen we:

herhalen veor aIle in (4.10)

Duidelijk is dat ook in de Fourier@;etransformeerde van het pro

dukt one f ,zN_1 ;t) Sn( p ,zN;t) weer golfgetallen hoogstens Van

de orde 2 7T /1 en frequenties hoogstens van de orde 2 J1/r zullen

voorkomen. We kunnen dus opnieuw de operator exp-(zN_2-zN_1)O(P ,t)

door 1 vervangen als gelijktijdig aan:

( '/01_2 - ZN-;) -.:L «1
cZ-

( ~ _ ZA/ )_f~ ~~ /
~N-2 'r-/ Ir()~z

voldaan is. Deze redenering kunnen we

voorkomende operatoren, zodat I'll deze operatoren verdwijnen in-

dien gelijktijdig aan:

IZi -1 - z,.) --.L « -f(" c,
( Z, _, - z,) -1 Il <~ I

K() -c

voldaan is.

o

wanneer (zN_1-ZN»>R •

Op grond van eigenschap A geldt:

- (ZN_/·- 2N) Off l) ~ )
< e on (e 2NJ t > -

We weten dat one p, ZN_1 ;t) en Sn( p ,zN;t) met elkaar gecorre

leerd zijn mits (zN_1-zN)~1 (eigenschap C). Uit fig.3 blijkt

dat als (ZN_1-ZNh>1 dan (zi~zN»>" (i=O,1 ,2,. ,. ,N-1 ;zo=z)

en op grond daarvan is er dan geen correlatie tussen In(p,zN;t)

en Sn( P,zi;t).

Noteren we met <x) de gemiddelde-of verwachtingswaarde van een

stochastische grootheid x, dan geldt <In(p ,zN_1 ;t)cJn(p ,zN;t»=

<'0 n(p ,zN_1 ;tb<6n( P,zN;t» wanneer (zN_1- zN»>f •

In verband met de ligging van de punten z,z1 ,z2,.,.,zN op een

rechte lijn geldt dan ock:

. -(z-Z-t)O(~t-) -(ZN_/-ZN)()rp:t)
< IN> = < e iJ"n(iJ;z-(;t) - - e ( an (P;z/, , t);'.j) ~

_ (z-z;){)(P;t) -(?N-2-2N-)OtAtJ
=Ce i Jn(f;2f ,tJ. '" e {Oh{~21V_/,t» x

- (2N _/-7N )Ot/-t)
< e i,J,,{f;z/Y,f)jj j>



(9) :

<E'h(~21Joi) ..... -CSn(~z2N+I;i» = 0

(4./6
.;

dun is zeker voldaan aan (If.12) wegens eigenschap LI, zodal we de

operator exp-(zN_1-zN)O( p ,t) gerust door 1 kunnen vervangen.

Veronderstellen we nu (zN_2-zN_1»> e dan

_ -(z-z,)O(f, t) -(ZtY_J-7N-~O(!:.t)
<.iN '> = < e {JJ1(f,Z1;tJ e Sn{iJ z t) '> X

r, N-21

- (ZN-f - ZN_I) Olf t) - (ZN_, - ZN) Of, t)
X < e -( on (1. ZN_/; tj e -(Inff- 2NJ i) > j! J

en wegens eigenschap C:

zodat de operator geen invloed heeft en door 1 vervangen kan

worden. Dit laatste geldt ook voor (zN_2-zN_1)~~ wegens eigen

schap D. Dus ongeacht de grootte van (zN_2-zN_1) mag op grond

van statistische overwegingen exp-(zN_2-zN_1)O( p,t) =1 genomen

worden.

Beschouwen we nu een produkt van drie of meer 0 n ( f ,zi j t) dan

geldt voor het geval er sprake is van een multivariate gaussische

verdeling van de stochastische grootheden One f,zi;t) de volgen

de regel

N (LJ./~"J

<&n(f 2, ,·-t) .- ." JJ1(~Z2N;t»=:2 7I<cSn{~z;';t)6n(f,z~',t);
) P(J.N) m=1

(Zie ook de appendix waar deze regel wordt afgeleid zonder de

veronderstelde normale verde ling van 6n( P,zijt))

Volgens (4.15) kan voor een even aantal 6n's de verwachtings

waarde worden uitgedrukt in een aantal produkten van tweepunts

correlatiefuncties. Het aantal termen P(2N) bedraagt (2N-l)!! =

(2N) !/2NN! namelijk het aantal verschillende permutatieu van pa-

ren zi ,Zj in z1 ,z2'·'· ,z2N •

Vaor N =2 betekent (4.15) b.v.:

<on (p, 21; t). -. 0- 0 on(r, z'f;f) > =
= «<117\r.z.{C(Z-1-~) C( Z.1 -Z'f) +- C(2', -2J)C{7z- 2,,) + C(2r 2'-j)((ZrZJj]

n.l. drie termen van produkten van twee tweepuntscorrelaties.

De afhankelijkheid van de transversale coordinaten en tijd is

uit deze uitdrukking verdwenen.

Na het bovenstaande is duidelijk dat in geval (zN_3-zN_2»>L
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- (ZN_3 - 2N_:1) O{~t) ~ ~ ~
<e ic.ln(p, 2N_2;t)S)1(~ 2N _/; t)JI1(P,2NJ t}}>::: 0

dus eisen we (ZN_3-zN_2)~1 zodat we weer de operator

exp-(zN_3-zN_2)0( p ,t) door 1 kunnen vervangen. Vervolgens kun

nen we weer afleiden dat ongeacht de grootte van (zN_4-zN_3) de

operator exp-(zN_4-zN_3)0( p ,t) gelijk 1 gesteld kan worden; im

mel'S als zN_l, -zN_ 3~~ dan mag da t op grond van (4.14) en eigen-
~ ~

schap D, daarentegen als (zN_1t-ZN_3) »L dan zijn On( .p,zN_3jt) ..

