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Voorwoord ------------------

Binnen de afdeling Theoretische Elektrotechniek heb ik deelgenomen 

aan een onderdeel van het onderzoek naar de golfvoortplanting in 

inhomogene media, onder leiding van prof. Dr. M.P.H. Weenink. 
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leerzaam ervaren. 
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wiens suggesties telkens nieuwe wegen open den , voor de zeer prettige 

wijze waarap hij mij heeft begeleid. 

Eindhoven, augustus 1985, Ad Denissen •. 
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Abstract ======== 

In this report the absorption coefficient is calculated of an elektro

magnetic wave with extraordinairy polarization impinging perpendiculary 

on a cold magnetized plasma with a linearly varying density profile. 

The absorption occurs at the upper hybrid resonance only when the col~ 

lisionfrequency between elektrons en ions vanishes. The absorption in 

the lossless plasma is proportional to square of the electric field 

component which is perpendicular to both the static magnetic field and 

the density gradient. 

The W.K.B.-method for solving the wave equation approximately, applied 

to a weakly inhomogeneous plasma, yields an absorbtion coefficient wnich 

is to small as compared by numerical solutions. However, both methods 

show a maximum in the absorption versus frequency graph at A (SoJ"/~»)h~O/'f 
().. = kOL == L/c; L = gradient length of the stratifactioni INc. = eBO/m 

== electron cyclotron frequency; kJ == frequency of the wave) for a weakly 

inhomogeneous plasma (A~)I). In a strong inhomog~neous plasma (A~<I) 

the absorption is small, because the wave length is too large to form a 

standing wave between the position of resonance and the cut-off behind 

the resonance. 

For ~:::: 1 the absorption profile shows more maxima. For A = 1 the wave 

is almost completely absorbed, if ~</w 0,4. The effect of a nonzero 

collision frequency is calculated numerically. In this case the absorp

tion is spread over the whole plasma rath.er than being restriced to the 

resonance region. 
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In dit verslag berekenen we de absorptiecoefficient van een extra-ordinaire 

E.M.-golf, die loodrecht invalt op een koud niet-botsingsloos plasma met een 

lineair dichtheidsprofiel en een homogene voormagnetisatie. 

De Herlofson-paradox: II er treedt energieabsorptie op in een verliesvrij 

plasma als er een resonantie aanwezig is " wordt verklaard door de 
d±fferentiaal vergelijking van een botsingsloos plasma af te leiden uit de 

niet-botsingsloze diff. vergl. m.b.v. de limiet~/w'O. 

In het botsingsloze plasma blijkt de absorptie evenredig te zijn met het 

kwadraat van de grootte van E -component op de upper-hybrid resonantie. 
y 

M.b.v. de W.K.B.-methode is een benadering gemaakt voor de absorptie in een 

zwak inhomogeen plasma. Deze benadering geeft aan dat er een staande golf 

ontstaat in het plasma, zodat de absorptiekromme minima en maxima bevat 
~ 

overeenkomstig met de knopen en buiken in het IE (t)l -profiel. De W.K.B.-
. Y 

benadering geeft echter een te kleine schatting voor de' absorptie in ver-

gelijking met de exacte numerieke berekeningen. 

De numerieke berekeningen en de W.K.B.-benaderingen laten een duidelijk 

maximum in het absorptieprofiel zien bij ,\( IV",/.., l';'o, 4 voor een zwak in

homogeen plasma (A'S) 1 ). Voor een sterk inhomogeen plasma (A <c 1) t:reedt 

er nagenoeg geen absorptie op, omdat de golflengte van de golf te groot 

wordt om nog een staande golf te vormen in het plasma. M.a.w. de buik 

kan niet groot genop.g meer worden. V~~r een plasma met l~l vertoont het 

profiel allerlei interessante maxima. Voor A=l treedt er nagenoeg 100% 

absorptie op voor (1.I'14iII) t:f 0,4. 

M.b.v. numerieke berekeningen is het effect van een eindige botsings

frequentie tussen de elektronen en ionen onderzocht. Deze botsingen blijken 

voor een relatief grote extra absorptie te zorgen bij zwak inhomogene 

plasma's met sterke voormagnetisatie. Dit wordt vooral veroorzaakt door 

de invloed van de botsingen op de golfvorm. 
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In mijn afstudeerperiode heb ik de volgende doelstelling nagestreefd: 

- een duidelijker inzicht verkrijgen in de plasmafysica in algemene zin, 

- een praktische vaardigheid te verwerven in analytische en numerieke 

methoden om diff. vergl. met niet-constante coefficienten op te lossen, 

- vaardigheid op te doen in het werken met een microcomputer als pro-

grammeerbare rekenmachine m.b.v. de hogere programmeertaal Pascal. 

Als onderdeel van de plasmafysica wordt o.a. in de vakgroep theoretische 

elektrotechniek onderzoek gedaan naar de golfvoortplanting in inhomogene 

media. Deze golfvoortplanting speelt een rol bij ionosfeeronderzoek en bij 

kernfusie-onderzoek. V~~r het kernfusie-onderzoek is het belangrijk een. 

plasma op de juiste plaats tot een gewenste temperatuur te verhitten of 

nader te onderzoeken. In dit verslag wordt daarom de absorptie van E.M.

energie bij de upper-hybrid resonantie nader onderzocht. 

In hoofdstuk 1+2 worden de basisvergelijkingen afgeleid voor de probleem

beschrijving uit de Wetten van Maxwell en de bewegingsvergelijking van de 

elektron~n m.b.v. de kleine signaal-theorie voor sinusvormige E.M.-golven. 

In hoofdstuk 3 wordt de tweede orde diff. vergl. met niet-constante coef

ficienten afgeleid voor een seheef invallende extra-ordinaire E.M.-golf. 

In dit verslag worden alleen loodrecht invallende E.M.-golven bestudeerd, 

maar de afgeleide diff. vergl. biedt een mooi aanknopingspunt voor een 

volgende afstudeerder. M.b.v. de vermogenshuishouding wordt de Herlofson

paradox: .. er treedt absorptie op in een botsingsloos plasma precies ter 

plaatse van de upper-hybrid resonantie .. verklaard. 

In hoofdstuk 4 wordt de absorptie berekend voor een zwak inhomogeen plasma 

m.b.v. de W.K.B.-methode. 

In hoofdstuk 5 wordt de absorptie exaet berekend m.b.v. numerieke methoden 

voor een botsingsloos en niet-botsingsloos plasma. 
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Hoofdstuk ----------------------

Hfd. 1.0 

~n dit verslag beschouwen we een plasma als een verzameling van elektronen 

en ianen, met de valgende veronderstellingen: 

a. Bet plasma is gemiddeld elektrisch neutraal. 

b. De ianen zijn een-waardig pasitief geladen. 

c. De ianen staan stil, omdat hun massa veel grater is dan die van de 

elektronen. 

d. Het plasma is "koud", d.w.z. de bewegingen van de deeltjes, als ge

volg van de temperatuur, worden verwaarloasd. Er is tevens geen 

diffusie van deeltjes. 

e. AIleen de botsingen tussen de elektronen en ionen worden beschouwd. 

f. Er treedt geen drift van het plasma op. d.w.z. de gemiddeide snel

heid van de elektronen is nul in de rusttoestand of weI in afwezig

heid van de E.M.-golf. 

g. Er treedt geen pa~arisatie ap in het plasma, d.w.z. ~ = E: E 
o -

h. Er treedt geen magnetisatie op in het plasma, d.w.z. B = \..I H 
o -
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Hfd. 1.1 

De grootheden van Elektro-Magnetische veiden voidoen in een plasma aan de 

volgende MaxweIl-vergelijkingen: 

VxE = - J B t -
(,. t) V.g ::;0 ( I . .'l ) 

V~I-/ :: j T Jl" /) (/.l) 'Q.§ :: D (/. v) 

met 

B :: .-Mo J.I D = £0 E ( I. S-) - -
eike botsing draagt het elektron gemiddeid een impuls over van ~y, 

waarbij Y de elektron-snelheid is (als gevolg van het E.M.-veld in het 

plasma) en I'rl de elektron-massa. Stel dat)l het effectieve aantal botsingen 

per seconde is of weI de botsingsfrequentie, dan is de wrijfingskracht (die 

werkt op het elektron) gelijk aan de impulsverandering per seconde nl. 11m ¥ . 
De krachtenbalans of weI de bewegingsvergelijking voor een elektron komt er 

nu als voIgt uit te zien: 

met 
, -Ill 

e = fh Y (1- v~ \ ) J V = l't I f' :: C ( 11/ - n ) 
, 

) =-~I)!, 

V~~r de bovenstaande vergelijkingen gelden de volgende benamingen van de 

grootheden: 

f het elektrische veld 

Q de dielektrische verplaatsing 

(l de ladingsdichtheid 

!:! he t magnetische veld 

B de magnetische induktie 

y de gemiddelde snelheid van de elektronen . } de stroomdichtheid van de elektronen 

e de eenheid van elementaire lading 

,.., de rustmassa van een elektron 

n de dichtheid van de elektronen 

"/ de dichtheid van de ionen 
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~ de impuls van een elektron 

"V' de vector-operator gel~k aan (Jx,Jy,J~) 
c. de lichtsnelheid in vacuUm 

l. de elektrische perrnittiviteit van vacuUm 

;'40 de magnetische permeab il i tei t van vacuUm 

We beschouwen voorlopig aIleen E.M.-velden in niet-relativistische situaties, 

waarvoor geldt dat: 

L '!.' « , (l. J) 

De bewegingsvergel~king vereenvoudigt dan tot: 

(l.j) 
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Hfd. 1.2 

Het plasma bevindt zich in een rusttoestand, als het gedurendevoldoende 

lange t~d ~~~~ belicht is met E.M.-golven. Deze toestand wordt beschreven 

door de vergel~kingen (1.1) tIm (1.5), (1.7) en (1.9), waarb~ de operator 

~e = O. We zullen de grootheden van deze toestand merken met een index = 0, 

zodat het stelsel vergel~kingen de volgende gedaante kr~t: 

(1./0) (1.11 ) 

. 
= jo (I. u.) ( 1./3) 

(I.tr) 

Volgens veronderstelling f bl~ft het plasma gemiddeld op zijn plaats d.w.z. 

v ~ 0 
-0 -

Uit de vergel~kingen (1.15) en (1.16a) voIgt dan direct dat: 

) -= 0 o -
D =() I>::D -0 _ I (D 

Uit de vergel~kingen (1.11) en (1.14) voIgt nu: 

~ • §.o -= 0 (J. '1.4.) 

