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Voorwoard

Mijn afstudeerprojekt heb ik onder supervisie van prof. dr.

M.P .H. Weenink verricht in de vakgroep theoretische elektro

techniek van de Technische Hogeschool Eindhoven. De belangstel

ling van deze vakgroep is gericht op theoretisch en experimenteel

onderzoek op het gebied van de elektromagnetische velden en de

elektrische netwerken.

Een van de grotere projekten is het onderzoek naar het

gedrag van antennes in plasma's. Kennis omtrent dit gedrag is

noodzakelijk voor het interpreteren van meetresultaten in

ionosfeeronderzoek en onderzoek aan laboratoriumplasma's. Mijn

afstudeeropdracht komt voort uiteen belangrijk onderdeel van

dit projekt, namelijk het onderzoek naar de invloed van de in

homogene plasmalaag van de antenne op de stralingseigenschappen.

Ik hoop dat mijn bijdrage aan dit projekt het indcht in de

golfvoortplanting in inhomogene media heeft vergroat of zal

vergroten.

GmLag wil ik prof. dr. M.P.H. Weenink en ire L.P.J. Kamp

bedanken voor hun waardevolle discussies en suggesties.

Tilburg, december 1982 Marcel van Doorn.
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Abstract

Reflection of Electromagnetic Waves from Inhomogeneous Media

The reflection of plane electromagnetic waves from planar

stratified media with various refractive index profiles is

discussed. Special attention is paid to the effect of

discontinuities in the derivatives of the refractive index

on the reflection coefficient. This leads to different

orders of magnitude of the reflection coefficient if the

thickness of a transition layer is large. In the limit as

the thickness of the transition region tends to zero the

reflection coefficient approaches a value depending on the

relative difference between the initial and final values of

the refractive index and not on the manner of transition.
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Samenvatting

Reflektie van elektromagnetische golven door inhomogene media

We bespreken de reflektie van vlakke elektromagnetisohe golven

door vlak-gelaagde media met verschillende brekingsindex

profielen. Speciale aandacht wordt besteed aan de invloed van

discontinuiteiten in de afgeleiden van de brekingsindex op de

reflektiecoefficiant. Dit resulteert in verschillende grootte

orden van de reflektiecoefficient als de dikte van een

overgangslaag groot is. Als de dikte van het overgangsgebied

naa:r nul nadert" bereikt de reflektiecoefficient een waarde

die afhangt van de begin- en eindwaarde van de brekingsindex

en niet van de manier waarop de overgang verloopt.
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1• Inleiding

Een antenne die zich in een plasma bevindt, wordt gewoonlijk

omgeven door een inhomogene plasmalaag. Buiten deze zogenaamde

grenslaag is het plasma homogeen. Deze grenslaag kan het stra

lingspatroon en de stralingsimpedantie van een antenne aanzien

lijk beinvloeden. In de vakgroep, waarin ik mijn afstudeeronder

zoek heb uitgevoerd, is men onder andere geinteresseerd in de

invloed van de vorm van de inhomogene grenslaag op de stralings

impedantie van de antenne.

In een koud isotraop plasma kan voor de inhomogene grenslaag

bijvoorbeeld een lineair of parabolisch elektronendichtheids

profiel ne(z} als model worden aangenomen. In werkelijkheid zal

het grenslaagprofiel echter gelijkmatig, dus zonder discontinui

teiten (tknikken t ), overgaan in het homogene profiel (Fig. 1.1.).

antenne

-.-.,...J z
vacuUm
grenslaag

ne

-....- z
lineaire
grenslaag

ne

------ z
parabolische
grenslaag

z
monotoon dicht
heidsverloop

Fig. 1.1. Elektronendichtheidsprofielen n (z)e

In mijn afstudeeronderzoek laat ik de antenne buiten beschou

wing, maar kijk alleen naar vlakke elektromagnetische golven die

invallen op inhomogene media met verschillende brekingsindexpro

fielen. Van bijzonder belang is de bepaling van de reflektiecoef

ficient voor de verschillende soorten inhomogeniteiten. Als we de

reflektiecoefficient weten, weten we in een verliesvrij medium ook

het vermogenstransport. Het doel van ons onderzoek is de invloed

nagaan van de vorm van het inhomogeniteitsprofiel op het vermogens

transport. Met name onderzoeken we de invloed van discontinuiteiten
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in de afgeleiden van de brekingsindex. De in dit rapport ver

zamelde inzichten, kunnen van nut zijn bij het interpreteren

van de resultaten van het onderzoek aan de complexe configura

tie van een antenne in een inhomogeen plasma. Bovendien is met

deze inzichten een gerichter onderzoek mogelijk.

We bestuderen in dit rapport vlakke golven in media die

inhomogeen zijn langs ~~n as van een rechthoekig coordinaten

stelsel «z-as). Media van deze soort worden vlak-gelaagde in

homogene media genoemd. Er bestaan in de natuur veel media die

geclassificeerd kunnen worden als vlak-gelaagde inhomogene media.

De atmosfeer van de aarde, de zee en de aardkern kunnen be

schouwd worden als vlak-gelaagde inhomogene media, omdat hun

di~lektrische eigenschappen merkbaar veranderen in vertikale

richting, terwijl de veranderingen in horizontale richting vrij

weI te verwaarlozen zijn. Invloed van het magnetische veld,

niet-lineaire effekten en absorptie worden niet besohouwd.

De indeling van dit rapport is als voIgt. In hoofdstuk 2

gaan we de golf'vergelijking bespreken, waaraan de elektromag

netische velden in een inhomogeen medium moeten voldoen. In

hoofdstuk 3 berekenen we de reflektieco~fficient van twae bre

ingsindexprofielen, waarvoor de exakte oplossing van de golf

vergelijking bekend is. Het ene profiel is een gelijkmatig ver

lopende overgangslaag zonder discontinuiteiten, het andere een

overgangslaag met disoontinuiteiten in" de eerste afgeleide van

de brekingsindex. Omdat de exakte oplossing van de golfvergelij

king voor slechts enkele speciale profielen bekend is, gaan we

in hoofstuk 4 een benaderde uitdrukking voor de reflektiecoeffi

oi~nt afleiden, welke geldig is voor willekeurige profielen met

zwakke reflektie. Hiermee gaan we de invloed van disoontinuitei

ten in de afgeleiden van de brekingsindex nader onderzoeken.
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Z. Al~mene theorie van golven in inhomo~ne media

2.1. Golfvergelijking

In deze paragraaf gaan we de golfvergelijkingen afleiden waaraan- -het elektrische veld E en het magnetische veld H moeten voldoen.

in een inhomo~en, isotroop medium vrij van ladi."lgen en stromen.

We beschouwen een medium waarvan de eigenschappen Diet in de tijd

veranderen, maar waarvan de di~lektrische constante £r een funktie

is van de plaats-coordinaten. We nemen verder aan dat de magne

tisohe permeabiliteit constant is Y"r = 1) en dat het medium niet

~leidt (6 = 0). Voor de brekingsindex n kunnen we dan schrij-

ven n =ve:;. De di~lektrische verschuiving geven we aan met 'D.
Uitgangspunt zijn de vergelijkin~nvan Maxwell

In het geval van harmoDische tijdafhankelijkheid (exp(+:iWt». van
..l> ~

de vektoren E en H, wordt differentiatie naar de tijd herleid

tot vermenigvuldiging met i£U. Verge (,2.1) kan dan geschreven wor-
... 2'-

den in de vorm (met D :: S n. (lA)).E)
o

-" 2~
rot H = ilJf, n E,

o

In het inhomogene medium dat wij beschouwen, is de brekings

index n een funktie van de plaats. Dus geldt

. 2~ ....
div (n E) = 0, div 11 = O.

Door de rotatie te nemen van de tweede vergelijking van (2.2) en....
rot 11 te elimineren, krij gen we

of

-" 2 2~
rot rot E = komE,

... 2-" 2 2....
grad div E - V E -k n E :: 0,

o

(2.4)

(2.5»

met ko =VJ/o =w~f,c:f~ het golfgetal in vaouUm en c = 1AJE,c(o' de

lichtsnelheid in vacuUm.