••• ~n( p,zNjt) niet gecorreleerd met de rest, zodat op grond van

(4.16) de transversale co~rdinaten en tijd verdwijnen en de ope

rator O( p,t) = 0 genomen kan worden. Dezelfde procedure kunnen

we herhalen voor aIle (z.-z. 1).
] l+

Keren we nu terug naar (4.10). Uit het voorgaande kunnen we nu

concluderen dat:

van het

oneven

als N even

als No

=
Z ZN-/

jclz", JclzN <on(z)" ... In(ZN) >
D 0

Het blijkt dus dat door de statistische eigenschappen

<V
N
(~2 J' t) >

<~ (PI Z " t) >

medium aanzienlijke vereenvoudiging optreedt. Door sommatie van

(4.17) over aIle N verkrijgen we <V(f> ,Zjt» • We komen hier

op in 4.2.3 terug.

4.2.2 Methode van berekening van de autocorrelatie <V( r tZjt)V*( ~ ,z1 ;t1 )

Om de autocorrelatie van V(p ,Zjt) te bepalen beschouwen we nu

-- - ~Vn~ P tZjt)V;( y ,Sju), waarbij )J, s en u respectievelijk de trans-

vesale coordinaten, de Iongitudinale coordinaat en de tijd van

V*(V ,Sju) voorstellen.
m

~it (4.6) vo1gt: Z "Zn-r S s..,,_,
< ~ (~ Z)) V(J~ 5; U ) :> = < Jd L-t .. fd Zn J~J5, .. fcI:s m ~ k0) n(- (k0 ) fr?t X (, 8)

o 0 0 0 LUJ

-(z-z,)O(~i) ~ -(2n-J-zn)Off;Z:r)(' -> I)
X e { S n ( pJ Z 1~' t),e 0 tz (p, Zn) t/ X

Jt'... ) -J(
-( S -5,)0 {vu -(Sm_, -Sm)O (~4)

X e J {[n(V:Se'Lt) e IbJ1 (t;s~)u)}-.]>

.. ') L}..L~
b · . 0 * ( - ) "U .,

waar lJ V t U , = C ~ 2i..J"
In de integrand van (1~.18) komt

'" A ...

( ~ ) _ i..c) -+.~
enD P t t - c C> t 'i ik

o
n+m maal een fac tor is n voor.

Het is altijd mogelijk om de tussen de Sn's staande operatoren
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naar voren te halen met behulp van een indexering. Schematisch

als voIgt:

-(z-z-t)O(p.t) - (Zr z2)O(P;i)r -> )17/e , cSn (P; 2
1

; -1:) e { OI7(f', 7,2,1 J =-

- (z- 2'.1) O(f-t) - (z./ -Z.2)Of!tJt){8n{f"' z -tlon{~ 2 t)} I= e J -(oJ / f1' 2,J"" ~ -..110

fr*f
.......... t1~t:

De overgang .p1~ f en t 1 ~ t mag pas genomen worden nada t de ope-

rator exp-(z1-z2)O( f 1 ,t1 ) is uitgevoerd. Voeren we deze index

ering in (4.18) in dan staat er in de integrand een produkt van

n+m on's achter elkaar. Met behulp van (4.15) zien we dan di-
->. ) (~ )rect dat n+m een even getal moet zijn: <..V ( o,z;t V· )..),s;u )--=n r m

= a voor n+m oneven. Verder kunnen we dan uit (4.15) zien dat

de verwachtingswaarde uitgedrukt kan worden in termen van pro

dukten van tweepuntscorrelaties. Kwamen echter in (4.15) steeds
... ~

als transversale coord1.naten pen als tijdvariabele t voor, met

betrekking tot (4.18) valt op te merken dat er nu rekening ge

houden moet worden met tweepuntscorrelatiefuncties als

C(p -;; ,z. -s ., t-u). We zien dan weer me t eigenschap C da t voor
1. JIF - iJ/>).P en/of voor /t-uj»'l", Vn ( f ,z;t) en V;( V',s;u) onge-

correleerd zullen zijn, zodat:

<~(f,2;t)~{~5.:'-') = ~Y(P:2;t»<t~(}})s;u»

indien I p-vi» 1 en/of /t-u}» Z-

ander deze omstandigheden kan dus weer van de resultaten van

sectie 4.2.1 gebruik gemaakt worden.

Beperken we ons nu tot het geval dat Jp-tJ~l en It-u./ ~ 7:

De integratievariabelen in (4.18) kunnen we dan als voIgt gra

fisch weergeven:

.s
----It-_---4-----)C--l''"--I(--l!'--------,,ll-_----------\\

(p,o;t) 7" Z"_I 71( 27- 2(0 24,- "2".... 23 22 2, -.,.,
It )( M IClt It II l( It )l

.-E'_~

(~0)-11)
S... 5"'_1 S .. 56 !>~- S" S-3 $~ S I

It ... ~ )C l( I( .. )l I(

fig.4

Langs iedere rechte afzonderlijk zijn (f',t) respectievelijk (v,u)

constant; op de beide rechten ligt de volgorde van de punten

vast. Ten opzichte van de getekende situatie op de z-as kunnen
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eehter de punten op de s-as aIle mogelijke posities innemen,

mits weI de volgorde gehandhaafd blijft. Tijdens de integra

tie volgens (4.18) worden inderdaad aIle op volgorde na moge

lijke situaties doorlopen.