V~~r de vergel~kingen (1.17a) zijn talloze oplossingen te bedenken. Voor

lopig zullen we voor 8
0 

de eenvoudigste en meest praktische keuze doen, nl. 

een homogene voormagnetisatie. We kunnen zonder verlies aan algemeenheid 

bet rechthoekige assenstelsel zodanig draaien, dat e"r geldt: 

of weI de voormagnetisatie I. staat parallel aan de z-as. 

De rusttoestand wordt nu gekenmerkt door de vergel~kingen (1.16) en (1.17) 

met als speciale keuze voor de voormagnetisatie: 

~o = een constante vector in plaats en t~d parallel aan de z-as. 
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Hfd. 1.3 

We belichten het plasma met een E.M.-golf en zijn geinteresseerd in de voort

planting van deze golf. De E.M.-golven in het plasma kunnen we beschouwen als 

een verstoring (aangegeven met index := 1) gesuperponeerd op de rusttoestand 

(kleine signaal-theorie). De vergel~kingen (1.1) tim (1.5), (1.7), (1.9) en 

(1.10), (1.16) en (1.17) beschrijven de E.M.-versch~nselen in het plasma met 

ff :: E -, D = D - -, I' = 1', 
13 r .s .,.~ 
- - p , 

y :: Y, 

, . 
.f =: ). I 

De basisvergel~kingen komen er nu als voIgt uit te zien: 

V)( IE ::: - /-,,0 Jt" &, (I.lj) V·D ::: ,P, (1.2.0) -, - I 

VK Id, 
. 

Je P, (1.2.1) 'V.J../ (1.2.2..) ::: J, + :: 0 -I 

, 
(1.23) D 'II: (I) IE ~I ::: - e", J., :: - ~ n V 

-I -, ) -, 

tJt Y, ..,. (y, . V) Y, "l- II )/, :: - t!./n-, [;, .;- .v, x ( ~ . .,. ~) ] (I. l v) 

Wanneer we veronderstellen dat de golf slechts ~±~~~~ ~~£~!~£!~~~~ in de 

rusttoestand teweeg brengt, of weI 

n, « no (t. 'J.S) 

dan reduceert de vergelijking (1.24) tot een lineaire vergelljking (na ver

waarlozing van de kleiner veronderstelde niet-lineaire termen): 

+ t'VoII:. ] 
§. (!', c) :: ~ [ €, ( !', w) of. 

waarb~ w de hoekfrequentie van de invallende harmonische golf is. 

(/.2. 6) 

Omdat de belichting harmonisch is, zullen aIle verstoringen zich op den 

duur harmonisch gaan gedragen, zodat de operator Jt overeenkomt .met cw. 
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Het stelsel lineaire basisvergelijkingen in hetW-domein wordt nu: 

v" E : - /-to (w 1-1 (/. t J ) V-D = - .ct n) -, -I -, 

'Qx J1 
, , 

D (l.30) f). Ii 0 : 
7' 

T (1.4.1 : 
-I - I 

-, 

PI 1:0 G 
, - ~ "0 .vI ;' . .:h = -, ; 

(J.Jz) 

('w V -t V V ::' - <f/,n., (g, .,: v J( §o) -, -, -, (I.3J) 
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Hfd. 1.4 

Uit de gelineariseerde bewegingsvergelijking (1.33) en de stroomdichtheid 

( 1.32b) 

{W V + vv = - ~/M ( E "l- V X ~o) 
, 

- ~ "O'v, -, -, -. -, .h :: 

voIgt: 
C. 1. n. < 8. 

'" (J.3 'If) (t'w-rll)j, IE 
. 

:. 
~ {o j, x <, -, ~ 

We defineren de plasma-resonantiefrequentie w, en de elektron-cyclotron

resonantiefrequentie w~ als voIgt: 

wpt ": 
~ t 1')0 c 8 0 (,.3$) - we = -
n., (. "., 

zodat er geldt: 

ev'l E ('w +J/)], 
, "\ 

Eo ::: .,. 
W.c :tl K " ,. -, 

). 
. 

(1.3' ) :: . . :t. :: 

met 

,'w -+ 1.1 we ., 
A ;: - We ('IIJ .,. V 0 
:: 

0 0 c'w t JI 

Volgens de regel van Cramer geldt er: 

-I 
a. 6 0 c -d 0 

-b Q. 0 :: d, C 0 
(1.3 t ) 

0 0 a.. 0 () t! 

met 

a. I> 1 
<: = ot ::- A,.t.+/:,l. e. :: a.. a..l + b'to 
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Het verband tussen it en i, kunnen we nu, zoals gebruikeIljk, met een tensor ~ 

als voIgt weergeven: 

}' -( r.E 
,- 0 :. - I 

met 

G7 -<r;. 0 

f= "1- ).-' '= ~ ~ 0 Iv.J p :. 

0 0 OJ 

w P l. ( (t..J + V) 
.. We "'-'c 

U; :: (' )? 'L U2. :: ( c· r..J.,. y) 't .,. w." 
i.W r 11 1- 141, c. 

Uit de vergeIljkingen (1.30) en (1.32a) voIgt met (1.38) dat 

'V'x J./ ;: ], 't i LV (0 ~ 
-I -I 

,-'w (0 ( I -r ..L r) . §, ;: 
it.., :. 

(w E ~ I J.. q-:. (0 E. : .,. lw ;: -, :. C 

zodat de plasmatensor £. er als voIgt uit ziet: 

£, -(z 0 

€ '= £z. £, 0 
(I.ltl ) 

=-

0 0 EJ. 

wp \ (ef.., +- y) we.l(l.)-t'v) 

fj 
:. J -:: I +-

(w [cc'w TV) 'l + We 1. ] 
IN (w -,')I - V c ) (tN- l'Y rWc.) 

t 

0.4 

c· Wp~ We WI> We. 
(l.lt,6~ 

€:t :. :: 
. [ l 

(W (c'w + v) + LV,t] W (W- l'V- 1....Jc.){W-t.'y+we.) 

k; "2-
t...) '? 

p 
(LitIC) :p 

() :- 1 :: J - W(w - t'v) +- c't..! (ew t J/) 
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Hoofdstuk 2 ----------------------

Hfd. 2.0 

VergelUking (1.40) geeft: 

en uit de rotatie van vergelijking (1.28) volgt: 

zodat de golfverge1uking voor f, luidt: 

,,1( 'iii lC E - E""M" w l. E" E "" () -, ::: -, -

ofwel 

'V 't ~ - '\? ( V • §,) + ~o l ! . E, :: e 

met 10 = IN/ <: 

We zien dus dat de plasmatensor £ het karakter van de E.M.-golf volledig .. 
bepaalt. Vergeluking (2.1) beschrijft de §,-component van de golf, die door de 

verge1uking van Maxwell (1.28) gekoppeld is aan de ~-component. 
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Hfd. 2.1 

In dit verslag beschouwen we een elektro-magnetische golf,dievanuit vacuUm 

scheef invalt op een inhomogeen gelaagd plasma. De golf plant zich voort in 

een plasma met bekende ionen-dichtheid no(x/L} en een karakteristieke uit

gestrektheid L. De voortplantingsrichting van de golf in het vacuUm ~ maakt 

een hoek 6. met de gradient van de dichtheid n~(x) e
l 

in het plasma {zie 

figuur 2.0}. 

vacuUm plasma 

'-------_ .. ---

Figuur 2.0 Het gelaagde plasma 

Als gevolg van de gelaagdheid is de plasmatensor£(x) alleen afhankelijk van 
e 

de x-coordinaat, en zal elke E.M.-golf zich in een vlak voortplanten, ofwel 

€, (X,y) :: (~. 2.) 

De golfvergel~king (2.1) uitgeschreven in componenten, komt er dan als voIgt 

uit te zien: 

~" () + ~ x 

waarb~ het accent een differentiatie naar het argument voorstelt. 

(2.S) 
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Uit de bovens taande vergel:ijkingen (2.4). tim (2.6) bl:ijkt dat we een invallende 

golf met willekeurige E ,E en E -componenten, kunnen splitsen in twee golf-
x y z 

typen, die elkaar niet beinvloeden: 

b. 

E = 0 x E = 0 
Y 

Deze golf kan niet voor plasma-verhitting zorgen, omdat de E -component z 
loodrecht staat op de gradient van de dichtheid. In het verder verslag 

zullen we de mode niet nader meer bestuderen . 