De eerste vergelijking van (2.3) geeft

2. ..:a..... 2
n div E + E.grad n = O.

Met deze vergelijking kan div Egeelimineerd worden uit (2.5) en

we krijgen

(2.7)

de golfvergelijking voor het elektrische veld. Op analoge wijze

kunnen we de golfvergelijking voor het magnetische veld bepalen,

(2.8)

We hoeven slechts een van deze twee golfvergelijkingen op te
...... ....

lossen, want als E of H bekend is, kan de andere direkt gevonden

worden uit de Maxwellvergelijking (2.2).

We zullen ons onderzoek in dit rapport beperken tot inho

mogene media, waarin de brekingsindex n slechts langs een car

tesiaanse coordinaat verandert (n( z) ). Media van deze soort wor

den vlak-gelaagde inhomogene media genoemd. Verder kijken we al

leen naar vlakke golven die lood:recht op de inhomogene laag in

vallen (E,ll of E ,H ). Het probleem van lood:rechte inval isx y y x
van groot praktisch belang. Het wordt bijvoorbeeld bij benade-

ring gerealiseerd bij de vertikale sondering van de ionosfeer,

hetgeen van fundamenteel belang is voor radio studies van de ionos

feer. Het probleem van schuine inval kan voor een isotroop me-

dium gereduceerd worden tot dat van loodrechte inval voor TE golven

In een isotroop medium met n = n(z), neemt de golfverge

lijking voor het elektrische veld (2.7) de volgende vorm aan

voor een vlakke golf die lood:recht invalt:

d2E 2 2
-2 + k n (z)E = 0
dz 0

en deze vergelijking geldt zowel voor de component E als E •
x y

(E ,R ,H. )
Y x z
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lis bijvoorbeeld E bekend is, kan H gevonden worden uit dey x
Maxwellvergelijking

1 dE
H~ = "I""iW~t-:":"'o- • -d- ·

In het algemeen heeft de tweede-orde gewone differentiaal

vergelijking (2.9) geen oplossingen ingeslotan vorm in terman

van bekende fUIJkties; Tyras (1969) vermeldt een aantal speoiale

fUIJkties n(z) waarvoor exakte oplossingen van de golfvergelij

k:i.Dg zijn gevonden. Ofsohoon reeks-oplossingen verkregen kunnen

worden en numerieke berekeningen van de oplossingen kunnen wor

den gemaakt, verhindert gewoonlijk de langzame oonvergentie van

de reeksen deze benaderingen. Voor het geval dat de parameter ko
groot is, zijn er benaderingsteohnieken ontwikkeld om voor deze

vergelijking eenvoudige oplossingen te vinden. Een van deze teoh

nieken is de WKl3 methode die we in de volgende paragraaf zullen

bespreken.

2.1.1. WKB methode

:!entzel, !ramers en llrillouin oonstrueerden, omstreeks 1926, on

afhankelijk van elkaar een benaderde oplossing voor de golfverge

lijking (2.9). De betreffende differentiaalvergelijking treedt

op in de theorie van de voortplanting van golven van iedere soort,

dus zowel bij akoestisohe als quantummeohanisohe problemen.

De WKB oplossing, ook wel geometrisoh-optisohe benadering

genoemd, is een goede benadering voor de exakte oplossing van de

differentiaalvergelijking als de eigensohappen van het medium

voldoende langzaam over de afstand van een golflengte veranderen.

Er zijn versoheidene, versohillende benaderingen om de WKB teohniek

te behandelen, elk met zijn eigen speoifieke voordeel (zie bijvoor

beeld Yah en Liu (1972): de matrix methode). In de volgende para

graaf zullen we een afleiding van de WKB oplossing geven, waaruit

de fysisohe betekenis van de WKB benadering duidelijk wordt.

Hier zullen we alleen de oplossing geven:
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is een goede benadering voor de oplossing van de differentiaal

vergelijking (2.9) als voldaan is aan de voorwaarde

Ik ~2 : 1« 1.
o

C1' C2 en 21
0

zijn willekeurige constanten.

De eerste exponenti~le term in Verge (2.11) correspondeert met

een golf die zich voortplant in de positieve z-richting en de

tweede exponenti~le term correspondeert met een golf die in de

negatieve z-richting loopt. Ire de WKB benadering zijn dus de

heen- en teruggaande golven volledig onafhankelijk. Aan de voor

waarde (2.12) is direkt te z:ien dat de WKB benadering met meer

geldig is als:

1/ de gradi~nt van n voldoende steil is (~ groot);

2/ de brekingsindex n voldoende klein is.

Reflekti~~~~~di~~~tinuiteit_~_~~§~~~~_~L~~

We beschouwen een brekingsindexverloop n(z) zoals afgebeeld in

Fig. 2.1.

n(z)

t

o z

Fig. 2.1.Inhomogeniteitsprofiel met een discontinuiteit

in de afgeleide dn/dz

Voor z < 0 hebben we een homogeenmedium met brekingsindexwaarde

n(z) = 1. De oplossing van de golfvergelijking (2.9) in het homo

gene gebied z < 0 luidt
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Dit is een invallende golf met amplitude 01 en een gereflekteerde

golf met amplitude 02.

Voor z> 0 hebben we te maken met een inhomogeen medium n{z).

We veronderstellen dat in dit medium de WKB oplossing van de golf

vergelijking geldig is en dat er alleen een doorgelaten golf aan

wezig is. DI1s in het inhomogene gebied z> 0 geldt

C jE(z} :\,§ exp(-iko ndz).
vn zo

Ter plaatse van de discontinuiteit in dn/dz (in z : 0) moeten

de tangentiele componenten van de velden E en H (of in ons geval

E en dE/dz, zie Verge (2.10H continu zijn. Voor de velden (2.13)

en «2.14) leiden deze randvoorwaarden tot een uitdrukking voor

de reflektieooeffioient R = 02/01. We vinden voor het kwadraat

van de modulus van de reflektiecoefficient

1 +

IRI 2 = __--.;".,1~__

16k~

Een voorbeeld van een profiel waarvoor de w.KB oplossing gelijk

is aan de exakte oploasing van de differentiaalvergelijking (2.9)

is het profiel

(2.16):

met 1 een maat die karakteriatiek is voor de breedte van het pro

fiel. Voor een configuratie als afgebeeld in Fig. 2.1 vinden we

dan met behulp van Verge (2.15) voor de reflektiecoefficient R:

[R12 = __1 ~:=:
1 + (2k 1)2

o
•

Uit Verge (2.15) kunnen we concluderen dat ala de eerate af

geleide van de brekingsindex n(z) in z = 0 oontinu aansluit

(~Io+ = 0), de reflektiecoefficient R gelijk wordt aan nul. Ala

inwendige reflektiea in het inhomogene medium optreden, is dit niet

meer het geval, zoals in hoofdstuk 4 zal worden aangetoond. Daar

zullen we de invloed nagaan van discontinuiteiten in de pde_afge

leide van de brekingsindex op de reflektiecoefficient.
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!~!!!~evr!~~_Ero~!elen

Bij afwezigheid van steile gradienten van n en van een gebied

waarin n = 0, treedt er geen sterke reflektie van golven Ope

Zelfs onder deze voorwaarden is er in het algemeen wat zwakke

reflektie van. golven in een inhomogeen medium. Hoe gelijkmatiger

de funktie n(z) verloopt des te minder reflektie treedt er Ope

Reflektie is volledig afwezig in een homogeen medium en in een

inhomogeen medium, waarin n(z) een bepaalde vorm heeft. Als voar

een profiel n(z) de exakte oplossing van de golfvergelij$ing

gelijk is aan de WKB oplossing, dan treedt er in dat profiel

geen reflektie Ope De WKB oplossing stelt namelijk niet-inter

aoterende golven voor~ die zioh ieder in hun eigen richting

voortplanten. Door de WKB oplossing (2.11) in de golfvergelij

king (2.9) in: te vullen, vinden we dat voor geen reflektie het

profiel n(z) moet voldoen aan de differentiaalvergelijking

!an deze vergelijking voldoet bijvoorbeeld het profiel

n(z) = (a + bz)-2, met a en b constant.