1. Een eerste eenvoudige situatie is de volgende (fig.5)

("n enkele z-tros en '6n enkele s-tros)

(j:n ~ 4tD .z
)t .1(

S ... <;;1
S-0\1. .. 9 Ie

Cr, 0;1) ~-----------lri~ __-------w+_f_---

C~ o,u)-----------t~==~_::r_----

f'ig s
We veronderstellen hier dat de punten z1 ,z2,z3,.,.,zn op de z

as evenals de punten s1 ,s2,s3,.,.,sm op de s-as een tros vor

men, d.w.z. zowel (z.-z. 1)~len (s.-s. 1)£1 voar i=1,2, ••.. n-1;
l l+ J J+

j=1 ,2, •••• m-1. Op grond van eigensehap D en (4.14) kunnen dan

op twee na aIle operatoren in (4.18) gelijk 1 wordengesteld:
~ ZII_, r Jc'!i,"-, )0·... )OItI~).f1 w

<Vn(p,z;t)Vl~s;u»=)dZ1" [c1z.. jdsr.... ds," e-(Z-z, (p,t)_ (s''''' (~ulGhJ (do) x
"' ( \o 0 0 0 Li.:2.1j

X <6n tP, Z4~ tJ. -.. -. 6n(~ Zn,' t) Jntt! Sf' u). - .. dn (r;s"" , u) >}

De ui tdrukking in de integrand tussen < ;> -tekens is met (4.15)

te herleiden tot (m+n-1)!! termen, waarbij in iedere term een

produkt van (m+n)/2 tweepuntseorrelatiefuneties voorkomt. Een

aantal van deze tweepuntseorrelatiefuneties hebben betrekking

op eorrelatie tussen punten op versehillende assen. We kunnen

dus in genoemde termen b.v. C(p -~ ,z.-s.;t-u) tegenkomen. In
l J

verband met de veronderstelde stationariteit levert de correla-

tiefunetie nog een interessante eigensehap. We onderzoeken daar

toe: C( p _ov ,z.-s.;t-u)= C( p -» ,.p - )} ,z.-s .;t-uL Deze
l J x x Y yl J

fune tie is een even fune tie van de argumen ten (f> - V ), (p -)}),
x x y y

(z.-s.) en (t-u). Sehrijven we:
l J n

c( ... J ) <({e-~)J?+-{fj-~)£+-(t-u)j.rf C I
~-~,Py-~,Z,-1J t-tl = .c::. - / /x.!J,~-~~-r)

h7 =-0 ft1 ° ;(=0
y:o
-r~v

(we veronderstellen dus dat aIle afgeleiden gedefinieerd zijn

in x=O, y=O en 3=0) (10)

De stationariteit (even funetie) betekent dat we aIle termen



28

J )2J+1, (d )2J+1kunnen wegla ten waarin axofj

voorkomen. Zodoende komt er:
" lin

C(p,-)} p. _y Z·-5 t-u)= ;j(rx-vx)?x +(fy-Vy)£ r(t-u),*"r C(~!/2i-~ rJj;
)( ..<' y yJ L JJ ( )1 J J <I'

/)1=0 'f;:n .

)(~ 0
.Y ,,;,
'~ -, u

en we zien dat:

(

• Z filf. (;;/ ;y.)d + __ .. _F
J p; ~Py "- ~ >Ix" J ~' n

;) d -_FYI =--~
;)t dU

]
Dezelfde eigenschap geldt ook voor een produkt van een aantal

correlatiefuncties met gelijk transversaal argument (p - v) en

gelijk tijdargument (t-u) maar met verschillende longitudinale

argumenten (z.-s.). Dit is precies de situatie die we bij (4.21)
l J

hebben. We mogen dus in (4.21) in de exponent o(~ ,t)=-O*(t ,u)

nemen. Dus:

Wat betreft de ligging van de trossen ten opzichte van elkaar

zlJn weer verschillende situaties mogelijk.(fig.5) Wanneer voor

aIle relevante i,j (z.-s.))>~ dan zijn de trossen ongecorre-
l J

leerd; in dat geval geldt weer (4.20) Het is ook mogelijk dat

tros 1 op de s-as gedeeltelijk is gecorreleerd met die op de z-
s

as. Voor niet te grate m en n kunnen we dan bij benadering stel-

len dat beide trossen volledig met elkaar gecorreleerd zijn. Het

geval van zeer grote m en n zullen we nog afzonderlijk nagaan

(zie bij 4). Voor niet te grote m en n kunnen we dan in (4.23)

stellen: IZ1-s11~j zodat exp(z1-s1 )O( p ,t);::::. 1.

De integrand in (4.21) kunnen we dus in de situatie van fig.5

afscha t ten tot:

- (2-5) O(p't) /11 • tor

,I = e {t.-J.oJ (-,f..,j <bn(Bz.,;tf Sn(p:z"J)Jn(J[s,;ltJ. .--Jf1(~5"",tI» (..,~~)

2. Beschouwen we nu de situatie van fig.6

We hebben hier drie trossen, de tros 2 is ongecorreleerd met
z

de be ide andere. Tros 1 en 1 zijn onderling weI gecorreleerd.
s z
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(F, 0 t)

fig.G

Omdat de afstanden tussen punten in een tros van de orde tzijn

kunnen we nu in (1~.18) zander meer de operatoren exp-(z 1-z )O(p,t)
n- n

tot en met exp-(z. 1-z. 2)O( ~p ,t) gelijk 1 nemen. De tros 2 le-1+ 1+ Z

vert aileen een bijdrage als (n-i-1) een even getal is, dan n.l.

een even aantal bn's in tros 2 • We hebben dan dus:
* ;z 2'71_1 z5 ?,..-I W\ )Jm

<\/p-2;i)V(V,S;U» =501Z-1···rdzt>tjds-t ... ~dsl'k ~ko) (_,ko )(
o 0 0 0 Jt

-p.,-7)DU~tfd. (.....) -(Z,-Zit-I)O{f,t) _(s.:.:.)D(~u){, ('~ )x< e 1 n p,Z-t~t ,. .. ,. e . e on Y.,5f .J1.1

j(

- (.J:"'_I-Sm)O (~u) [.4 f' -'" (" ~ . '1}j ).... e (on{y".5m;ti»<on(PI Zit-I' t) ...- OJ1(~ zn,fj > '"

Wat doet nu exp-(z.-z. 1 )O( ....p ,t)? Wij zien dat hoewel (z.-z. 1 »)L
1 1+ 1 1+

de operator tach door 1 vervangen kan worden, immers de operand

is ('bn( p,zi+1 ;t) •••• bn( p,zn;t» , dit is de verwachtingswaar

de van een even aantal on's en daaruit verdwijnt met behulp van

(4.15) de afhankelijkheid van transversale coordinaten en tijd.