.!?~_~x_tr~:.~_d1-!:!'!.~!_6'2.1.! ofwel de (Ex' Ey,Hz ) -mode met 

- ~y l. ~ (x) _ ,-lty Ey'//{) "f ..to\. [ ~ (x) Ex (x-) - (, (;t') Ey (1(')] :' D 

c,'.1ty ex' (x) -I €y 'I h) + J.IJ l. r {l (1\) £)((1(') f c, (/() Ey Ix) J ~ 0 

E ,: 0 
Z 

Deze golf kan weI voor plasma-verhitting zorgen, en zal in het verdere 

verslag nog nader bestudeerd worden, 
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Hoofdstuk 3 ----------------------

Hfd. 3.0 

In dit hoofdstuk zullen we de vergel~kingen afleiden, die het gedrag van de 

E - en E -componenten van de extra-ordinaire E.M.-golf besch~ven. De golf 
x y 

valt onder een hoek eo scheef in op een inhomogeen gelaagd plasma (zie 

figuur 2.0) met een bekende ionen-dichtheid nO(x/L) en een karakteristieke 

uitgestrektheid L. De golfvector in vacuUm is dus gelijk aan: 

~ ::- ~x 2x ... ~y 2y = J.o [ CIO"$ £)" t,. + ~~ (90 ;'1 ] (3.0) 

De zogenaamde W.K.B-parameter his gel~k aan kOL. Deze parameter is groot 

als het plasma zwak inhomogeen is, d.w.z. de dichtheid verandert veel lang

zamer in de plaats dan de E -component. De lengte L kunnen we b~voorbeeld 
y 

als voIgt defineren: 

L:=- ""','a(X) (;.!I; "V/tX)] -'I.Ie:::.IC~ 
waarblj x de plaats van de upper-hybrid resonantie is. res 

De vergeliJ1<ingen voor een botsingsloos plasma (v/w = 0)' worden bepaald 

met de limiet-overgang vrw ~ O. Door de vergel~kingen op deze ~ze af te 

leiden, wordt de Herlofson paradox " er treedt absorptie op in een botsings

loos plasma ter plaatse van de upper-hybrid resonantie" nader vel'klaard 

voor loodrecht invallende golven. 
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Hfd. 3.1 

De extra-ordinaire golf wordt beschreven door twee gekoppelde differentiaal

vergel~kingen (2.9a) en (2.9b) uit hoofdstuk 2. Met behulp van (2.9a) kunnen 

we E uitdrukken in E en E'(x) ni. x y y 

zodat 

J.. (~ £'1 - " s.t~ 8. £,,' (x) 

~. (cj - Soc;'" t So ) 

, 
E (x) ; 
" 

met 

W,.'t(IC) (w-l.'y) 

: I -

f'&. (x) "" w (w- l'V - we:.) (c..J -I..'Y t we) 

waarbij 

r(x) ::-

'= 

S e 
I 

t'S r(x) 

(3.2. ) 

(3. ~) 

(3.r) 

(3.{) 

Ret invullen van (3.2) en (3.3) in (2.9b) resulteert in een homogene lineaire 

tweede orde diff.vergel~king met niet constanten coe~ficienten in E : y 
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Met behulp van de vergelljkingen (3.4) en (3.5) kunnen we herleiden dat: 

J l._ S "-

en 

We kunnen diff.vergelljking (3.7) nu herschrijven in de genormeerde plaats

coordinaat 'I. = )(4:' 

met 

P('LJ :: [J"l-s?-rfrrt)][ (it_Sl) lcIsl~" - Jrl'L)] (3.J6) 

Q (It) "" (J 1_ Sl) $-<;"" 't eo ,..1 ('7.) (J. J c.) 

R,f if) :: >.7.[ (J ~ Sl) (q} t 80 - J r(t)][ (J~ st.) ~ 'teo - J (I + fIS'tOtJ ) r{t) + r 'q)] (].J.~ 

en 
).. S i"'{'lJ Ey It) - ( J '1.- j"') s.;." eo Ey ' (It,.) 

). [ ( eft_ i'-) ~ 't &0 - cf r(Il-) ] 

(3.J'e) 

M.b.v de differentiaalvergelljking (3.8) met een tweetal randvoorwaarden 

kunnen we de E - en E -componenten van de scheef invallende extra-ordinaire 
x y 

golf in een inhomogeen gelaagd koud niet-botsingsloos plasma bepalen. 

Als we aIleen de extra-ordinaire golven beschouwen, die evenwljdig aan de 

dichtheidsgradient invallen, of weI B,,=o, dan reduceert (3.8) tot: 

,(to. $1. _ 2. d r('L) t rt{V 

cf ':. oS t. -: J ,... f 1.-) 
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Wanneer we tevens de botsingsfrequentiev verwaarlozen of weI limiet v/"" to, 
dan reduceert (3.9) volgens de berekeningen uit appendix A tot: 

met 

c· oS .... tsz.) 
J - S t_ I"'{-t) ~r (t) 

waarb~ de Dirac-delta funktie db{V voort komt uit: 

De upperhybrid resonantie treedt op de plaats(en) 1'1 op, waar geldt: tres 

(3./u. 

( , 1_.r"L r 1Jl.cAJ;: .;:, of weI "t 1. 't" .l() 
tv = W"o tt) + We = wk/.f if. (3.1,) 

Uit het onderstaande betoog zal blijken· dat voor een praktische berekening 

van E (~) rondom 1 we de term met de Dirac-delta funktie uit (3.10a) y res 
kunnen verwaarlozen, m.a.w. 

1- s~+ 4 r-('t) + ""~{"lJ 

l-.s't.- rt'L} 
(3.13 ) 

Met z = 1. - 'l. geldt er voor I zJ« 1 dat bij benadering elke d1chtheids-res 
profiel r(z) te benaderen is met een rechte, of we 1 

(3,1"') 

zodat voor Jz/« 1 de vergelijkingen (3.13) en (3.10b) te benaderen z~ met: 

it(l-s\.) 

E'I"(~) + ~t 
'i t Ey (i:-) ':0 (3,ISA) 

" J (/ -.sLJ 
Gy ('i:) (3./S 6) Ey (i') =- "Ii-

Met behulp van de Frobenius machtreeks sUbstitutie (zie hfd. 5.1) kunnen we 

een oplossing voor E (z) construeren voor lzl~1 : 
y 
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met 

Daar ~ 611< moe ten we de definitie voor In (z) uitbreiden voor z < 0 ofwel 

waarb~ u(z) de eenheidsstap funktie is, zodat (3.17b) verandert in: 

Uit de formuies (3.17a) en (3.17b f ) bl~kt dat E (z) continu en begrensd is 
y 

in het resonantiepunt z = O. De E -component explodeert met 1/z in het punt 
x 

z = 0, wat resuiteert in een absorptie omdat E evenwijdig is met de gradient x . 
van de dichtheid. De absorptie wordt nader bestudeerd in hfd. 3.2. 

De oplossing (3.17a) bl~kt na invulling te voldoen aan zowel de vergel~kingen 

(3.10a) als (3.13). Uit (3.17b'l voIgt echter 

zodat (3. 17b I) alleen een oplossing. is van de oorspronkeltike vergl. (3.1 Oa) • 

M.a.w. we mogen de Dirac-delta funktie in (3.10a) verwaarlozen als we In(z) 

in de oplossing Ey2 (Z) maar goed continu voortzetten naar z<O. 

Dus voor een praktische berekening van Ey (\) kunnen we diff. vergl. (3.13) 

gebruiken i.p.v. (3.10a) waarb~ we de continue voortzetting van de oplossing 

rondom het resonantie-punt met zorg uit moe ten voeren. 
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Hfd. 3.2 

De Poynting-vector 

0.<.0) 

geeft een indruk van het elektromagnetisch vermogenstransport in het plasma. 

Door de gelaagdheid van het plasma heeft aIleen de S1x-component een prak

tische betekenis. 

We kunnen het gedissipeerde vermogen Pd , (.) als voIgt defineren 
~ss t. 

(3.2.1) 

M.a.w. de afname aan E.M.-energie is gelijk aan de toename van de inwendige 

energie van het plasma. Deze toe name kan resulteren in een toename van de 

thermische snelheid van de elektronen of wei de elektronen temperatuur stijgt 

t.g.v. de dissipatie van E.M.-energie (plasma verhittingl. 

Het totale E.M.-vermogen dat door het plasma geabsorbeerd wordt is nu gelijk 

aan: 
f_ +_ 

f p~ ('Z) Il'l. '= .. f s'xl 

(t) d~ ~ SIX/C) - 1./)( (DO) (3.2, ) 
o 

Wanneer we veronderstellen dat het plasma met toenemende ~ steeds dichter 

wordt voor grote~, dan voIgt uit de vergi. (3.13) en (3.10b) dat de E -
x 

en E -componenten verdwenen zullen zijn voor grote~, ofwel 
y 

~y f'[) :; 0 

It 
zodat tevens s'x = ~ Re[ E1y (t) H1z(~)J = 0 voor ~~ +~. 