Tot slot merken we nog op dat een niet-reflekterende laag

altijd gevonden kan worden voor een golf met een gegeven frequen

tie (zie bijvoorbeeld Brekhovskikh (1980).);.

2.1.2. Bremmer methode

De Bremmer methode, die we nu gaan bespreken, zal een aantal

interessante aspecten van de WKB techniek onthullen. We nemen aan

dat een gelaagd medium gekarakteriseerd door n(z) de halfruimte

z .,. 0 bezet. Een vlakke golf val t loodrecht in vanuit het vacuUm

3 < O. In z = 0 is n(z) = 1. We willen nu de doorgelaten golf vin

den in het gelaagde gebied z> O. Allereerst vervangen we het ge

laagde gebied door een serie homogene lagen 0< z.( z1' 3 1< z <. z2'

z2<z'( Z3' •••• ~ etc., met de achtereenvolgende brekingsindices

n1,n2'~' ••• zoals afgebeeld in Fig. 2.2. We kunnen dit discrete

medium in het continue laten Qvergaan door de lagan oneindig klein

te maken.
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n =1 n1 n2 n ns+10 s

R
1

R2 ~ R RS+1 RS+2s
~ ~ -.,

E T1 T2 ---- Ts-1 T Ts+10 s

Z=Zs

Fig. 2.2. Bremmer methode

Voor z < 0 wordt de invallende golf gegeven door

E. = E exp(-ik z).
], 0 0

De gereflekteerde en doorgelaten golven aan de rand z = 0, worden

respectievelijk gegeven door

n - n
Er = R1

o 1 E exp(ik z) (2.20)= n + n1 o 0
Q'

en Et = T1

2no E exp(-ik n1z). (2.21)= no + n1 o 0

Deze zogenaamde Fresnel formules kunnen een ~udig verkregen wor

den door de randvoawaarden (E en dE/dz continu). in z = 0 toe te

passen. De golf T1 plant zich voort naar z = z1. In deze rand

wordt hij gesplitst in een gereflekteerde golf R2 en een doorge

laten golf T2• Deze golven zijn evenredig met respectievelijk

exp(ikon1z) en exp(-ikon2z). Deze procedure wordt in iedere rand

herhaald. Op ieder willekeurig niveau z = z geldt de relaties

De opeenvolging van de doorgelaten golven T1, T2, T
3

, •••

wordt de hoofdgolf genoemd. Het zijn de in de positieve z-richting
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lopende galven, di.e het gevolg zijn van de transmissie op elk ni

veau van de primaire invallende golf. Er zijn nog andere bijdragen

tot de totale golf die zich in de positieve z-richting voortplant.

Bijvoorbeeld in de laag L),Zt: als R
2

de rand Z = 0 bereikt, wordt

hij gesplitst in een gereflekteerde en doorgelaten galf. De gere

flekteerde golf van R2 loO-pt weer in'de positieve z-richting en

draagt dus bij aan de totale voorwaarts ·lopende golf in de laag Dt,Zt.

Zoals uit Fig. 2.2 is op te maken, wordt deze golf gevormd na

twee achtereenvolgende reflekties. Een analoge beschouwing laat

zien dat er bijdragen aan de voorwaartse golf zijn, van golven

die veelvoudige reflekties hebben ondergaan. Hier concentreren

we ons evenwel op de hoofdgolf. Uit (2.22) en het feit dat Ts
evenredig is met exp(-ik n z} in de sde laag, kan gemakkelijk

o s
aangetoond worden dat juist onder het niveau Z = zn de hoofdgolf

de vorm

heeft. Deze uitdrukking kan omgezet worden in de vorm

T{,z -) = E e~- ~h (1 + /YJ. /2n. ) - i ~k n Az ~,no· s s 5=1 0 ::t'" s
5=0

waarin6;1 = n 1 - n •s s+ 8

Als we Az ~ 0 laten naderen,s
nent omgezet worden in de integraal

wordt dan getran~formeerd tot

kan de tweede 80m in de expo

-iko jnn(s)ds en de eerste som
o

5=Z

- Jndns/ 2ns = - fln(n(zn)/n(O)i}.
5=0

Dus door de limiet van 6.zs ~ 0 te nemen, wordt de hoofdgolf T

ter plaatse z gegeven door

T(z) = Eoexpf~ln(n(z}/nCO»; - iko Jn(s)ds} =

= Eo(no/n(z)}fexp(-iko Jn(s)ds).
o
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Vergelijjken we Verge (2.26) met Verge (2.11)i dan zien we

dat de hoofdgolf gelijkwaardig is met de golf die verkregen kan

worden met behulp van de geometriache optica. Dit wordt de WKB op

lossing van het golfvoortplantingaprobleem uit Fig. 2.2 genoemd.

Uit bovenstaande bespreking zien we dat de WKB oplossing fysisch

geinterpreteerd kan worden ala de hoofdgolf die geen meervoudig

gereflekteerde golven bevat. Door de bijdragen van de meervoudige

reflekties in rekening te nemen, kunnen hogere orde termen in de

benaderde oplossing worden verkregen (Bremmer (1951}).

2.2. Splitsing van het totale veld in heen- en teruggaande golven

Om misverstanden te voorkomen, moeten we in geclachten houden

dat de veldvergelijkingen waar we van uitgingen (Maxwellverge

lijkingen) alleen het totale veld bepalen. Het splitsen van het

totale veld in een som van invallende en gereflekteerde golven

brengt evenwel een zekere graad van willekeurigheid met zich mee.

De enige uitzonderingen zijn homogene media en media met langzaam

varierende eigenschappen (WKB benadering); aileen in deze geval

len kan het veld eenduidig gesplitst worden in golven die zich in

twae richtingen voortplanten en waaruit de reflektiecoefficient

kan worden bepaald.

In het algemeen kan het veld in een inhomogeen medium ge

schreven worden in de vom A{z)exp(i~(z)}, maar het is niet mo

gelijk deze uitdrukking eenduidig te splitsen in de som van

'heengaande' en ·-teruggaande' golven. Bovendien heeft in het al

gemeen zorn splitsing geen fysische betekenis. Slechts asymptotische

uitdrukkingen voor deze velden in een homogeen gebied correspon

deren met fysische grootheden.

Sluijter (1970) toont aan de hand van een voorbeeld aan, dat

het in een inhomogeen medium niet mogelijk is aan te geven welk

deel van het totale veld bijdraagt aan de heengaande golf en walk

deel aan de teruggaande golf. redere verdeling kan gebruikt worden

en geeft de goede antwoorden, mits het randwaardeprobleem aan de

randen van de inhomogene laag goed wordt opgelost.
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2.3. Vermogenstransport

We beschouwen een inhomogene laag tussen de coordinaten z = 0

en z = 1. TUssen 0 en 1 verandert de brekingsindex n(z) continu

van de waarde 1 in z = 0 naar de waarde n 1 in z = 1. Voor z <0

nemen we n(z) = 1 en voor z >1 is n(z) = n
1

• Een horizontaal ge

polariseerde vlakke golf (E ,H ) met amplitude 1 valt vanuit hety x
homogene gebied z < 0 loodrecht op de inhomogene laag in.

In het homogogene gebied z < 0 bestaat er dan een invallende

en een gereflekteerde golf:

invallende golf:

gereflekteerde golf:

(2.29)

E = R exp(ik z},yr 0

\~
Hxr = Vfa R exp(ikoz}.

In het homogene gebied z> 1 is er dan alleen een golf in de posi

tieve z-richting:

doorgelaten golf: Eyt = T exp(-ik
o

n
1
z),

EL:rt = -YJi n,T exp(-ikon1z}.

In bovenstaande uitdrukkingen is R de reflektiecoefficient, dit is

de verhouding van de amplitudes van de gereflekteerde en invallende

golf; ~ is de transmissiecoefficient, dit is de verhouding van de

amplitudes in de doorgelaten en invallende golf.

In het inhomogene gebied O<z<l kant zoals we in de vorige para

graaf hebben gezien, het totale veld in het algemeen niet eendui

dig gesplitst worden in een heen- en teruggaande golf.