De resterende redenering wordt dezelfde als die welke we bij fig.

5 gehanteerd hebben. Oak in het geval van fig.6 is de integrand

dus af te schatten tot:

3. Weer een andere situatie doet zich voor bij fig.?

7.,
'2.2 z. -1z Z1

(p'o,.i) 7i+/
Qr. " .. (~ E II Ii '0 x z

( ~o·tlJ
25 -15

C'( '1 ~ 6Wi If) II S
I J 'J

~~I
s· S.:>". J

,

fig.?



geeorreleerd, evenals de trossen 2
z

eehter onderling niet gecorreleerd,
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Er zijn hier vier trossen. De trossen 1 en 1 zijn onderling
Z s

en 2 • De twee paren ZlJn
s

dus (z.-z. 1h>( en (s.-s. 1)>>(
l l+ J J+

Omdat de punten z. l' z. 2'.'.'z en s. l' s. 2'.'.'s op eenl+ l+ n J+ J+ m
tros liggen kunnen we de operatoren exp-(z. 1-z. 2)0( t ,t) •.••.

l+ l+
exp-(z 1-z )0(0 ,t) en exp-(s. 1-s.)O*(v ,u) •• exp-(s 1-6 )O*(~,u)

n- n I J+ J m- m
in (4.18) gelijk 1 stellen. Beschouwen we dan het volgende ge-

deelte van de integrand van (4.18):

We maken nu weer gebruik van de eigenschap (4.22) van de eorre

latiefunetiej uit fig.? blijkt dat !(z. 1-z.)-(s. 1-s.)J~t!zodat
l+ l J+ J 0-

- (z I .- ~ d)O(r:I) - (sri - -?'+I) LJ '( i?'1 {(ZUI -Z-) .- (Sri~1 - 'i)} O(f;c)
e :=:e ,;:;;;;1

Daarmee is opnieuw dezelfde situatie verkregen als bij fig.5.

Het heeft weinig zin om situaties met 5, 6 en meer trossen te

besehouwen. Ze zijn steeds terug te brengen tot een van deze

gevallen.

4. Er is eehter een situatie die we nog niet beschouwd hebben, fig.

8, waar de trossen 1 en 2 beide met een gedeelte van de zeer
s s

grote tros 1 geeorreleerd zijn; onderling zijn 1 en 2 eehter
z s s

niet geeorreleerd.

(~o;-t) Z,; 2 .. 1 z Zk 2'...,

( It .. to); • Z

2 5 " 1.5-
(~ o;u) L" 9 C=~ ". oS

S"m 5';-11 s· 5
J(I

fig-.8

Veronderstellen we dat tros 2 geeorreleerd is met de tros 1
s z

tot aan het punt z .• In tros 2 en 1 zijn de onderlinge afstan-
l s Z A

den van opeenvolgende punten hoogstens van de orde~ j in de uit-

drukking voor<:V (D,Zit)V*(V,Sju» volgens (4.18) kunnen daar-n r m
om aIle operatoren eXP-(z1-z2)0(P ,t) ••• exP-(zn_1-zn)0(p ,t) en

exp-(s. 1-s. 2)C*(v ,u). •• exp-(s 1-s )O*(~ ,u) door 1 vervang-
J+ J+ m- m

en worden. Eehter door het zeer grote aantal punten in tros 1
z

kunnen moeilijkheden aptreden. Wij nemen daaram in eerste in-

stantie in de tras 1 slechts de aperatoren exp-(z.-z. 1)0(~ ,t) ••
z l l+
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(4. 2 S)

+- (Zt_1 - Z, ) tJ1~ u)
e

(s.-s. 1)>>.1 zodat exp-(s.-s. 1)O*(v,u) niet
J J+ J J+

mag worden; wel echter exp-(z. 1-z. )O(~ ,t) om
1- 1

• We nemen nu :

Uit fig.8 blijkt

gelijk 1 genomen

dat (z. 1-z. )~1
1- 1

- (2,_1 -Z,) O(Bt)
e -;;;:;1~

Dit kan zonder bezwaar, misschien is de benadering zelfs beter

dan het vervangen van de operator door 1. Hetzelfde kunnen we zeg

gen van exp-(z. 2-z. 1 )O(~p ,t) ~ exp{z. 2-z. 1 )O*Cv ,u). Stel nu
1- 1- 1- 1-

dat wij hiermee doorgaan tot exp-(zk_1-zk)O(~ ,t), waarbij we

dan tevens veronderstellen dat tros 1
s

tot het punt zk met tros

1 gecorreleerd is. We vinden dan voor de integrand Van (4.25):
z

, Ilt , ·m - (7-z4)0(1;1),~ -(Ztr_2- 21r _I )O(!:tj
I ={tkJ (_Lleo) < e -(c5l1(f-z-f~i).-_- e {;;"'n(l,zk_,J))t.

_(05- 5i)O(~lt:) ~ -(!f; - J -~)O (;Ju)
xe -(In(J.;~;tL).,... e IJfI(ft,f;.{~X

I(

{-(.srs,;~/)+(2"1r-rz,)O(>:tI) ~" .>. ....., 'J] 1
X e (~n(fJ2k)t)- .. In(f,?n,t)Jnrv, ~+IJtt) ',' .. J;1{~'J,7,,(1) - >

We weten nu echter dat )-(Sj-Sj+1)+(zk_1-zk)I~~zodat de opera

tor toch weer gelijk 1 genomen kan worden. Deze redenering wordt

twijfelachtig wanneer (zk_1-zi) zo groot wordt, dat de exponent

van exp(zk_1-zi)O*( :j},u) zelf van de orde 1 wordt. We w'?ten

n.lo dat I O*CV ,u)/f'oI1/C'l' +1/kol 21. Wordt dus (zk_1-zi) zo groot

dat niet langer aan

IZtc" - '2 i I «1
kj,..Q:L

voldaan is dan moeten we extra voorzichtig zijn. Omdat de onder

linge afstanden tussen de punten op een tros van de orde)?zijn,

kunnen we stellen dat I(zk_1-zi)/C'LI~ 1 en )(zk_1-zi)/koR2)~1
neerkomt op: het aantal tussen zk_1 en zi liggende punten is vqn

de orde:
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We zullen ons daarom beperken tot gevallen waarin het aantal

scatteringen kleiner is dan bovenstaande grote getalJen. (11)