De berekening van de Poynting-vector ~1 gaat als voIgt. Uit de Fourier

getransformeerde wet van Maxwell 

voIgt met 

H = 
, 

(J x ~y 

. , 
-It> H :: -

I 'to A..,w 
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M.b.v. (3.2) geeft dit: 

t' Ey tf(~[[Jt..$t_ Ir(.acl] Ey'{xJ - J. Sot:'" do s rhJ €r lJd] 

A" W ( cf'l:. S't) en'tr9. - J r (K) 

(?t.,1,-) 

Als we aIleen extra-ordinaire golven beschouwen, die evenwijdig aan de x-as 

invallen, ofwel e =0, dan reduceert (3.24) tot: 
o 

S (x) >:: -L 1-. [.~'Y (x) 1:;'" (x) ] 
IX ~..4,w 

of weI in het plaatsgenormeerde systeem: 

V~~r ~ ~ 0 geldt er r( t} = 0 (vacuUm), zodat met 8. =0 er uit (3.9) voIgt: 

of weI: 

met 

Het plasma wordt dus bestraald met een transversale extra-ordinaire golf 

met amplitude 1, waarvan een gedeelte IRlz aan electomagnetische energie 

weer teruggekaatst wordt, nl.: 
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J.o 

(<.~ c.J l) -I ~ [ Er,~ (1.) E,/: ('1.)] 
-+. 

p. : :: 
~..-'t- "'" c..., 

-I [ I~] 
Je1 In. / l Pu..:c = (2~b W t.) ~ FYI u.:c (It) Ey (f) := 

<A.W 

M.b.v. (3.22), (3.23) en (3.27) kunnen we een absorptieco~ffici~nt IAlz 
definH~ren, die aangeeft boe groot bet gedeelte is dat geabsorbeerd wordt, 

relatief t.o.v. het vermogen van de invallende golf Pin: 

[ 
A. 

I - /.f / l.] : =' z~ w 141 ?. 

V~~r de golf in het plasma (~! 0) met $D =0 geldt er: 

l." r 't d - S - 1. II ... (t) + Y' (It) 

o't... .s ~ - "rf't) 

met 

M.b.v. de tweede orde D.V. (3.9) en de randvoorwaarde (3.23) wordt Ey(~ ) 

bepaald tot op een constante factor na: 

waarb~ y(~) een oplossing is van de D.V. (3.9) en voldoet aan de rand

voorwaarde (3.23). 
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Om nu C te bepalen moeten we de invallende vlakke golf (3.26) koppelen 

aan (3.29) op het scheidingsvlak tussen het vacuUm en het plasma (It =0) • 

Dit koppelen houdt in dat E ("l) en H ('t) continu moeten zijn op '1..=0, 
y z 

ofwel Ey ( 'l.) en E~ ('l. ), zoda t er moet gelden: 

ofwel: 

I + I<. 

Uit het stelsel (3.30) voIgt direct: 

zodat 

Volgens (3.28) is 

c' AY/e) + y'/tJ) 

( A Y/.,) - Y I (I)) 

(3. So) 

lA I 1. : = I - JR J' = I -

A '/y(o)/ l+ (' l Y'.) Y '''(.) - c· ~ l/o) y'(o) + Iyr.,)} 'l 

.A 2./ '1(.)/ t _ (' A YI') Y tIC (tJ) + t''' Y ~II) Y '(~) .,./ Y 'tt) / ~ 

~ A ~ [yr.) yllr(.) 1 

Uit (3.31) bl~kt dUs duidelijk dat we Y(O) en Y'(O) moe ten weten om IAI2 
te kunnen bepalen. Hoe we Y(~ ) bepalen wordt in hoofdstuk 4 uiteengezet. 
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Om meer begrip van het absorptieproces te verkrijgen, gaan we Pdiss(~) 

eens nader analyseren voor Ioodrechte inval: 

p ~ (If):= - ~x lfiz) 

- (. 

::-
~.,wL 

. - (. 

:: 
"Mf:J '"" l. 

Uit D.V. (3.9) voIgt: 

zodat: 

E 't (If) = _ A l 
)' l 

J t_ S 1. - <. J r('t) + r l(fL) 

cJ~ $'" -,r rft) 

f ,] Ey ('l) Ey (It) 

V~~r het speciale geval dat we de botsingsfrequentie verwaarlozen (lim vl," 0), 

geldt er (zie appendix A): 

7r S't(I_S't) 

/r ' (It4V,»/ 

met r(ft ) = 1_s 2
, zodat volgens (3.22): 

-l res 

f 
).. 2/ Ey ('t~) / t 

P....ts = 2"lt.;wL 

o 

" S \. ( 1- S '-) 

/r'('lbQ>/ 
S ". , 

M.a.w. wanneer het plasma een upper-hybrid resonantie bevat (~='lres) dan: 

vindt er in het plasma absorptie plaats, geconcentreerd rond het resonant ie

punt, terwijl de botsingsfrequentie verwaarloosd is. D.w.z. de electronen 

en ionen botsen niet. 
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In dit hoofdstuk zullen we een methode bespreken, waarmee het mogelijk is 

om voor een botsingsloos en zwak inhomogeen (~~> I) plasma~ de absorptie

coefficient 1 A ( ). ,.$ ) 12 te bepalen. 

In het navolgende zal het lineaire dichtheidsprofiel nader worden geana

lyseerd: 

rlv 

{: 
't <'0 

i w~ "'{'t,) 
,.. ('1.) - ::. 

kJ'l. 
': 

'I. ~o vacuUm 

('(. f) ) 

o 

Figuur 4.0 Het lineaire dichtheidsprofiel 

Volgens de afleiding in hoofdstuk 3 wordt de extra-ordinaire golf, die 

zich voortplant langs de dichtheidsgradient, in een niet-botsingsloos 

plasma nu beschreven door: 

(Y.o.a.) 

met 

E" It) '" l 

We voeren nu een nieuwe plaatscoordinaat z in~ nl.: 

(Y.I) 

zodat 

(v. 2.) 
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E'1{~) :0 

E'((~) =- -(..·S{~ +u~S"')/2 E{(~) 

met 0( =SrJ-f$) 1;3= S(d-S) () <S<' I 

In figuur 4.1 is de complexe coordinaat z = z + i.z. getekend inhet 
r J. 

complexe vlak, met als baan-parameter de reele dichtheidscoordinaat 

Figuur 4.1 

I . 
• 

II!! 

De contour van z voor u = "'k > 0, 0 < s <. 1 volgens (4.1). 

Uit vergl.{4.1) voIgt direct de relatie: 

waaruit blukt dat ~ en -~ onder de contour liggen. 

{v. 2 (A.) 

In dit hoofdstuk beschouwen we een botsingsloos plasma, d.w.z. lim ~ ~ 0, 

zodat de contoup van z uit figuur 4.1 continu vervormt tot de contour in 

figuur 4.2. 

-r 

~. 

" 

Figuur 4.2 De contour van z voor een botsingsloos plasma. 

De heuveltjes in figuur 4.2 geven aan dat de punten -/3, 0 en~ onder de 

contour moe ten liggen. Deze ligging is belangruk voor de continue voort

zetting van oplossingen voor de punten. 
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De vergelijkingen voor een botsingsloos plasma komen er nu als voIgt ui t 

te zien: 

E. II 
y 1'1-). - ).1-

(e-OC)((-+I1) 

~ 
Ey (~) ='0 (v. v) 

en 
.s (c +1-5'-) (y. s-) 

Ex (?) = - , a Ey(?) 

met C(= S (1+3), (J = s (1-s) en '(= 1_S2 met O<s<1. 

De methode die in dit hoofdstuk gebruikt gaat worden, wordt in de literatuur 

ook weI W.K.B.-methode genoemd. We gebruiken eerst de methode van Langer, 

en maken van de gevonden oplossingen weer asymptotische benaderingen voor 

A~~ 1. Deze Iaatste vormen de W.K.B.-oplossingen. 
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Hfd. 4.1 De methode van Langer ter benadering van E (z) ------------------------------------------y---

Wanneer we proberen de onderstaande D.V. op te lossen, 

dan blijkt dat er geen exacte oplossing in gesloten vorm te vinden is. 

We zullen tevreden moe ten zijn met oplossingen van vergelijkbare vergelij

kingen, die (4.4) in verschillende gebieden van z dicht benaderen. 

Het is voor de hand liggend om het gehele systeem in 4 gebieden te verdelen: 

gebied I, rondom de tweede afsnijfrequentie, z = I( 
gebied II, rondom de upper-hybrid resonantie, z = 0 

ge;bied III, rondom de eerste afsnijfrequentie, z =-/$ 

gebied IV, het vacuum gedeelte, z <-y 

Deze indeling is geinspireerd door de brekingsindex als functie van z te 

tekenen (zie figuur 4.3). 

I 

r\ 1. (~) 

i 

Figuur 4.3 

, 
I .. 

II: 
~I rI 

De brekingsindex n2 {z) = 
en botsingsloos plasma. 

van een koud 
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In de buurt van de twee afsnufrequenties heeft de brekingsindex n2 (z) bU 

benadering een lineair profiel, zodat rondom de punten Z:- /?I en z:t(' de 

oplossing E (z) bU benadering bestaat uit een lineaire combinatie van 
y 

Hankel-funkties van orde 1/3 in de eerste en tweede soort (ofwel Airy 

funkties) • 

Toepassing van de methode van Langer geeft dat vgl.(4.4) rondom de afsnu

frequenties vergeleken mag worden met de volgende D.V.: 

die als exacte oplossing heeft: 

( sI ) liz (I, 'L) of 1 rr ( • ] 
U (?): (tj/ rift) . H'1 [e - A t/(~) 

waarbu H~~32)(Z) de Hankel-funkties van de eerste en tweede soort van orde 

1/3 zUn. Als we de funktie s'(z) zodanig kiezen dat: 

(y.l) 

dan verschilt (4.6) erg weinig van (4.4) voor ~~~ 1, behalve in de buurt 

van z=O. We verwachten nu dat de oplossing van (4.4) erg veel zal luken op 

de oplossing (4.1). Dit is het principe van de methode van Langer. M.a.w. 

we zouden (4.1) en (4.8) verkregen hebben als we de methode van Langer 

hadden toegepast op (4.4) in de buurt van de afsnUfrequenties. 