De grootte en richting van het tijdgemiddelde vermogens

transport wordt gegeven door het reele deel van de complexe

Poynting-vektor:

-.. .... ~

s = tHe (E X J:ll. )I. (2.30 )i
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Met behuJ.p van Verge (2.30) vinden we voor de energief'luxen (J/sm2)
in de invallende. geref'lekteerde en doorgelaten golf', respectie

velijk S .• S en 5 t :
1. r

-. \&~
5 i = tv~ ez '

s:. = --l:~ IRI 2
".,

~ \~ ·2~
St = tv (0 I1111TI ez '

met ~z de eenheidsvektor in de z-richting.

In het inIIomogene medium (0< z'::: 1) kurmen we in de stationaire

toestand aileen spreken over een totale energief'lux (in een ver

liesvrij medium gelijk san S. - S ) die zich in de positieve
1. r

z-richting verplaatst. Deze totale vermogensstroom bevat dus

zowel het vermogen in de I heengaande t als in de 'teruggaande'

gol.f', maar daar kunnen we in het algemeen :in een inhomogeen

medium niet eenduidig over spreken.

Als er in het homogene en inhomogene medium geen verliezen

optreden. moet gelden:

(2.31)

dus (.2.35)

Uit (12.31)i en (2.32) volgt voor de verhouding van de energie

f'luxen in de geref'lekteerde en invallende golf',

Uit (2.31), (2.33) en (2.35) volgt voor de verhouding van de

energief'luxen in de doorgelaten en invallende golf',

( 2.36)
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Bovenstaande beschouwing laat ens zien,. dat om: te weten

welk deel van het invallend vermogen door het inhomogene medium

wordt doorgelaten, het voldoende is de modulus van de reflektie

cot:ifficient rR l te kennan. Om deze reden concentreren we ens in

de volgende hoofdstukken op het bepalen van de reflektiecoeffi

cient R van een inhomogene laag.

2.4. Dielektrische eigenschappen van een plasma

We besluiten dit hoafdstuk met het maken van enkele opmerkingen

over de voortplanting van elektromagnetische golven in plasma's

(geioniseerde gasaen). Ze treedt in een groot santal problemen op,

bijvoorbeeld de voortplanting van radiogolven in de ionosfeer

van de aarde en in de interplanetaire en interstellaire ruimte.

Plasma's zijn vaal<: sterk inhomogeen, dat betekent dat de voort

planting van golven plaats vindt in media waarvan de parameters

(elektronendichtheid, temperatuur, botsingsfrequentie, etc.) van

plaats tot plaats verandereno Deze veranderingen kunnen zo groot

zijn dat de diiUektrische constante £r van teken omkeert.

De diUlektrische constante E van een koud isotroop plasmar

(2.38)

Hierin is: LVp de elektronenplasmafrequentie

n
e

de elektronendichtheid (m-3),

me de elektronenmassa (kg),

e de elektronenlading (0),

n de brekingsindex.

Als er geen botsingen optreden, is het soortelijk geleidings

vermogen d nul, omdat de elektronen dan geen energie overbrengen

naar de molekulen en ionen, maar louter oscilleren in het veld

(geen energieabsorptie).

De relatieve permeabiliteitl'r van een plasma is praktisch gelijk

aan 1.

wordt gegeven door

2 r.u
2

t =n =t-.:R...
r lQ2

Als een vlakke golf loodrecht op een gelaagd-inhomogeen

plasma (n(z» invalt, treedt totale inwendige reflektie op als

n2(z) = Cr(z) = 0, dus in een koud plasma als tJ = t.Jp (z}. Fysisch
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is totale ref'lektie een gevolg van. het feit dat het 'Weld_ evanescent

wordt in het gebied waarvoor e <O. Omdat we geen energie-absorptier
veronderstellen Crt' = 0), is het duidelijk dat alle energie moet

worden geref'lekteerd (IRl = 1). In de volgende hoofdstukken beschou

wen we steeds media, waarin de brekingsindex n(z) nooit gelijk

wordt aan nul (W>Wp ).
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3. Reflektie door inhomogene media met speciale profielen

We beschQuwen reflektie van. golyen door een inhomogene laag. om een

exaltte oploss:Lng voor dit probleem te vinden, moeten we de golf

vergelijking met de daarbijbehorende randvoorwaarden oplossen. Zulke

exakte oplossingen in gesloten vorm zijn slechts bekend voor een

paar vormen van. de brekingsindex n( z). In dit hoofdstuk bespreken

we twee vormen van. overgan.gslagen, waarvoor de exaltte oplossing

van. de golfvergelijking bekend is.

3.1. Continue overgangslaag

We beschouwen een Epstein profiel, dit is een continue overgangs

laag waarin de brekingsindex n(z) varieert volgens

(3.1 )

Voor z -to -00 en z -+ +00 wordt de brekingsindex n(z) gelijk aan.

respectievelijk 1 en n
1

• De breedte van. het gebied waarbinnen de

brekingsindex aanzienlijk veran.dert,; wordt gekaraltteriseerd door 10

Bij dit profiel treden geen discontinuiteiten op in de afgeleiden

van de brekingsindex (Fig. 3.1).

n
2Cd

1------.::-- - _ .

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

Fig. 3.1. Continue overgangslaag

z

We veronderstellen dat een vlakke golf in z = -00 loodrecht

op de struktuur invalt. Het elektrische veld E in z = -00 is dan

opgebouwd uiteen invallende en een gereflekteerde golf; in z = +00

is er alleen een doorgelaten golf.

Dus

E{z:=-ao) = exp(-ikoz) + Rexp(+ikoz),

E( Z=*OO) = 'rexp(-ikon1z).



- 22 -

Deze uitdrukkingen definieren respectievelijk de reflektie

coefficient R en de transmissiecoefficient T van de laag.

De oplossing van de golfvergelijking voor een laag van de

vom (;.1) kan uitgedrukt worden in temen van hypergeometrische

funkties (Epstein 19;0). We zullen deze oplossing hier niet uit

schrijven, maar alleen de uitdrukking voor IRI 2 geven, dit is de

verhouding van de energiefluxen in de gereflekteerde en invallende

golven; R is de verhouding van de amplituden van de twee golven.

IRI2 = sinh
2(rrkol(1 - nl}) •

sinh2 {n: kole 1 + n , »,

1,0 k 1
o

0,8
O./--__..........__----._-----=::::::::~==:::=.po---.--~

o 0,2 0,4 0,6

2

t

Figuur ;.2. toont de vom van de funktie IR(kol)12 voor

n , = 0,8 en n
t

= 0,7.

IR1 2x10-2

:5

Fig. 3.2. IRI 2 als funktie van de laagdikte voor een

continue overgangslaag

We zien dat de reflektiecoefficient monotoon afneemt als de dikte

van de laag toeneemt. Voar k 1 ~ 0 wordt de overgangslaag een
o .

scherpe grenslaag en moet de vergelijking van Fresnel voor IR !gel-

den; dit is zo want

waarin n , de brekingsindex is voor z> O.

Formule (;.;) is alleen geldig als n~> 0 is. Als n~<0 is, is er

totale inwendige reflektie.
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In vele praktische gevallen leiden bovenstaande resultaten

tot een correcte kwalitatieve schatting van de afhankelijkheid

van de reflektiecoefficient van bijvoorbeeld de laagdikte en de

brekingsindex aan het uiteinde van de laag. We moeten er evenwel

rekening mee houden dat voor andere vormen van de funktie n(z)

in de laag, de reflektiecoefficient onregelmatigheden kan ver

tonen. In de volgende paragraaf gaan we daarom een profiel onder

zoeken dat discontinuiteiten in de eerste afgeleide van de brekings

index bezit.

3.2. Overgangslaag met discontinuiteiten in de afgeleide dn/dz

We willen de reflektiecoefficient onderzoeken van een laag met

dikte 1, waarin de brekingsindex, voor -1/2 ~ z ~ 1/2, verandert
volgens

n(z) = a + (zit + f) ,
n

waarin a = 1 _1n en n
1

is de brekingsindex voor z ~ 1/2.