!let probleem van fig.R is daarmee teruggebracht tot dat van

fig.5 Uit het voorgaande concluderen we nu:
~ . Jtz J2'''., (' Y"-'. 'tI 1\1"1 _ (2-S) O(~ t)

<VYl(p,z~t:N(v;~·u»= 5dz,_- ..- c!z"Jds-1-_ ... )c1s... (lk,,) (-"Szo) e i
o 0 0 0

<: on (~Z~;t). .. S n (p, ZI/1,t)617(S! S-I;,tI) , ... -- 0n(~ sm; ti) >J
waarbij als eis: n+m=2N<Min( ~?', {,i) ('1.:2"/)

Om < V( p,z;t)V"'(~ ,s;u):> te vinden moeten we (4.26) sommeren

over n en m. We komen hierop in 4.3 terug.

4.2.3 Overeenkomst met de geometrisch-optische benadering.

De gevonden benaderingen voor gemiddelde waarde en autocorre~

latie van V(P ,zit) betekenen in feite dat we voor het bepalen

van deze grootheden ons kunnen beperken tot de geometrisch

optische benadering (de eerste term A
o

( P,zit) van (4.7)).

Om dit in te zien gaan we als voIgt te werk:
2 Z #

~_ £~f8n(~2;t)dz, <>0 ('k. f .... d.) :>0

V(p;z;t)=A Cp,2;i)::: e 0 1 =:i L- °o6n(p.,z".I) z/ = 2' V tpzt)
g." 0 _ J . N J' J

N-o N. N=o g.o I ")
('1.2 lY

Anderzijds vinden we door differentieren van(4.28):

~ V(~ ;z)) = d:() 0t7(~ 2, t)V (p, Z; t)
OZ ~o ~o

zodat we door integra tie naar z en randvoorwaarde (Vg.o(p ,z;t1lo=1

vinden:
z

V (~2ji) =1 + Jdz, d'-o 6n (fJ21~t) Vg .o(f.JZ-f;t)
go 0

waarna met de methode van Neuman-Liouville een reeksontwikke-

ling voIgt:
00

V.J~Jz;t) = :i:. ~ (~2;t)
g N=o ~.o ZrY-1

~J (p,2;t) = lcJz, JdzN (ik"ltn(p,z-1,t) - _.. -.. 6h(P' ZN;f)
'\).0 I 0 0

De reeksontwikkelingen (4.28) en (4.29) zijn dezelfde; in be i-

de gevallen wordt voldaan aan de recurrente betrekking:
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zodat met dezelfde beginvoorwaarden ook V
N

( P,Zjt) in (4.28) en
g.o

(4.29) dezelfde is. In plaats van (4.17) kunnen we dus schrijven:

:z N

<VN(~2;t» =- < ~ Cr'ZJ i )"/ == < Nfl ((ko J/jh(~~)t)cl2-1»
go . a

Maar ook in (4.26) kunnen we gebruik maken van (4.28) en we vin-

den: "2 5 '"'

~ . *~ _(z-~)O(p.t) (JcJJn(~zIJt)d~)n?ttjon(r}SfJU)dj)
<: V(r. 2; i) Y( "V.s· u»·:. E' < 0 J J l. >

11 m - k>
/H • /»1. (4. .3 f)

Door sommatie over N voIgt uit (4.30):
;z

\/~) iJ;,fcSn (p- Z-td)dz1<·V(p.2,i >= < e. 0 > (4.'32)

Door sommatie over n en m voIgt uit (4.31):

G' ~ It .... V~.. -(z-s)o{fitj (fl". d -SJ r.. ,\
<-<~(f.2;-i)VWt('Js,u»::<V(PJz,t) (~5,u»-=e i < expt{) -:~517IPJ.,,tJ_,,cls,cn{~SI,~IJ;?J

.hI,'t» (ti. :3 3 )

4.3 Statistische waarden

De verwachtingswaarde van de uitdrukking in (4.32) is eenvoudig

uit te rekenen. Voor normaal verdeelde x met <,x) = 0 geldt:

I. k 1l ,.

< €X? iKe X ) = exp - ~ <x"'>
;Z ~

Nemen we x = f dZ1 g n ( p ,z1 j t), dan geld t volgens eigenschap A
o

dat <X) = 0 en voor z »1 geldt, wegens het centrale limiettheore-

ma dat x normaal verdeeld is (12).

Daaruit voIgt:
2' 2

-~~ j"Jz,jdz.! (En(p, z-t,tjJh(!A;t»
<Vt~ Z; t) );:: E' \t i.' C =

z z

- ~l<d'n;/Jd2,Jd2./ {'(c, -z./)
e ~ 0"

Omdat de integrand in (4.34) een functie is van het verschil

(z1-z2) kunnen we door de substitutie (z1-z2) = z' de dubbelinte

graal terugbrengen tot een enkelvoudige integraal. (fig. 9):

]j2,]dz: ('(2/ - 22 )

o 0

;z

.':: j (z - /21) C(z')dz I

.- 2



/Z'~,21

//Z,-7 l - Z'
/

/

f~9
_ z,

In verband met eigenschap C voor de correlatiefunctie kunnen 'we

bovenstaande enkelvoudige integraal nog verder afschatten tot:
:z 00

jCz-/z'I)C (2')dz' ~ z: SC(Z')d2' -+ O(jl) = zf + O(.(Jl)
-2 - 00

(z»C) ('t36)

Dus:

J2 -4

_ e ZB.2B :- (~Q\C"; l)
We zien dus dat wanneer z> zB de verwachtingswaarde <: V( p ,z;t):>

aanzienlijk kleiner dan 1 kan zijn, terwijl toch:
'2

IVg.o (PJZ"-o!-== Iexp lkofdz, c5n(~Z-1;-t)1 ":::-1
o

De verklaring ligt hierin dat voor z»zB de fasehoek

kJSn(p ,~;t)dz1 overal tussen 0 en 2Tt kan l~ggen zodat de ver

wa~htingswaarde van het complexe getal eXP(ikoJO: n( f ,z1 ;t)dz1
naar nul nadert. Door sommigen wordt <.. V( p ,z;thde coherente

golf genoemd. Men zou deze kunnen meten in een meetsysteem waar

van de constanten groot zijn t.o.v. f en'( •

Ook de verwachtingswaarde van de bijdrage van N verstrooiingen is

eenvoudig te berekenen. Schrijven we:
2

<V
N
(f, z/t» =<~ko jdzt C)h(P: 0, t))~ = <

N!

e1 2JN
N' dtN

<~ { ~ Zj tj> ._ 0

dan volgt:

zodat: voor N oneven ( wat we al eerder}

vonden) ,
{t/3C?

<V (p 2 t)> = . -1 ;yiN ~ (_ F!l~ )N= I (_ z)N
2101 J J (~",)l (;)~~'" N! ziY N.' 2'B

Beschouwen we de absolute waarde van dit gemiddelde )<V2~/ =

(z/zB)N1/N! dan zien we dat voor z <: zB de eerste term (z/zB):1/0!

1 de grootste term is. Voor z '> zB neemt aanvankelijk )< V2r?J toe
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Figuur 10 geeft de situatie voor z/zB= 3

.3

'l

I
I

f\s'o ~ :I 3 ., S b .... AI

Algemeen geldt dat I<V2N>I zijn grootste waarde heeft voor

N ~(z/zBt Dit kunnen we inzien met behulp van de formule van

Stirling:

die reeds voor kleine N een goede benadering is.

We zien dan:

I< V2N> I hee ft zlJn grootste waarde als de exponent -NlogN + N 

-~logN + Nlog(z/zB) maximaal is. Beschouwen we de functie f(x) =
-xlog(x) + x -~log(x) + xlog(Z/ZB), met x een continue variabele,

dan kunnen we door differentieren inzien dat deze functie een

maximum vertoont voor x ~ (z/zB);

()(.» 1) (4." 1)

k
2 2 .

=.5 exp-:.....o< x > • In

J :l ~

- dS 1 0 n(v ,s1 jU).

o

We zullen nog zien dat het te verwachten aantal verstrooiingen

overeen komt met <N> = (z/d B) waarbij dB van dezelfde grootte

orde is als zB"

We berkenen vervolgens de autocorrelatie:

Opnieuw maken we bebruik van <expik x :>

dit geval nemen we: x = Jdz1 8 n(r ,z~ jt)
o

Passen we dit toe dan vinden we:
\J~ )t.... -(z-:»O(r- t) @'12)<V(cz;t) V ().),5.U)'>::: e 2 {R. S S $

J - 1I.}.t(on} [rdzJdz.l ('(z, -zJ) _2 jdZ,jdZ2 C(f-~Z, -s,J t-u).,. jfs,/d5i {(s, -~)Jl
1e ~ 0 0 0 0 0 () J
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Wanneer Z = s dan v1nden we: u ()

Hieruit volgt o.a. <'V( 'p ,z;t)V·('~ ,Zit» =<\ Vc ~ ,zit)1 '> :; 1 ,

in termen van energie bet~kent dit dat de verwaehte energiedieht

heid gelijk is aan die v~n de primaire golf', n.l. 1.

Verder zie n we da t voor If - 'ti I» R en/of It-ul),) 'Z" :

!If ) *... - (Z0/04) V II II!.. '<VI!'Jz;t Y(~.s;u) • e :F8 _< (~J2;t/>(~~"",,»

bij de in (4.43)

s -

een resultaat wat we ook vroeger al vonden.

Nemen we vervolgens he t geval da t (z-s) »1 .
We tekenen het integratie-oppervlak behorend

voorkomende dubbelintegraal.
~,1',.J' ~",

5, • ?, • .I

-2"1 Z

Bedenken we daarbij dat alleen voor (z1-s1)~j de eorrelatie-. ."funetie C(P _1). z1-s1 ;t-u) wezenlijk van nul zal versehillen.

Het in fig. 11 geareeerde oppervlak draagt overwegend bij tot:
2' .s'

Jd7,jds, C('p- -::Jj Z.,_ Sf; t -u)
o 0

zodat we ons kunnen beperken tot:
-~ ~

Sclz/ Jcls/ C(p-",~, .J~i t -ll)
o 0

De bijdrage van het verwaarloosde driehoekje is hoogstens van

de orde}2. Met behulp van (4.35)-(4.37) volgt nu:

s s
Jdz/ Jd~ C(p-~ z., -'1; i-u) ~ s 1 C("'P- ~ OJ t -u.)
o 0

zodat volgens (4.43) en de definitie van zB:
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Deze uitdrukking is moeilijk verder te herleiden. We kunnen

echter weI een uitspraak doen omtrent de correlatie in de voort

plantingsrichting. I',e weten dat IO( p ,t)}-:::::- \ 1/c"Z' + 1/k/- 2\ en

we zien dus dat de operator nog niet veel invloed heeft zolang

gelijktijdig (z - s )« c'L en ( z - s )<<. k 1. ~
o

Derhalve wordt de correlatie in de voortplantingsrichting be-

paald door:

L = Hin (Tc ('01 (, )

We zullen ons nu beperken tot het geval z=s >/~

We hebben gezien dat < lV( f ,Zjt)l~ = 1 en we willen zien hoe dit

in <V V*> tot uitdrukking komt.
n m

Met behulp van (4.31) schrijven we: z

. . X ?>rTl d rn iko{(~i -~~) Id2, cln(p-7-1j-tJ} ()
<V(p.zt)V (P,2;t)) .= ::L :L _ <eo> 44 f

h ) J /)\) ;n! I'm! dt;1'I eN/to E;~O

£~ ::0

en er voIgt met (4.34)

We zien hier opnieuw dat n + m een even getal moet zijn, voor on

even n + m is de uitkomst O. Stellen we n + m = 2Nj we kunnen dan

uitgaan van:

Schrijven we eXP-(z/zB)(C1 -E2 )2 als een

leen de N-de term een bijdrage. Dus:

J..- _'1_

frrll (OZN- »1).'