In de buurt van de upper-hybrid resonantie (z:O) heeft de brekingsindex 

bU benadering een profiel dat evenredig is met 1/z , zodat random het punt 

Z:O de oplossing E (z) bU benadering bestaat uit een lineaire combinatie 
y 

van Hankel funkties van orde 1 in de eerste en tweede soort (of weI Bessel-

funkties van orde 1). 

Toepassing van de methode van Langer geeft dat vergelijking (4.4) rondom 

de upper-hybrid resonantie vergeleken mag worden met de volgende D.V.: 

{'t. ( ) 
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met als exacte oplossing: 

(v./e) 

waarb~ H~1,2)(Z) de eerste en tweede soort Hankel-funkties van de eerste orde 

zijn. Als we de funk tie " (z l zodanig kiezen da t 

(tt.1I ) 

dan verschilt de oplossing van (4.4) erg weinig van vergl. (4.10), op grond 

van het Langer-principe, behalve in de buurt van de punten z=-~ en z=~. 

In gebied I (0 < Z <. co) kunnen we de oplossing voor E (z) goed benaderen met: 
y 

(v.Il.) 

met 

¢ (p.) :: 

In (4.12) hebben we aIleen de Hankel-funktie van de tweede soort gekezen 

omdat voer elke fysische oplossing van E (z) moet gelden: 
y 

(3.2.3) 

In de gebieden II en III kunnen we de oplossing veor E (z) goed benaderen y 
met: 

(ly: IJ) 

met 

veor (Y.IJC) 

en 

('t. Iy) 

met 

veor 
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en tenslotte in gebied IV (het vacuum-gedeelte): 

We zijn nu in staat de reflectiecoefficient R te bepalen, want we kunnen de 

complexe constanten T,A,B,C,D en R nader bepalen door twee benaderingen te 

koppelen op elk overlappingsgebied. D.w.z. we moe ten het volgende stelsel 

van 6 lineaire vergelijkingen met de 6 onbekenden oplossen: 

€'1r.' (i,) :-
, 

Ep (~, ) :: Eyll 'l-,} €"ll 11,) () oil! ~, ~ lit 

I I 
-(l < 1-t ,( 0 ('t./I) 

£ya (i .. ) :: Ey l1J (i,) €'1 zz: (~) =: GylZl (i-:z.) 

I Ey'm (P-J ) eJ :. -r f y1ll fiJ
) -:: EylZ ti?3) £"121 (13 ) 

;: 

De plaats van de punten z1 en z2 mogen we in principe vrij kiezen uit de 

toegestane intervallen resp. 0 < z 1 ~ 0( en - fJ <! z2 < O. Het punt Z3 ligt 

precies op de overgang vacuUm-plasma, d.w.z. we koppelen een transversale 

extra-ordinaire E.M.-golf met reflectie aan de oplossing in het plasma. 

Als we de absorptiecoefficient IAlz = 1 - IRI2 op deze wijze berekenen dan 

zal de formule v~~r IAI' erg lang en onoverzichtelijk zijn. De benaderingen 

voor E (z) zijn vooral goed als ).')') 1. We kunnen daarom beter de methode van 
y 

Ting-Wei-Tang [zie lit. 2J, en asymptotische uitdrukkingen van de benader-

ingen maken. Deze uitdrukkingen zijn immers ook goede benaderingen voor 

Ey{Z) op de koppelpunten (z:z1 ' z=z2 en z:z3) en de verkregen formule voor 

IAI2 verschaft meer inzicht in het probleem, en is simplere te bepalen. 
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Hfd. 4.2 De asymptotische benaderingen voor E (z) ------------------------------------y---

In het handboek van Abramowitz [zie lit. 3 hfd. 9 Bessel Functions of Integer 

Order] kunnen we de asymptotische uitdrukkingen veor de Hankel-funkties op

zoeken. B~voorbeeld in gebied I kunnen we EyI(Z) benaderen met: 

met 

(Y./2&.> 

Op het interval O<zce( moeten we eerst ,(z) continu voortzetten m.b.v. de 

definitie (4.12a) en de contour van Z uit figuur 4.2, zodat 

met 

I ¢ (i) I ::-
t<{i II J L (<(-l<~ (x,,-;)] '/. (v. '.1) 

e 
M.b.v. het handboek [formules 9.1.38 en 9.2.3 + 9.2.4] vinden we een bena-

dering: 

De asymptotlsche benaderingen met hun intervallen t waarin ze de grootste 

nauwkeurigheid bezitten, z~n symbolische weergegeven in figuur 4.4. 

I Jt 
4# ... 

IE I :Ill. X 

'" ::,. " I r·y 
I 

-11 0 C( -.~ 

f 

~1Y ilar,.l Eo- t=;,?It ..-. 11l7; ,.. 1:1: . .t. +- ty:r. -'!> 1:x.'" 

1~l ~ t:-~lZ -'/I /8, ,.. Figuur 4.4 
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De overige benaderingen worden op soortgel~ke wijze bepaald, en komen er dan 

als volgt uit te zien: 

('t. l' ) 

en 

·re 
~ III 

X(,) • J (X-";(X+())) J. 

-(l 
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We kunnen nu de constanten A en B uitdrukken in T, door in het gebied 

0< Z < tIC de benaderingen f I, I (z) en f II, r (z) asymptotisch te matchen. Hierui t 

voIgt direct: 

- t' (J..l + ""3) 
A : T .e. 

+ t' ( l L - 7T/J) 

B = T t. 

zt').L 
De faktoren e , die in vergel~king (4.25) voorkomen, zijn de fasedraai-

ingen die de golf ondergaat t~dens de reis door het plasma van de punten z=O 

naar Z='(. 

Evenzo z~n de constanten C en D uit te drukken in A en B, door in het gebeid 

-ft< z< 0 de benaderingen fII,1 (z) en fIII,r(Z} met elkaar te vergel~en. 

Hieruit voIgt direct: 

D ~ (A - 8) 

-~,.., 
De faktor e representeert de demping van de golf t~dens de tunneling 

dvor evanescente gebied -/3< z< O. 

Ting-Wei Tang defineert nu de reflectiecoefficient Rt als voIgt: 

(Y,l,.) 

of we 1 

(c;. <.i) 

zodat 
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Deze definitie is niet he1emaa1 correct, omdat f 111 ,1(z) geen v1akke golf 

is en er dus geen reflectiecoefficient eenduidig definieerbaar is. We kunnen 

de ref1ectie R veel beter definieren door f 1II ,1(z} aan een invallende 

transversale vlakke golf te koppelen of weI: 

met 

en 

E'YO: (-y) :;:: jw.l. (-y) 

I , 

€y'lJl l-r) :: j-Xll,.t (-r) 

/x/ ~ J (iK .. :){X-P» IItJ.~ 
;3 

( 
A[hf+t'l.] -).ht ) 

: T e + " e St;.., (,.Ii) 

( 
>.cm+c'L] . -Am ) 

~ T e , - ( cl! >«A-t (~L) 

Uit (4.30) voIgt direct: 

I 

" it 1m-,.e (-y) + 1lZT.-l (-r) 
R. =' 

<' A 1 trI • .( (-r) - ~ '.cu,.( (-r-) 
zodat 

IAI'), ::: I - 11\/1. 

....... -
met l< =- a (I - $ 't.) A 

( f.)I) 

(" .. H.) 

('t. 33) 

('I, 'H') 

(Y.JS) 
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De fasedraaiing L(s) en demping M(s) kunnen we uitdrukken in complete 

el11pt1sche integralen van de eerste en tweede soort nl. 

s(J+s) II 

= jfSC",l-;)[X+S(I-'»)) L l • 

0( 

f (,) = f rtl. -:) (X+(l)] ilL lx 

o o 

( '1" » Ill.. 
D- -
F - l.. 

en 

o 0 J)~ 

J 
(co( - X) {X tl3 n Ill. J([.s (/+$) -xJ[ X +5 (I-.s) 

::: L _ x J J.. x = _ )( ,lJ( 

-(3 -s (I-S) 

waarbij 

K (p) ': J Yt,_';:-'L) (J-» c't) 
o () 

De integralen K(p) en E(p) zijn volgens Abramowitz [lit.3 bIz. 591 formules 

17.3.34 en 17.3.36J goed te benaderen met de volgende polynomen: 

met aO :: 1,38629 436112 bO 
:: 

, 
~ 

a1 
:: 0,09666 344259 b1 

:: 0,12498 593597 

a2 
:: 0,03590 092383 b2 

:: 0,06880 248576 

a3 
:: 0,03742 563713 b3 

:: 0,03328 355346 

a4 :: 0,01451 196212 b4 
:: 0,00441 787012 

en 

It 
( Y b~ /, ,,) J,.., f, E (p) I .! '" - ~ E~ (,,) (11- 3.31; :: +- 4 ... PI + 

11 Ii: I 1')::"1 



-41-

met a
1 

: 0,44325 141463 b1 = 0,24998 368310 

= 0,06260 601220 b2 
: 0,09200 180037 

a3 
: 0,04757 383546 b3 

: 0,04069 697526 

a4 
: 0,01736 506451 b4 = 0,00526 449639 

waarbij 

Pl : 1 - P en Ifk(P) I ~ 2.10-8 en I£e(p) ! ~ 2.10-8 

M.b.v. de bovenstaande benaderingen kunnen we L(s) en M{s) voldoende 

nauwkeurig berekenen. In de figuren 4.5 en 4.6 hebben we L en M uitgezet 

als funktie van respectievelUK 8 en 82
• 

Uit (4.37) en (4.38) vOlgt direct 

LtO) = a L ( 1) = ; V2' ;- 1 , 886 , 
('t. VD) 

M(O) = 0 en M(O) : 0. 