De brekingSindex1aan de zijde van de laag waar de golf invalt

(z ~ -1/2) wordt gelijk genomen aan 1 (Fig. 3.3).

nCz)

n - -=::•••.-.,----

1

-1/2 o +1/2 z

Fig. 3.3. Overgangslaag met discontinuiteiten in

de afgeleide dn/dz

Een vlakke golf (E,H. of E ,E ) die begint in het homogeney x x y
gebied z~ -1/2 valt loodrecht op de struktuur in. In het homogene

gebied z~-1/2 bestaat er dan een heen- en teruggaande golf,

E = exp(-ik z) + Rexp(+ik z) •o 0 0
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In het homogene gebied z:> 1/2 bestaat er alleen een doorgelaten

golf,

In het overgangsgebied -1/2 ~ z~ 1/2 moet het elektrische veld E

voldoen aan de golfvergelijking

2 2 2
~ + koa E = O.
dz2 fa + t + z/1)2

Vergelijking (3.7) is een differentiaalvergelijking van het type

Euler, waarvoor de oplossing luidt

'\ I 2 i

Hierin is: b = V (kola)! - 1/4 : x = a + t + z/l; 01 en 02

zijn willekeurige complexe constanten.

In de randen z = ±1/2 moeten de tangentiE!le componenten van

het elektrische en magnetische veld continu zijn. Uit de verge

lijkingen van Maxwell volgt dat de continuIteit van het tangen

tiele magnetische veld in ons geval overeenkomt met de continuI

teit van dE/dz. Uit de randvoorwaarden

Eot-l/2) = E(-1/2),

dElodE,
(ii"'" -1/2 = <rz1-l/2

E(+1/2) = E
1
(+1/2),

dEl dElidZ +1/2 = (Ii"'" +1/2'

volgen vier vergelijkingen met de vier onbekenden R, T, C1 en 02.

Hieruit kan de reflektiecoefficient R bepaald worden. Voor

In1 2, de verhouding van gereflekteerd en invallend vermogen,
vinden we

IRI 2 = sin
2

(b In(n1))i 2 •
sin2Cb In{n1)} + 4b

Figuur 3.4. toont de vorm van de funktie IRtkol)1 2 voor

n1 = 0,8 en n1 = 0,7. De reflektiecoefficient wordt nul in punten
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2

2 4 6 8 10 k 1
o

Fig. 3.4. IRI 2 als funktie van de laagdikte voor een

overgangslaag met discontinuiteiten in de

afgeleide dn/dz

die voldoen aan de vergelijking b In(n
1

) =Xl't ()( geheel) en gaat

door een maximum ongeveer half-wag tussen zulke punten. Ret nul

worden van de reflektiecoefficient is een gevolg van destructie-

ve interferentie. De golf 'past- dan precies op de dikte 1 van de laag.

Als k 1 e:rg klein wordt, nadert het overgangsprofiel naar
o

een scherp begrensde overgang. In de limiet kol -+ 0 vinden we

dat IRI gelijk wordt aan (1 - n1)J( 1 + n1),. Hierbij is gebruik

gemaakt van de relatie sin(iy) = isinhfy)•

3.3. Vergelijking van beide overgangslagen

In voorgaande twee paragrafen hebban we twae profielen besproken

waarin de brekingsindex overging van de waarde 1 naar de waarde n
t

•

In het geval van de gelijkmatige overgangslaag (Fig. 3.1) nam de

reflektiecoefficient monotoon af alS de dikte van de laag toenam.

Maar in het geval van de overgangslaag die begrensd was in dikte

(Fig. 3.3), trad er geen reflektie op voor bepaalde waarden van de

laagdikte. De reflektiecoefficient was voor beide lagen gelijk

als de laagdikten naar nul naderden, want als k 1 ~ 0 dan werd
o

[RI gelijk aan (1 - n1)/(1 + n
1
).

Voor zeer grote laagdikten (k 1 -+00) wordt de reflektie
o

coefficient voor de continue overgangslaag (Verg. 3.3) gelijk aan
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en voar de overgangslaag met discontinuiteiten in de eerste

afgeleide van de breldngsindex (Verg. 3.10) gelijk aan

Dus in het ene geval neemt de reflektiecoefficient exponentieel

af met toenemende laagdikte en in het andere geval is hij omge

keerd evenredig met de dikte van de laag.

Het is nu interessant om na te gaan hoe de reflektiecoef

ficient afhangt van de laagdikte als de brekingsindex en zijn

eerste (p - 1) afgeleiden continu zijn in de randen van de laag,

maar de p-de afgeleide discontinu is. Omdat exakte oplossingen

van de golfvergelijking slechts voor enkele speciale profielen

bekend zijn, nemen we in het volgende hoofdstuk onze toevlucht

tot benaderingsmethoden voar het berekenen van de reflektiecoef

ficient. Deze benaderingsmethoden zijn niet beperkt door de vorm

van het inhomogeniteitsprofiel. Met de benaderde uitdrukkjng

voor de reflektiecoefficient, welke geldig is voor willekeurige

profielen, hopen we meer informatie te krijgen over de invloed

van discontinuiteiten in de p-de afgeleide van de brekingsindex

in de randen van het profiel.
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4. Benaderingsmethode voor het berekenen van de reflektiecoefficien]

In het vorige hoofdstuk hebben we de exakte uitdrukking voor de

reflektiecoefficient van twee speciale inhomogene lagan bepaald.

Nu gaan we een benaderde uitdrukking voor de reflektiecoefficient

afleidenp welke galdig is voor willekeurige, zwak reflekterende

profielen. Met deze benaderde uitdrukking gaan we de invloed van

discontinuIteiten in de p-de afgeleide van de brekingsindex nader

bestuderen.

4.1. Differentiaalvergelijking voor de reflektiecoefficient

De z-afhankelijkheid van de parameter van het medium wordt gegeven

door de brekingsindex n( z). We nemen aan dat ala z ..... - 00 en

z -+ +00 , de brekingsindex naar een constante waarde nadert,

respectievelijk gelijk aan 1 en n1• We nemen verder aan dat er

in z = - 00 een vlakke golf is, die zich in de positieve z-richting

voortplant (invallende golf). In het algemeen wordt alleen aan de

elektromagnetische veldvergelijkingen voldaan als er ook een ge

reflekteerde golf in z = -00 wordt verondersteld. Ons probleem is

het vinden van de verhouding van de complexe amplituden van de

gareflekteerde en invallende golven, dit is de modulus en fase

van de reflektiecoefficient.

Hier geven we alleen de afleiding voor het geval dat een

vlakke horizontaal gepolariaeerde golf loodrecht op de struktuur

invalt (E ,H ). Voor het geval dat een vertikaal gepolariaeerde
y x

golf loodrecht invalt (E ,H ), blijven de resultaten hetzelfde.
x y

Voor een vlakke golf (E ,H ) kunnen de Maxwellvergelijkingen ge
y x

schreven worden in de vorm

dE 2
d

x = iWE, n (z)E ,
z 0 y

dE
-Zd = il.V~ H: •z ro x

<'4.1 )

De relatieve magnetiache permeabiliteit )" r is 1 en ala tij d

afhaDkelijkheid hebben we exp(+iWt) genomen in deze vergelijkin

gen. We definieren de I invallende I en t gereflekteerde I golyen in

ieder punt op de volgende manier:



- 28-

'Invallende' golf:. E = p(z),
y;

Jl - -V '<-0' n(.)PCz).
x I"a

-Gereflekteerde'golf: E = Q(z),y

m. =V;:' n(z)Q(z).

p{z) en Q(z) zijn op dit moment nog willekeurige funkties.

, Invallend' en 'gereflekteerd' staan bier tussen aanhalings

tekens, omdat in het algemeen in een inhomogeen medium het

totale veld niet eenduidig gesplitst kan worden in heen- en

teruggaande golven. Deze splitsing heeft alleen fysische be

tekenis in een ho1nogeen medium, dus bier in z = - DO (zie para.

graaf 2.2.).