.:;> I'I' _ 2 (F., _E,) 1.)
~:z z/3«

e
~ < '" \ 2M-...
0"1 oJ£; ["I ~ 0

Ez .-0

machtreeks dan levert al-

zodat

111-m
{-, I (211 )!

1m.} (2Al-m)!

N

( 2) /
- Zs ,NI

Sommatie over m levert:



o

Voor N = 1 betekent dit b.v:

V. \I~ , vJt- 1(

< r) \2) + <V, I :> + ""V'l ~ > = () I ~ VX- It
~ <V, I> =- <~ 1. > - <. V2 VC >

Blijkbaar worden dus de energieen van de afzonderlijke ver

strooiingen weer weggelnterfereerd door verschil~ende kruister-

men. Voor N = ° resteert aIleen <V V*> = 1 zodat <V(p,Zjt)V*(p,z;t»o 0

= 1, in overeenstemming met wat we reeds vonden.

4.4 Het aantal verstrooiingen.

Veronderstellen we dat een verstrooiing een volstrekt onvoor

spelbare gebeurtenis is, die niet wordt belnvloed door voor-

gaande verstrooiingen en op iedere plaats op kan treden. Voor

een klein interval AZ mag weI gesteld worden dat de kans opeen

verstrooiing evenredig is met A z en dat de kans op twee verstrooi

ingen in dat interval in vergelijking daarmee zeer klein is.

Stellen we de evenredigheidsconstante voor door dB' dus:

p( 1 verstrooiing in interval Ll z ) = ..az/d
B

"

Denken we ons het interval (O,z) verdeeld in een groot aantal,

zeg m, intervallen ~ z. Het aantal verstrooiingen in dat inter

val wordt dan beschreven door een binomiaal kansveld:

Maken we de intervallen ~z infinitesimaal klein, dan voIgt:
:2

peN) = {on (;)("'~8n 1- :".fN-(:a)N e;J. dB
/11'1..,.00

Zoals bekend is bij bovenstaande Poissonverdeling:

= ~~ =
N

Anderzijds is het logisch te veronderstellen dan </VNJ5 het

grootst zal worden wanneer N gelijk is aan het te verwachten

Aantal verstrooiingen. Deze veronderstelling maakt het moge-
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lijk de in de l'oissonverdeling voorkomende karakteristiekp.

lengte dB in verband te brengen met de vroeger gevonden parameter

zB. Uit (4.48) voIgt:

Voor welke N wordt nu <lvNl5 bij vaste (z/zB) het grootst? We

maken weer gebruik van de formule van Stirling (4.39) en vinden

met (4.52):

J 2kL t-NkNf-N- IA,A! ",;U'7~ - tou Iii;;

1
'2 (- )1J{-2N.~ --:IN+JN;. II"il)N U; (f /""11 (/'8-(J

</VN)~ fiN e VlfllN. N e (~liN/ <i =e (1.1,~·j)

<)VN\~ is maximaal wanneer bovenstaande exponent maximaal is

Voeren we in de functie f(x)= 2xlog(2) - xlog(x) + x - log(x) +

xlog(z/zB) - log(~V-2). Deze functie heeft een m~ximum voor

x ~ 4z/z
B

(x» 1):

t(X) :'210gp - POfiX + ; ~ {O(j ;8 ?\: toy l;Z ( )(?> t)
X :Za

Wanneer dus N = 4z/zB overeen komt met het te verwachten aan

tal scatteringen geldt op grond van de Poissonverdeling:

We zien dat beide parameters van dezelfde grootte-orde zijn.

zB staat bekend als de Born-afstand, het gebied z< zB staat be

kend als het single-scattering gebied. Uit de Poissonverdeling

voIgt het gemiddeld aantal scatteringen <N > = z/d B ' met een

spreiding @N = V-;;ZB • In sectie 4.2.2 hebben we als eis g~

steld dat het aantal scatteringen beperkt moet blijven to~:

N < Min (c l d , k f )
o

Zodoende moet dan worden voldaan aan:

4z/z
B

< Min (c'-, /R , k l. )
o

Met het oog op de definitie van zB komt dit neer op de volgende

beperking van de dikte van het medium:

Z< «'cJh~)- f l1,rt (?, (~o~ l)



'l'enl'llot.te z.ij nop; opp;emerkt dat in hoofdstuk 2 nog een h~per

kinfT, aan de dikte van het medium is opgeJegdj de in (2.12) voor

komende operator:

is met (2.30) afgeschat tot:

e'ipi'{Z-Z1) ~ ~t(1- :~) A:; €xpftio(z-Zt)(/-
c..a. dtZ

De grootste verwaarloosde term is daarbij van de orde:

zodat geeist moet worden:
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Appendix

Eenvoudige afleiding van het splitsingstheorema volgens (4.15)

dn(z) is een stochastische variabele met gemiddelde 0 en sterkte
:z

<:Dn'3. • Dan is JOn( ~)dt'r een normaal verdeelde stochastische

variabele indienoz »~ (12) met gemiddelde O.

We kunnen formeel schrijven:

In(z) .... In(z,,).= 0n
~... o

1

s·~· ..