Wannear we (4.29) vergelijken met (4.35) dan krijgen we het volgende beeld: 

I A 12 ....... 
IAtl2 al8 2 ( 1_8 2 ) ). ">'> 

I A 12 ..c. IAtl2 als 2 (1-s 2 ) A .t ('I. vI) ....., 

l( ~ a. ( ~ Vi' ).) 
IA(s:l) 12 : 0 en IAt (8=1)!2 : 

J T j ~"I. (V() Vi .U 

M.a. w. in het gebied waarvoor de benadering geldig is (A),:;> r) geldt er 

IAI2 ~ IAtl2 behalve in de buurt van het punt s=l. Door de reflectie

coefficient iets zorgvuldiger te definieren, hebben we een betere beschrij

ving van de absorptie verkregen in de buurt van het punt s=1. 

Uit de formule8 (4.29) en (4.35) blijkt dat voor bepaalde 8 en A de 

absorptie geheel verdwijnt. Uit figuur 4.3 blijkt namelijk dat het mogelijk 

is, dat zich tussen de punten z=o en z=~ een staande golf kan vormen. 

Wanneer er precies een knoop op het punt z:O ligt, dan is E (0)=0 zodat 
y 

eveneen8 IAlz:o volgens (3.34). 
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De voorwaarde voor dit verschfjnsel bl~kt dus te zijp s=sO met 

met 

In hoofdstuk 5 zullen we met numerieke berekeningen van E (z), dit 
. y 

verschijnsel nader toelichten. 

In de figuren 4.7 en 4.8 hebben we 1AtiZ en IA!Z getekend als funktie van 

S2 = (101 .. /",)2 voor resp.). = 5 en 1 om het verschil tussen de formules (4.29) 

en (4.35) nog eens te verduidel~ken. 
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Hfd. 4.3 

kunnen we de absorptiecoefficient IAI2 benaderen met: 

Het maximum van (4.43) Iigt op s:s, met of we 1 

2J~ zA~ ~J~] 
L1rS,) ~ (~L) ~ - ".,'(S/) ~(AL)[~ _2~:..,10L)~ :0 

Voor s « 1 kunnen we L(s) en M(s) benaderen met: 

met 

Vergelijking (4.44) kunnen we voor >.. ~~ J benaderen met: 

of weI 

1.'($,) 

~ ( ). { (S,) 1 ::::- hJ' {$, J 

zodat A ~o $,1/
1 a:: rrA, 

De absorptie bereikt dus een maximum bij 

van 

e "/'1. + J [4 + ~ - "'1. ] , 

:::::r I 

- 0, B ,f 

(Cr. vy) 

(v. vI) 
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Dit maximum is onafhankelijk van .A en s. M.a.w. we kunnen bij een relatief 

zwak magneetveld (s ~< 1) toch nog een redelijke absorptie verkrijgen 

(ca. 34% van het ingestraalde vermogen) bij een zwak inhomogeen plasma 

( l ':>'> , ) als we }. s"it :Ir' 0. c., maken. 

l = 
\ .. )JI. Stel A ~ dan kunnen we als benadering voor de absorptie als funktie 

van 1': gebruiken: 

In figuur 4.9 hebben we 1 A 12 getekend voor ..\ = 5 , 12~ en 50 volgens 

formule (4.35) en voor A ':>'> I volgens (4.48).' Dit figuur laat duidelijk 

zien dat I A (-.:) 1:0 ~ IA 1\ voor c:: ~ 0, ~ . 

Tevens voorspelt (4.48) de ligging van het eerste punt waarbij IAI2 e ° 
redelijk nauwkeurig, nl. 'Z e- rr/2,. V~~r A = 5 is IAI~ = 0,39 bij 't = 0,45. max 
Dus (4.48) is voor ..\ ~ S"' als goede benadering te gebruiken. 
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2.0 

1.0 

0.0 

0.0 ... 5 1.0 

Figuur 4. 5 L( s) en N (5) als f'unktie van 5 = """/14) . 

2.0 ~~-------------------------------------~ 

1.0 ..j 
i 

0.0 

0.0 1.0 

Fi,'Tl.lUr 4.6 L (5:2) en 1-; (s 2) als f'unktie van 52: ("''''/..,) \. • 



1 .0 

0.5 -; 

0.0 

0.0 

Figuur 4.7 

1.0 

0.5 • 

0.0 

0.0 

-46-

.? (W )~ -+ 5 -:: C/..., 1.0 

De ab50rptiecoefficienten IAI 2 en [At' 2 
? 

a15 funktie van 5- met A = . 5. 

\A\ " 

2 
5 1.0 

7iguur 4.8 De ab50rptiecoefficienten JAI2 enlAJ2 

a15 funktie van 52 met A = 1. 
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0.25 

0.0 

Figuur l~.9 De absorptiecoei'i'icient JAI2 als i'unktie 

van t= me t a) A ~') 1 b) .A = 50 c) .A = 1 2 • 5 

d) A = 5 
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Hfd 5.0 

In dit hoofdstuk zullen we IAI2 = 1 - !R!2 oplossen uit de onderstaande 

vergeUjkingen: 

en 

'\. L J €I - s - t 

met 

J = I - t' V/w 

en als randvoorwaarden 

en lim E (i ) = 0 
'i.-He y 

E I (II) :: 
r,v 

E~/V It) :: 0 

voor 1 ~ 0 

I 
A :: ~. '-

V/w werd « 1 gekozen om het effect van V/~ i 0 nader te analyseren. 
-2 Volgens Crescentini [lit. 1] heeft een verhouding van V/l/J ~ 10 een 

zeer duidel~ke invloed op de grootte van !A!2. 

($". e1) 

(s.1) 

(S-.3) 
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Hfd.5.1 

Met b,:!hulp van de methode van Frobenius [zie lit. 6,7J kunnen we E ( 
Y 

uitdrukken in een lineaire combinatie van twee machtreeksen. 

V~~r 

geldt er 

zodat (5.1) verandert in 

~ E. II(~) - (>'/o~)l.. [il_2$~'e _S~(I't-st.)J £'/ (~) =0 
y 

We ontwikkelen E (z) in een machtreeks g(z) volgens Frobenius: y 

waarbij we II( en a kunnen be palen door (5.8) in (5.7) te substitueren. 
n 

Dit geeft nl.: 

e IIItt{-1 

:f (,., + 0( - I) ( 11. + 0( ) Ci", it 
*1::-0 

of weI 

A. 
Aan vergelijking (5.10) kan voldaan worden als g = O. 

n 

(s.' ) 

(s. ;2:) 
I 

(s.J') 

(S.ID) 

Voor n:O voIgt uit (5.9) dat moet gelden: (0( -1) 0( a = 0, zodat 0(: 0(, = 1 o 
of 0(= C(~ =0, waarbij we a vrij mogen kiezen, bijv. a =1. o 0 
Voor «= ~I =1 voigt uit (5.9) en (5.10) dat er moet gelden: 

,,, (i'J + /) '1"1 - (>'I{'I.) 'Z. [a
lt

-
l 

- 2$t. q,,-'l - s""(/:'$ \.) till.'] ::: 0 

Als "('re definH§ren: a_
3

=0, a_
2
:O, a_1:O en aO:l, dan voigt an uit de vol

gende, recurrente betrekking: 

Q"-l - 2S'la .. _l _s'({2._s\..) £\",-1 

t'\ li'\+ t} 
voor n ~ (~./I) 

(S.4 -
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De eerste machtreeks in z is nu volledig bepaald, nl.: 

(5.J2.) 

Daar ~1 - ~ 2 = 1 een geheel getal is, bevat de tweede machtreeksg2 (z) 

een logaritmische singulariteit, n1.: 

GI:) '1 {?-)::. b, ~,f (1.) k e + "2:t!o -'., ~ ~ (5".13 ) 

A1s we (5.13) invul1en in (5.7), dan resu1teert dit in: 

Il1O 

- ().//l.)\'[i l - 2sl.e- .s~-rl£-s~)] ~ J. .. l-
lfII 

::0 
." ::0 

(>./~) 

Volgens Boersma [lit.6, hfd.1] moet er tevens gelden: 

zodat uit (5.14) volgt voor n ~ 2: 

-2Q (Zh-I) Q + {"-I)I'! it .. - (A;/~)~[J#t_3 -?sl.,J"_"l.-.s'(J~St..)]=o 
I Jt -I .. 

ofwel 
(.A/d"1.) 1. [lt

lf
-

i 
-2..s~~/It_'Z. _s1.(Il.-s&) ..1 .. _1] + ~ ('Z11 -I) tl. 4~_, 

(1"1-') "a 

met nl 2 

De E -component van de extra-ordinaire golf in het plasma is nu op twee 
y 

constantes nabekend: 

( s-.II) 
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De di.ff. vergl.(5.7) heeft een regulier singulier punt op z=O en een niet

regulier singulier punt op z=~. Volgens Frobenius zijn de convergentie

stralen van de machtreeksen g1{z) en g2(z) en gelijk aan de afstand van 

deze twee singuliere punten. 