Door Verg.'n (4.2) en (4.3) in Verge (4.1) te substitueren,

kan gemakkelijk aangetoond worden dat de som van de 'invallende'

en 'gereflekteerde' golven voldoet aan de Maxwellvergelijkingen

als de funkties PCz) en Q«z-) voldoen aan de vergelijkingen

dPd; + i~ P + ¥(P - Q) = 0,

f - i~ Q. - tcp - Q) = 0,

I

waarin (!J(z) = kon(z) en 'i= ~ • Hier en in hetgeen nog volgt,

betekent het accent differentiatie naar z. Door de eerste van

Verg.'n (4.4) te vermenigvuldigen met Q en de tweede met P, ze

van elkaar af te trekken en het resultaat te delen door p2(z),

verkrijgen we de Ricatti vergelijking voor de'reflektiecoeffi

cient'RCz) = QCz)/P(z):

(3= k nCz)1ot = n'/2n

Als randvoorwaarde, welke nodig is om de oplossing van

Verg. (4.5) eenduidig te bepalen, hebben we de voorwaarde dat

de reflektiecoefficient nul wordt in het oneindige

R ~ 0 als z ~ 00 ,

omdat als z ~oo (buiten de inhomogene laag) er geen gereflek-

(4.5)
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teerde golf is.

Als een vlakke golf onder een hoek e op het inhomogene
o

medium invalt, wordt de reflektiecoefficient nog steeds bepaald

door de differentiaalvergelijking van Ricatti (4.5), waarin nu

(3cz) = koY n.
2

(z) - Sin2eo '

~(z) = W/2~ voor een horizontaal gepolariseerde

golf (E ,IE ,R. )"
2 Y x z

yCz) = ~~ (~/n2}1 voor een vertikaal gepolariseerde

golf (E ,E ,H }.
x Z if

Bij schuine inval moet steeds voldaan zijn aan de wet van

Snell: noSin90 = n(z)sine{z). Een exakte afleiding voar dit

geval van schuine inval wordt gegeven door Brekhovskikh(1980) •

In de volgende paragrafen beschouwen we, voar de eenvoud, alleen

het geval van loodrechte inval (60 == 0).

4.1.1. Benadering voor zwakke reflektie

Om de reflektiecoefficient R uit de vergelijking van Ricatti (4.5)

te bepalen, maken we gebruik van de methode van successieve

approximatie. Vergelijking (:4.5) kan geschreven worden in de vorm

~[ReXP(-2i j ~ dZ)] = '" (t - a2
)exp«(-2i j ~ dz),

Zo Zo

waarin de ondergrens van integratie in de exponent een willekeu

rige vaste waarde z = z is. Verge (4.7) met de randvoorwaardeo
(,4.6) is equivalent met de integraalvergelijking

(4.7)

exp(-2i j ~ dz)RCz) = - r~ (1 - R2)exp(_2i S~ dz}dz. (4.8)
z z zo 0

Door '/ = n t /2n klein te beschouwen en de rechterzij de in de

nulde orde benadering te verwaarlozen, krijgen we R~(z) = O. Dit

correspondeert met de geometrisch-optische benadering (WKB bena

dering), waarin de golf zich zonder reflektie in het medium voort

plant. Door R = 0 in de rechterzijde van Verge (4.8) te substi

tueren, krijgen we de eerste orde benadering:
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z 00 z
Rt (z) = - exp(2i S~ dz), 5't (z)'exp(-2i S~ dz)dz.

Zo z Zo

We verkrijgen de tweede orde benadering door de laatste uit

drukking in de rechterzijde van Verge «4.8) te substitueren,

enz.
De verschillende benaderingen voor de reflektiecoijfficient

hebben een eenvoudige fysische betekenis. De nulde orde bena

dering, waarin R = 0, komt overeen met de geometrisch-optische

benadering. De eerste orde benadering komt overeen met het mee

nemen van enkelvoudige reflekties in het inhomogene medium en

de successieve approximaties corresponderen met twaevoudige,

drievoudige, enz., reflekties.

In z = Zo wordt Verge (4.9)

00

Rt (zo) = - S~ {z)exp(-2i j ~ dz}dz.
Zo Zo

Verge (4.10) stelt een som van golven vaor die gereflekteerd

zijn in de halfruimte (z0,00) en die zich in z = z0 in over

eenstemming met hun respectievelijke fasen verenigen. In deze

benadering wordt aangenomen dat de heengaande golf die zich

van z = z naar z =00 voortplant en gereflekteerde gelven langso
zijn wag 'genereert', een constante amplitude gelijk &an 1 heeft,

d.w.z. zijn verzwakking wordt verwaarloosd. In de opvolgende be

naderingen wordt zowel rekening gehouden met de verzwakking van

de heengaande als de meervoudige reflekties van golven in de

verschillende lagen.

Ginzburg (1970) geeft een afleiding van de eerste orde

benadering voor de reflektiecoijfficiijnt (Verg. 4.9) uitgaande

van de WKB benadering (een golf die zich in de positieve z-rich

ting voortplant} met een kleine verstoring hierop als gevolg

van reflektie.

Samenvattend kunnen we concluderen dat voor zwak inhomogene

media, waarvan de eigenschappen langzaam veranderen over afstan

den van de orde van de golflengte, de reflektiecoefficient goed
benaderd kan worden door de uitdrukking

IRI«1
loodrechte

inval: f= kon,

(4.11)

'1= n t /2n
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De inhomogene laag ligt hier tussen Zt~ Z ~ z2; voor Z <. z1

en Z '> z2 wordt het medium homogeen verondersteld en in het

gebied Z > z2 is er alleen een doorgelaten golf.

4.1.2. Vergelfjking van de exakte met de benaderde berekeningsmethode

In deze paragraaf' gaan we aan de hand van een voorbeeld de eerste

orde benadering voor de reflektieco~fficientvergelijken met de

exakte uitdrukking voor de reflektieco~ffici~nt. Als voorbeeld

beschouwen we de loodrechte inval van een elektromagnetische golf

op een laag die zich uitbreidt van z = ~1/2 tot z = +1/2 en waarin

de brekingsindex n( z} verandert volgens

nCz) = --_&_-
a + (zll + t)

met a = n1/(1 - n1) en buiten dit interval een constante is,

gelijk aan t voor z ~ -1/2. en gelijk aan n
1

voor z:~ 1/2. In para

graaf (3.2) hebben we voor dit profiel de exakte uitdrllkking voor

de reflektieco~ffici~nt a bepaald. Voor lal 2 vonden we

lal2 = Sin
2
(b In(n1 ) ): ,

sin2(b In(n
1

}) + 4b2

" tr-------=-2----.,
met b = V{kola) - 1/4 • Voor grote laagdikten

Ia 1
2 gelijk aan

2
lal2 = sin (kola In(n1)).

(2kola) 2

en voor een scherpe grenslaag (sprong overgang: k 1 ~ 0) gelijk
o

aan lal 2 = (1-n1)2/C1+n1)2.

Met behulp van Verge In (4.11) en (4.12) kunnen we voor de

eerste orde benadering voor de reflektiecoeffici~nt schrijven:

l~ t z
a 1 = - J. z.: exp(-2iko 5. ndz»)dz =

-1/2 -1/2
1 11.2 z

= 2iI J nexp(-2iko J ndz)dz:=
-1/2 -1/2

-1 z 1
1/2

= 4ik la exp(-2iko J ndz) =
o -1/2 -1/2

1 f 11.2 1= 41k 1 exp(-2ik I ndz)! - 1 =
o a 0 -1/2

(4.14)

( 4.15)
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= 41<:1. 1ainC2kolaln(;Ill» + i [1 - ooa( 2kOla In( n1n]\.
Voor IR1 1

2 vinden we tenslotta

IR /2 = Sin
2

(kglaJn(n1}}i • (4.16.)
1. (2k la)2

o

Deze uitdrukking komt overeen met de exakte uitdrukking voor de

reflektieco~ffioi~ntvoor grote laagdikten (Verg. 4.14).