2 n

!~fOh{&)cio}
o (f)

Nu is ook de stochastische variabele:

2, ~.2

X == E; jon (&)cI~+ E.2 jcfn(&)de- + .

o 0
(2)

<on{z,) ... In(z,,) > = L"" -1
1,: ~o E;. f; ..- l~

1

E, F; .... I;,

zodat:

normaal verdeeld met gemiddelde 0, mits z.»~ (i=1,2,.,.,n).
1 2 2

Zoals bekend geldt dan <:::exp(ik x» = exp-(k /2)« x > )
o 0

Z 2'.,

J'" (;l re-f<'f,!:S'(~J<19·4Jn((7)d~)~
dZ; "_ &Z., tiro

(~)

Allereerst valt op te merken dat voor al die termen waarvoor

i = j steeds (E~) voorkomt in de exponent. Door de differnti-
1 2

atie naar z zal deze (E.) voor de e-macht komen te staan. Om
1

dat echter na differentiatie lim(E._ 0) genomen moet worden con
1

stateren we dat die termen waarvoor i = j geen bijdrage leveren.

Schrijven we de e-macht als een machtreeks dan komt er:
171 1'\ Z'{ z" . 'h'I

'\?> . i'100 1_ 1/:i ~ E~£.J· }dl};/::ie/,z <rj'nJ C(&,.e;z)]
_v_ (:!-) ':::i .t 1=//=' {T '-' ('

.;)z, ~z.. dc im=O ,M.I (")

Voor m o staat er tussen de accolades 1. Voor m = 1 staat er

tussen de accolades een groot aantal termen, waarbij iedere term

bestaat uit een produkt van 2 f's en een dubbelintegraal.

Voor m = 2 bestaat iedere term uit een produkt van 4 t 's en 2

dubbelintegralen. Het is duidelijk dat er voor iedere m steeds

tussen de accolades termen staan, waarbij een produkt van 2m f's

vermenigvuldigd moet worden met m dubbelintegralen. De n-voudige



de lim (E.--?O) eist dat in het produkt van 2m
1

voorkomen en wel tot de macht 1. De laatste eis

tegralen zoals

(i=1,2,., •• N)

42

differentiatie in (4) eist dat in de m dubbelintegralen aIle

z. voorkomen,
1

E Is alle E.
1

betekent dat n = 2m moet ~ijn, zodat inderdaad de verwachting

van een produkt van een oneven aanta16 n' s gelijk 0 is. De eis

n = m/2 betekent ook dat we slechts een term uit de in (4)

voorkomende machtreeks hoeven te beschouwen. Bovendien zijn

we dan nog alleen gelnteresseerd in die termen tussen de ac

colades waarin alle t. voorkomen tot de macht 1.
1

Voar n = 4 hebben we b.v.

'I '1 2, Zi 4 't

:2: *- ~~.)dtjfdtJ2<JI1~C(eJ-~)'= Z f- EltlrX{Z()~')
{=1,=1 0 0 i-=Id:::'/

Na uitwerking voldoen de volgende termen aan bovenstaande ei

sen (alle Z., en alle E. tot de macht 1):
1 1

Substitutie in (4) levert:

<On (Z-f) _. on (z.,.»;:; «6h~/i ('(21 - 22 ) ((23-2~) + C(21 - ~J) C(2;z- 2.,.) ~ C(Zr 2<t)L(zz - ZJ} (t)

in overeenstemming met (4.16).

Algemeen kunnen we voor n = 2N de verwachtingswaarde uitdruk

ken in (2N-1)!l = (2N)l/2
N

N! termen van produkten van N twee

puntscorrelaties.Het getal (2N)l/2
N

Nl is gelijk aan het aantal

verschillende permutaties van paren Zi' Zj uit z1,z2,.,.,z2N'

De eigenschap (4.15) die geldt voor een multivariate gaussische

verdeling hebben we hier afgeleid zonder dat we van de veron

derstelling uitgaan dat J n(z.) zelf normaal verdeeld is.

Slechts hebben we geeist dat ~lle z.»~ • In de N-voudige in-
1

(4.10) is voor z »f het gebied waar alle z.
1

kunnen we inzien door

Ben verdere

IVN ( C) I~
----2 <
<IVN(2JI>

afschatting levert:

k2N~n )~NlfclZI -J;;N)~
_o_\_~_m_t\_)(__(:...::co -=-o _

(:2N)! (;,,)N
(NI)3 D

(01)



~n een getal is van dezelfde groatte-
max

)i dan vinden we tenslatte:

43

Nemen we aan dat

orde als «8n
2>

I~ {iJ)!:2. #! 0£1)N '/
---'-:"""-----:-l < - - <,,- 1
</Vr/zJl> PlY! Z

We mogen dus weI aannemen dat de in haafdstuk vier afgeleide

resultaten inderdaad voar een veel ruimere klasse Van verde-

lingen Van bn gelden.

(10)
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Zie [2J blz. 4 e.v.

Zie l3]

Vgl. ( 1J blz. 26

Vgl. L1 ] blz. 36
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Noten

1. Uit de Maxwell-vergelijkingen kunnen differentiaalverge

lijkingen voor E en Hworden afgeleid. Hieruit kunnen we

in ons geval differentiaalvergelijkingen afleiden voor de

afzonderlijke ruimtelijke componenten van E en H. De sa

menhang tussen de ruimtelijke componenten wordt bepaald

door d i v is (r, t) = d i v E (f, t )"E (r, t) = a

2. In het meest algemene geval zijn E' en/, tensorgrootheden

afhankelijk van plaats, tijd en frequentie w van de golven:

E=E(r,t,w),~ ~Cr,t,c.J). In een electrisch neutrale

atmosfeer kunnen we nemen: t< =p, E=E(r,t). Zie ook l1J
o

blz. 16 e.v.

3. Voor de eerstgenoemde benadering van het probleem zie

4.

5.
6.

7.
8. De wolf baseert een groot deel van z'n beschouwingen op

deze z.g. partial Fouriertransforms, omdat ze duidelijk

samenhangen met de correlatielengte /i! (k -::::. k ~!/t! )
x y

9. Zie b.v. Middleton: Statistics

10. Vele stochastische processen hebben een correlatiefunctie

die geen continue afgeleiden heeft in 0, b.v. het random

binaire telegraafsignaal. Deze processen hebben echter zelf

een discontinu karakter.

11. Zoals verderop zal blijken (blz. 39 formule (4.55)) leidt

deze eis tot een beperking van de toegestane dikte v~n het

medium.

12. Zie l4]
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