M.a.w. de ontwikkeling (5.17) is geldig voor z G~. 

Uit de voorwaarde (5.4) voIgt dat er moet gelden: 

of weI 

(s: Ii) 

De constante c2 bepalen we uit de voorwaarde (5.3), de koppeling met het 

vacuUm, of weI 

met 

zodat 

en 

I t R :: ~ (~.) 
I 

/( :: 

f ). 1 ( l.) T J f (i. ) 

(')' ~ (i.) - J d- ' ( ? ) 

- lR 11 

:: 

(s:'» 

($".21) 
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Een nadeel van deze methode is dat voor een praktische berekening van c
1 

de waarde van g1(z) en g2(Z) voor grootte Re[z] nauwkeurig bekend moeten 

zijn. Voor Izl~oo is diff. vergl. (5.7) b~ benadering gel~k aan: 

(S.2Z4.) 

zodat de oplossing E (z) bestaat uit een lineaire combinatie van Airy
y 

funkties. Voor deze Airy-funkties gelden de volgende asymptotische bena-

deringen: 

Ai (~) "'-
-II" - i ~ lit 

1 ill <-Vir ~ e -=!>c:o 

(s-.2l/') 
:z. 'I;t. 

13(· (.,.) 
, -lIt., +i ~ I~{~) ( "rr "'- - ~ e Vir 

Wanneer we een rekenmachine gebruiken met een relatieve machine nauwkeurig-

heid £., dan kunnen we de fout in g1 (z) en g2 (z) als voIgt benaderen: 

\ l/~ 
u> ~ "" I ~I 

~ [ 8,' { ~ k/):::: i. ~ 
($", u. (') 

M.a.w. het constant worden van de verhouding tussen g2(z) en g1(z) voor 

steeds groter wordende Re[z], wordt verstoord door de onvermijdbare reken

fouten in g1(z) en g2(zl. Met l = 10-10 en de eis 

-, 
I ~ ,J t-) I ~ 10 

kunnen we de machtreeksontwikkeling volgens vergl. (5.22c) gebruiken als: 

(S.L$) 

Uit formule (5.23) bl~kt duidel~k dat het interval waarop de machtreeks

ontwikkelingen bruikbaar z~n steeds kleiner wordt als A groter wordt. 

De bovenstaande methode is reeds toegepast door A.Ya. Omel'chenko en andere 

in 1972 [zie lit. 8], voor een botsingsloos plasma (\0/..,=0 ofweld=1). De 
-6 door hun gebruikte rekenmachine had een £= 10 • Deze fout is voor de be-

rekening van IAI2 nogal groot, zodat de grafieken (IAI2 als funktie van 

S2) niet helemaal compleet waren. De door ons gebruikte rekenmachine had 

een E = 10-10 , zodat het mogelijk is 1 A 12 voor 0 S s $: 1 te berekenen. 



-53-

De bepaling van c1 m.b.v. (5.18) is nogal moeil~k te vertalen in een be

trouwbaar algorithme. We hebben de volgende benadering voor c1 gebruikt: 

c. --,- (I" ) ~/J t-I: I), + I - S t.. (S';.2.v) 

De benadering bl~kt betrouwbaar te ~~n voor l,s als we de resultaten ver

gel~ken met de veel nauwkeurigere methode uit Hfd. 5.3. 

De absorptiecoefficienten IAI<, berekend volgens bovenstaande methode en 

die uit Hfd. 5.3, komen (voor zover vergel~king mogel~k is) zeer goed over

een met de resultaten van Omel'chenko. 

We zullen met de bespreking van de resultaten wachten tot we de nauwkeurigere 

methode uit Hfd. 5.3 besproken hebben. 
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Hfd. 5.2 Een asymptotische uitdrukking voor E (z) ------------------------------------y---

De voorwaarde (5.4) maakt het noodzakelijk om een betere benadering voor 

E (z) te maken voor Izi groot, omdat hier de Frobenius-machtreeksen niet 
y 

toereikend zijn. 

M.a.w. bepaal de oplossing van 

met 

:;t Y It (~) - i ~ ( C 1. - tIC. e. -(J) y 11-) :: 0 

Y(p.) :::0 

I
oL:: '2 S 

Voer de volgende hulp-funktie in: 

y'(~) 
= -yO) 

zodat 

(s.ll) 

Vergelijking (5.27) verandert in een Ricatti-vergelijking: 

1 

We kunnen voor ~(z) een asymptotische ontwikkeling in z-~ opstellen, 

als oplossing voor (5.29) nl. 

zodat 

(10 _1(1. (111 +1) 

:: ~ - i (J'I- d 'to, e 
"::0 

-Jh (" -z.) 

C"., (" _,., 2 
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of weI 

C» - I,:l,. ('" - ~) 

!«e-) = :£ r" e. 
"'1::0 

Door aIle coefficienten r = 0 te stellen, kunnen we de coefficienten 
n 

cn bepalen, zodaty(z) een oplossing is van (5.29), Nl. uit rO = 0 voIgt: 

C,/' • f' "l :: 0 

V~~r Izl~~ geldt er 

(0 J ~q .. J.p 
::.e 

en daar moet gelden 

kiezen we, Co = - (>. 

Uit r : 0 voIgt er tevens: 
n 

r , :; 0 ~ ~ (0 " ::: 0 ~ 
" ~ 0 (. 1 () 

Ct'l +<l(-J 
t '\ 

~ Ca, rl. :: 0 ...I) " .. , f. ('l. i- elf :: (> = 1.. r. 

I 
... , :: 0 -') i to + Z. '/ 'I. ..,. 2 (. (l :0 - CJ 'I: - Ily 

V~~r n ~ 3 moet er gelden: 

I 
- i ("'-~) ("'_1 + '::0 

of we 1 
t<\+1 

(., -I -<0 
~ C,..., [.,+~_"'" 
.., :: 0 

(s-:.JII» 

:: t <~ 1S".)/c) 

( 5"'. 3 "K) 

M.b.v. de betrekkingen (5.31a) tim (5.31f) zijn alle coefficienten c n 
bekend en ligt de ·oplossing r(z) vast. 
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Uit (5.28) voIgt direct dat: 

c 
y (t-):O G t/JVp [ j r (.t) ,(.t J 

o 

en 

y'(~) :: ( I.f{~) yC't) 

Wanneer we f'( z) benaderen met 

dan geldt er 

Yfl):: [+ 

(S'.Jl.) 

($".) It') 

M.a.w. we kunnen de relatieve fout in y(z) zo klein maken als we zelf willen 

door Izi maar groot genoeg te nemen of het aantal termen te vergroten. 

Om een orde van grootte voor Izi aan te geven, zodat benadering (5.34) 

redel.ijk goed is, kiezen we N = 3 en eisen dat voor de absolute fout 

6Y(z) moet gelden: 

ofwel 

of we 1 

I~J 

-6 
::. 10 

> (~)2/3 _ A 1" 3 
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Hfd. 5.3 

Voor de numerieke berekening van de absorptiecoefficient IAI2 wordt 

veel gebruik gemaakt van de Runga-Kutta integratie-methode met auto

matische stapgrootte regeling. Men maakt een asymptotische schatting 

voor Ey(~) voor ~ groot t zoals is afgeleid in hfd. 5.2. Deze schatting 

kan men direct gebruiken als beginwaarden voor de numerieke integra tie 

van diff. vergl. (5. 1) als vI"",:> 0 • Deze methode wordt gevolgd door 

Omel'chenko en Maki [zie literatuur nr. 8 en 10], waarbij men de ver

houding vlw zeer klein kiest, b.v. 0 (v/w) :; 10-"" 

Een tweede methode om de absorptie van een botsingsloos plasma te be

palen is, het integreren rondom de singulariteit ~~o • Deze methode werd 

gevolgd door Nijs [zie literatuur nr. 11]. 

We hebben gekozen voor een methode, die zowel voor v/c.oJ::: 0 als voor 

VIc,;.) ~"I de absorptie correct berekent. De methode bestaat uit een 

combinatie van 

-een asymtotische schattingvoor E (z ) en E I(Z ) 
Y Y Y Y 

-een Runga-Kutta integratie langs de 't -as 

-twee Frobenius machtreeks ontwikkelingen in z 

-een eventuele tweede Runga-Kutta integratie om voldoende nauwkeurig 

de oplossing metvacuUrn te matchen. 

In figuur 5.0 hebben we de indeling de z-as symbolisch weergegeven. 

l-eF 
I 

I}, 
I F 

1 I 

It I 'I: 
I 
r ey -'1 

I , 
I \ 'I 11 - --- i-- --J-C J 

+0 I 'I F~ - - - t;.c: ---:"';-Jly.----..&. 
h[ ____ 

: 'It 

Figuur 5.0 De indeling van de z- en '1. -as. 