IR, 1
2 wordt gelijk aan nul als kola :In(n, ) =)( TC (X geheel). In

het geval van een sprong overgang Ckol ~ o}: wordt j R, J 2 gelijk

aan

I R112 = In
2in1} • {4.17}

In de figuren 4.1 en 4.2 staan IRI 2 en IR11
2 afgebeeld als

fUnktie van de laagdikte voor n, gelijk aan respectievelijk o,a en

0,2. Als de brekingsindex overgaat van de waarde 1 naar de waarde

0,8 sien we uit Fig. 4.1 dat de benaderde waarde IR, 1
2 minder dan

0,8% van de exakte waarde IR 12 verschilt voor alle waarden van

kol. De benaderde waarde voor k 1 waarvoor de reflektiecoUfficiento
verdwijnt, komt binnen een afwijking van 0,07% overeen met de

correcte waarde. Bij de overgang van de brekingsindex van 1 naar

0,2 (Fig. 4.2) treden af'wijkingen kleiner dan 1,5~ tussen bena

derde en exakte waarden op als k 1 groter is dan 20.
o
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-1/2

2
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8

to

I 1
2 -3

R x10 12

1

,
Fig. 4.1. Verge1ijking van de exakte met de benaderde berekenings- ko1

methode voor de ref1ektiecoUfficient als n
1

=0,8.
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4.2. Invloed van discontinuiteiten in de afgeleide dPn/dzP op de

reflektiecoerfici~nt

Met behu.lp van de in paragraaf 4.1.1. lfgeleide uitdrukking

voor de reflektieco~ffici~t in eerste orde benadering, gaan we

proberen meer informatie te verkrijgen over de invloed van discon

tinuiteiten in de pde_afgeleide van de brekingsindex n.

We veronderstellen dat een inhomogene laag aanwezig is tussen

de cartesiaanse coordinaten z = 0 en z = 1. Tussen 0 en 1 ver

loopt de brekingsindexn(z) continu van de waarde 1 in z = 0

naar de waarde n
1

in z = 1. Voor z < 0 nemen we aan dat n( 20) = 1

en voor z> 1 geldt n(z) = n1 (Fig. 4.3).

n{z)

homogeen
medium

inhomogeen medium homogeen
medium

n
1

-- --- ---- - --- - ------ ---- --- ----

1

-
Fig. 4.3. Overgangslaag met discontinuiteiten inc de

afgeleide dPn/dzP in z = 0 en z =1.

Een vlakke golf valt vanuit het homogene medium z < 0 lood

recht op de laag in. Voor z> 1 is er dan alleen een doorgelaten

golf in de positieve z-richting (T exp(-ikon
1
z)' In het homogene

gebied 20 < 0 bestaat er dan in het algemeen een invallende en een

gereflekteerde golf (exp(-ik 20) + R exp(ik z)i}. In het inhomogene
o 0

gebied 0 < z <1 kan het totale veld niet eenduidig gasplitst

worden in een heen.... en teruggaande golf. Iedere verdeling lean ge

bruikt worden en geeft de goede antwoorden, mits het randwaarde

probleem in de randen van de inhomogene laag goed wordt opgelost.

Voor bovenstaande configuratie kan in het geval van zwakke

reflektie (/RI 2<:<:1) voor de reflektieco~ffici~ntworden geschre

ven Cde paragraaf 4. 1•1• ) ,



- 36 -

We transformeren Verg. (4.18) door het invoeren van een nieuwe

variabele

(:4.18)

tot

waarin het acoent differentiatie naar ~ aangeeft en

1
}.1 = Jndz.

Ala we atellen

n(A) = exp(f(~»t

dan kunnen we voor de reflektiecoefficient achrijven

De waarden van de brekingsindex n( z) in de randen z = 0 en

en z = 1 van de inhomogene laag kunnen in verband gebracht wor

den met de waarden van f()..) in /...= 0 en A.= A.
1

• Er geldt:

n (z=o) = 1 ---l). n 0..=0) = 1 ---l). f (>..=0)' = 0 t

n(~l) = n1--7' n(A.::}.1)= n
1
~ f(}..=}..1)= ]n(n

1
).

Verder geldt dat ala de eerate tot en met de (p-1)ate afgeleide

van n( z) in z = 0 en z = 1 gelijk zijn aan nul t ook de eerste

tot en met de (p-1 late afgeleide van f(,A.) in 1= 0 en }..= A.
1

lijk ..,. . ('dn dn d)... dn )ge aan nl.l"l, zJ.Jncrz = n dZ = dA. n .•

Door ffl) uit te drukken :in een machtreeks

en Verg. (A.23) herhaald partieel te integreren, vinden we

(4.21)
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R
1

= t ~ ft ()..)exp(-2ik A,}\11
+ ••• +2- 1 r(P}O..}eXP(-2il<}.)!).,'

o 0 0 (2ik )p 0

~ 0

- of 1 J f(P+1) O..)'exp(-2ik )..);<V-, (4.26)
(2ik ).p 0 0

o

Als nu de eerste tot en met de (p-1 )ste afge1eide van f(A.) ge1ijk

aan nul zijn in ~= 0 en A.=:l1 ' kan voor de ref1ektieco~fficient

geschreven worden

R
1

= t 1 [iexp(-2ik A,)t.kl"J.: 1- pIa 1+ 0{ 1 }.
(2iko'l>P 0 k;=:p{k-p)': PJ (lto~ r 1

(4.27).

Met behulp van Verge (4.21) is het moge1ijk verband te 1eggen 00 b ..

tussen :t1 en 1. Door n(z) uit te drukken in een machtreeks n{z>=~4zJ ,
, j~

kan voor ""1 geschreven worden -

J., =Jndz = Sfr ~ zj}dz = 1 "> .~( :.: 1. (.4.28)
o 0 I J=O 1J J=O J

DuB t,. is recht evenredig met 1.

Op grond van bovenstaande resultaten kunnen we nu concluderen

dat voar valdoend grote laagdikten de refiektiecot!fficient ver

100pt volgens (k l}-P als de brekingsindex n(z) en zijn eersteo
~p-1) afgeleiden continu aansluiten in de randen van de laag,

maar de pde afgeleide discontinu is. Deze conclusie is waar zonder

rekening te houden met het exakte funktieverloop van n(z). We

hoeven alleen maar iets te weten over n(z) en zijn afgeleiden in

de randen van het profial.

Uit Verge (.4.18) kan nog afgeleid worden dat voor een scherpe

grensovergang (k 1 ~O) de reflektiecoefficient gelijk wordt aano

Deze uitdrukking voor R
1

is onaf'hankelijk van het verloop van hat
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profial, maar hangt alleen at van de waarden van de brekingsindex

iIll de randen van de laago

Voorbealden

We besluiten deze paragraaf met het geven van een aantal voorbeel

den, waarin bovenstaande theorie wordt toegepast op een aantal

concrete profielen.

1/ Als eerste voorbeeld beschouwen we een profiel, waarvoor de

eerste afgeleide van n(z) in de randen z = 0 en z = 1 van de

laag discontinu is. Wanneer we voor n(o..> kiezen

dan vinden we met behulp van Verge (4.23) vow de reflektie

co~ffici~nt

Voor deze vorm van de funk:tie n()J is het mogelijk, door ge

bruik te maken van Verge (4.19), de bijbehorende n(z) te be

palen. We vinden

1 111n(z) = (1 + ~)- met a = '::""1~~
a.L - n1

In paragraaf 3.2 hebben we voor dit profiel de reflektieco~f

fici~nt exakt afgeleid en in paragraaf 4.1.2 in eerate orde be

nadering. Nu we de exakte vorm van het profiel kennen, lomnen

we met Verge (:4.21): A, bepalen,

~1 = J(t + z/al),-1 dz = -al In(n
1

);.
o

Door deze waarde van A.
1

in te vullen in uitdrukking (4.31) voor

de reflektiecoefficient R
1

, krijgen we weer de bekende uit

drukking voor IR11 uit paragraaf 4.1.2,

sin(.kola In(n
1

})i
IR1 / = 2k 1o a
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Dit betekent voor grote laagdikten een verloop van de reflek

tiecoefficient volgens (k l}-f en bij een sprongovergang {k 1 -+ o}o c
wordt IRl1 = t In(n, }.

2/ Als tweede voorbeeld beschouwen we een profiel, waarvoor de

eerste afgeleide van n(z) continu (dus gelijk aan nul) en de

tweede afgeleide van n(z) discontinu is in de randen z = 0 en

z = 1 van de inhomogene laag. Voor n()..) kiezen we

met

na.) = exp(f().»!

l\ '; = 3 In(n,)i 1 2 _ 2 In(n, } 1 3
f \J\.) )3 I\. "'-3 '" •

1 1

De reflektiecoefficient R
f

is voer dit profiel gelijk san

3 m(n1); r "Sin(kor,} }
IRll = 2{kQ~),2 tcos(koA, ); - , k

o
X1 .

Omdat A, recht evenredig is met 1, kunnen we concluderen dat

voor grote laagdikten de reflektiecoefficient verloopt vo1

gens (ko1)-2 en dat voor' zeer kleine 1aa.gdikten (kol ~ 0). de

refiektiecoefficient gelijk wordt san IRI = tJn(nt).

3/ Als derde voorbeeld bekijken we een profiel, waarvoor dn/dz

discontinu is :in z = O. Voor z ....00 nadert de funktie n(z)

geleidelijk naar de eindwaarde n,. Vo,or nO.) kiezen we

n(A) = exp(f(~»

met

~, is een maat karakteristiek voor de dikte van de laag" 0., :: 1).

De ref1ektiecoefficient is voor dit profiel gelijk aan

en neemt due monotoon af met toenemende laagdikte. Als

ko1 ~ 0 wordt Rl = t JnCn, ). Voor grote laagdikten verloopt
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de ref1ektiecoefficient vo1gens (k 1)-1. In tegenste11ing tot
o

voorgaande twee voorbee1den wordt de ref1ektiecoefficient bier

niet ge1ijk san nul voor bepaalde waarden van kol (manotoon

dalend ver1oop).

4/ Als laatste voorbee1d beschouwen we een profiel, waarvoor dn/dz

gelijk aan nul en d2n/dz2 discontinu is in z = O. Voor z -+ 00

nadert de funktie n(z) geleidelijk naar de eindwaarde n
1

•

Een funktieverloop n(ll) dat biersan voldoet is

n(A.) = exp(f(A.»

met

).1 is ook bier weer een maat karakteristiek voor de dikte van

de inhomogene 1aag. Voor dit profiel is de ref1ektiecoeffi

cient ge1ijk aan

In(11l
1

)i
= --_.-..~--::~

2(t + (Zk
o
A

1
)2) •

Voar ko1 -+ 0 wordt IRll = t In(n1) en vaor grate 1aagdikten

verloopt IR11 nu vo1gens (kol}-2.

Qpmer~g: Het is niet eenvoudig om voor de voorbeelden 2, 3 en 4

het exakte brekingsindexver100p n(z) te bepalen. om

iets te kunnen zeggen over de ref1ektiecoefficient voor

grote en kleine 1aagdikten is dit exakte ver1oop, zoals

we gezien hebben, niet nodig.
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5. Slotbeschouwing

Tot slot geven we nog een overzicht van de in dit rapport

verzamelde inzichten. In hoofdstuk 2 hebben we de golfverge

lijking bepaald, waaraan de elektromagnetische velden moeten

voldoen in een vlak-gelaagd inhomogeen isotroop medium. De

inhomogeniteit kwam tot uiting in het brekingsindexprofiel n(z).

We hebben gezien dat de reflektiecoefricient alleen fysische

betekenis heeft in een homogeen medium, omdat daar het totale

veld eenduidig gesplitst kan worden in heen- en teruggaande

galven. In een inhomogeen medium is deze splitsing arbitrair.

Als we de reflektiecoeffic1ent kennen, weten we in een ver

liesvrij medium ook welk deel van het invallend vermogen door

de inhomogene laag wordt doorgelaten.

Er treedt geen reflektie op in homogene media en in in

homogene media (zonder 'knikken'), waarvoor de WKB oplossing

van de golfvergelfjking geldig is. Als voor een inhomogene

laag n(z) de WKB oplossing geldt en er treedt een disconti

nuIteit op in de atgeleide dn/dz, dan verloopt de reflektie

coefficient voor grate laagdikten (k 1 ~oo) volgens (k 1)-1.
o 0

Als er in zo 'n laag geen discontinuiteit in de eerste afge-

leide van de brekingsindex optreedt, maar alleen in de hogere

afgeleiden~ dan is er geen reflektie.

In hoofdstuk 3 en 4 hebben we de reflektiecoefficient

bepaald voor verschillende brekingsindexprofielen, waarin

inwendige reflekties optreden. Algemeen kmmen we concluderen

dat de reflektiecoefficienten van de monotoon verlopende Epstein

laag en de eindige inhomogene laag met dikte 1 t van verschil

lende grootte orde zijn als de dikte van de laag groat is.

Voor grote laagdikte neemt de reflektiecoefficient van de

Epstein laag exponentieel at volgens exp(-2Rkoln1). De reflek

tiecoefficient van de eindige inhomogene laag neemt in dat

geval at volgens (k l)-P. De brekingsindex n(z) en zijn eerste
o

{p-1) afgeleiden sluiten dan continu &an in de randen van de

inhomogene laag, maar de pde afgeleide is discontinu. Hoe beter
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het inhomogene medium aansluit bij het homogene des te mindel"

refiektie treedt er Ope

Voar zeer kleine laagdikten (k 1 ~ 0) nadert de reflektie-o
ooeffioient naar een waarde die alleen a.:fbangt van de begin-

en eindwaarde van de brekingsindex n(z) in de laag en niet van

het exakte verloop clRI = (1-n1)/(1+n1H.
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Addendum: Nog eDkele opmerkingen over het begrip reflektiecoijfficient

De reflektiecoijfficiUnt R (de verhouding van de amplituden van de

gereflekteerde en invallende golf) heeft alleen fysische betekenis

in een homogeen medium, omdat daar het totale veld eenduidig ge

splitst kan worden in heen- en teruggaande golven (in Fig. A1 in

z = -00). In een inhomogeen medium is deze splitsing arbitrair.

n

E=e C-ik ~)~~~~(~JL.) !
Si~

S~
r

n1 ------------------

a
Fig. A1. Algemene overgangslaag

&=Texp(-ikon
1
z)

S1l;~

De oplossing van de golfvergelijking d~ + k~n2Cz)E= 0 voor

een oveJ!gangslaag n(z) zoals afgebeeld in dz Fig. A1, is m. het

algemeen in z = - 00 opgebouwd uit de invallende golf met ampli

tude 1 (exp(-ikozH en een gereflekteerde golf met amplitude R

(Rexp(ikoz)J). R noemen we de reflektiecoijfficient van de overgangs

laag. In z = +00 is er alleen een doorgelaten golf aanwezig

(T'exp( -ikon1z». Voor alle tussenliggende waarden van z kan het

totale veld (A~:z)eXPti~(z)})}niet eenduidig gesplitst worden in

heen- en teruggaande golven en heeft het dus fysisch geen zin om

te spreken over een reflektiecoefficient op de plaats z. Als het

medium verliesvrij is, is in de stationaire toestand het netto

vermogenstransport in de positieve z-richting, op iedere plaats z,

gelijk aan (zie paragraaf 2.;)

Als voar een overgangslaag de WKB oplossing van de golf

vergelijking geldig is (Fig. A2), bestaat er in z = -ooalleen
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de invallende golf met amplitude 1 en geen gereflekteerde golf,

dus daar is de reflektiecoefficient gelijk aan nul (reflektievrij

profiel). In z = +00 is er een doorgelaten golf aanwezig. Het

vermogenstransport op iedere plaats z is nu gelijk aan het inval

lend.e vermogen Si'

n

B=exp(-ik z)
---~........o:..:--:.:'----------------t

E=Texp(-ikon
1
z}

St~

n1 - - --------- -- ------

o ~

Fig. A? Overgangslaag waarvoor de WKB oplossing

geldig is

In tegenstelling tot wat we in enkele paragrafen hebben gezegdz is

ook de WKB oplossing in een inhomogeen gebied ( \(n exp(-iko~ ndz»

niet eenduidig te splitsen in heen- en teruggaande golven. Zo

Alleen het asymptotisch gedrag van de WKB oplossing in een homogeen

gebied zegt iets over de reflektiecoefficient van het profiel,

welke gelijk aan nul blijkt te zijn. Hierbij is wel verondersteld

dat er in de overgangslaag geen discontinuIteiten optreden in n en

zijn afgeleiden.
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