~ 

i. 
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l~ly ": 
(¥) ~/3 

+ ,,; 

l?IF '" 
('f) tIl (S.J.J) 

i!y : 
1 J't. .s -

In gebied I (I z I ~ I z I ) gebruiken we Y,./'t) uit hfd. 5.2 als schatting y 
voor E (z). 

y 
In gebied II (Izlf ~ Izl ~ IZly) gebruiken we de Runga-Kutta integratie 

methode met automatische stapgrootte aanpassing om E (~) te bepalen. 
. y 

We gebruiken als startwaarden de Y (z ) en Y I(Z ) uit hfd. 5.2. 
n y n y 

De discretisatie, die gebruikt wordt bij deze methode, kan geen problemen 

opleveren, omdat vergl. (5.1) in gebied II behoorlijk "glad" is. 

In gebied III gebruiken we de twee Frobenius machtreeksen om E (z) te 
y 

beschrijven. De constante c
1 

bepalen we nu d.m.v. matching met de 

E (~f) en E '(~f) uit de Runga-Kutta integratie van gebied II. Of weI y, r l.. y,r., 

zodat 
. I 

J ~~I(lt",) £'1.'" ('l~.,) - ,~ (il~:) E't,,,. ('th) 
C, :. 

,.£'!-,,) Ey, ~ {t F+ J - {3,' r itF-) £'111" ('l~) 

Wanneer I z I f ~ I z I v dan kunnen m o.b. v. de twee Frobenius reeksen de absorptie

coefficienten berekend worden. 

Is Izlf ~ Iz1v dan gebruiken we nogmaals de Runga-Kutta methode om Ey(Zv) 

en E I(Z ) voldoende nauwkeurig te bepalen, en berekenen tenslotte de y v 
absorptie-coefficient. 
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Hfd. 5.4 De resultaten 

De methode uit hfd. 5.3 is geimplementeerd in een pascal-programma Berekeninq

Absorptie, dat uitgevoerd wordt door een micro-computer (zie appendix B). 

De gebruikte Turbo-Pascal compiler had een rekennauwkeurigheid van l= 10-
11

• 

De programmatuur om operaties op complexe getallen uit te voeren, is geheel 

ontworpen door ondergetekende (zie appendix C) • 

De Runga-Kutta methode met variabele stap is vertaald uit de Algol-procedure 

RK2 van het rekencentrum (zie lit. 12 + 13). De methode is uitgebreid om 

complexe funkties met reele variabelen te integreren. 

Uit de figuren 5.1 en 5.2 blijkt dat de analytische W.K.B.-benadering voor 
1. 

IAI zeer goede resultaten oplevert, als we deze vergelijken met exacte 

numerieke berekeningen. De maxima en minima liggen nagenoeg op dezelfde 

plaats, maar de grootte van de absorptie wordt m.b.v. de W.K.B.-methode te 

klein ingeschat. 

Het optreden van maxima en minima in het absorptieprofiel is een gevolg van 

de vorming van een staande golf tussen de punten t en {~. Een maximum in 
l. res 

het \E (t)1 -profiel (buik) op de plaats van de upper-hybrid resonantie 
y 

( 'I. == 'I. ) geeft een maximum in de absorptiekromme volgens formule (3. 34) • res . 
'to 

Een mimimum in het IEy('t}' -profiel (knoop) geeft eveneens een minimum in 

het absorptieprofiel. De figuren 5.3 en 5.4 illustreren dit verschijnsel 

duidelijk voor een botsingsloos plasma metA==5. 

De invloed van de thermische snelheid van de elektronen (v ) in een warm 
e 

plasma op de absorptie is o.a. onderzocht door W. Woo en J. Nijs ( zie lit. 

9 + 11). In figuur 5.5 zijn de absorptiekrommen weergegeven volgens mijn 

numerieke berekeningen voor een koud plasma e~ die van Woo voor (v Ic = 0,1). 
e 

Uit dit figuur blijkt dat de thermische snelheid maar een geringe invloed 

( ongeveer Orde(v Ic) ) op de absorptiekromme heeft voorA =10. 
e 

Woo heeft tevens onderzocht wat het effect is van het lineariseren van de 

basisvergelijkingen. M.a.w. hij heeft de absorptie berekend m.b.v. de niet

lineaire basisvergelijkingen voor een warm plasma met een eindige grootte 

voor het elektrische veld van de E.M.-golf (~1)' In figuur 5.6 is het effect 

van deze niet-lineaire verschijnselen vergeleken met mijn berekeningen voor 

een koud plasma met A= 10 en vl/c = 0,05 waarbij v 1 := el~11 1m • Uit dit 

figuur blijkt duidelijk dat de niet-lineaire effecten een belangrijke rol 

spelen in deze situatie. 
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In de figuren 5.7 tim 5.12 hebben we de numeriek berekende absorptiekrommen 

weergegeven voor een botsingsloos plasma (v/w = 0) en een niet-botstingsloos 
lit 

plasma ('vI..., = 0,01). De absorptie vertoont een duidelijk maximum bij A (Wc4.,) ::!:,','t 

voor zwak inhomogene plasma' s (.A ~') 1). In het gebied ~::1 vertoont het ab

sorptieprofiel allerlei interessante maxima. Uit figuur 5.10 blijkt duidelijk 

dat het mogelijk is nagenoeg 100% absorptie te verkrijgen voor een inhomo-

geen plasma met ).:::: 1 en (Wy ..... ) :::: 0,4. V~~r sterk inhomogene plasma IS (A ~'" 1) 

treedt er nagenoeg geen absorptie op, omdat de golflengte van de E.M.-golf 

te groot wordt om nog een staande golf te vormen in het plasma. M.a.w. de 

buik wordt niet groot genoeg meer. 

De invloed van de botsingen tussen de elektronen en de ionen blijkt vooral 

groot te zijn in een zwak inhomogeen plasma met een redelijk sterke homogene 

voormagnetisatie. Deze extra absorptie is hoofdzakelijk het gevolg van het 

feit dat de botsingen de golfvorm beinvloeden. 
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o --- - --- -- - - - ------

-d 

-,6 ~---------~------+-----~----------~ 
o 

Figuur 5.1 De logaritme van de absorptiecoefficient IAI2 met 

). = 10 volgens a) een numerieke berekening 

b) een analytische benadering voor 

--------- - -- - - - - --.., 
I 
I 

\A 1l. I· 

t 

o 
o 

Figuur 5.2 De absorptiecoefficient I A I Z met .A = 5 volgens 

a) een numerieke berekening 

b) een analytische benadering voor A >~ , 
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o~-------------4--~---+-----===~----~ I , 

o ~Il 'l..u.t 'I.e( 

Figuur 5.3 Een buik in het IE ('1.) 12 -profiel bij 't = 't geeft y ~s 

maximale absorptie met A = 5 en (wClw) 2 = 0,04 

$".0 

() 

o 

?=-;::uur 5.4 Een knoop in het IEy('1.l12-prOfiel bij It = 'l.res geeft 

minimale absorptie met .A = 5 en (&.,)C:!cJ) 2 = 0,18 
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--·--------1 

o 0,' 

Figuur 5.5 De absorptiekrommen voor a) een koud plasma ( v~/~ = 0) 

lA l"t 

t 

o 
o 

b) een warm pl~sma ( Ye/~ = 0,1) [zie lit. 9J A:: 10 

- - - - - - - - - - - - - -" - - - - - - - ---

0,1 

Figuur 5.6 De absorptiekrommen voor a) een koud plasma (Ve/~ = 0) 
b) een warm plasma met Vtl/t:. = 0,1 en V'/t:. = 0,05 .x :. 10 

beschreven met niet-lineaire vergelijkingen [zie lit. 9J 
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Figuur 5.7 
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- -, 

De absorptiedoeffici~nt IA[2 als funktie van (W&/W}2 

met), : 10 en a} ""/10.' ::: 0 b) V!w :0,01 

- - - -~-- --I 

! 
I 
I 
I 

Figuur 5.8 De absorptiecoeffici~n t 'A 12 als funktie van . ( v.>c./w ) 2 

met 1 : 5 en a) lI'/w ::: 0 b) vi.., ::: 0,01 



-65-

- - - -1 
I 
I 

111. 

o ~-----------------------~~~-------------~ 
o 

Figuur 5.9 De absorptiecoefficient IAI2 als funktie van (
kl

C/W )2 

met ). = 2 en a) Y/w = ° b} VI..., = 0,01 

O~------------__ L-__ ~ __________________ ~ 

o 
-+ (w.:/....,) t 

Figuur 5.10 De absorptiecoefficient I A 12 als funktie van ("""I",,) 2 

met ~ = 1 en a) VI", = ° b) 111...., = 0,01 



-66-

tAl 1. 

i 

-- -, 
! 
I 
I 
j 

I 
I 
I 
I 
I 

o~----------------~------------------~ o 

Figuur 5.11 

lA I" 

i 

o 
o 

Figuur 5.12 

De absorptiecoefficient I A 12 als funktie van (&..1c
/ w ) z 

met A :: 0,5 en a) v/w :: ° b) Y/l.J:: 0,01 

De absorptiecoefficient I A 12 als funk tie van (Wei .... ) 2 

met,\ :: 0,2 en a) Y/w :: ° b) Vlw :: 0,01 
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Index a geeft de grootheden van de rust- of evenwichtstoestand aan en 

index 1 de door de Electro-Magnetische golf verstoorde grootheden. 

f het elektrische veld 

~ de dielektrische verplaatsing 

~ de ladingsdichtheid 

~ het magnetische veld 

! de magnetische induktie 

~ de gemiddelde snelheid van de elek~ronen 

J de stroomdichtheid van de elektronen 

~ de eenheid van elementaire lading 

~ de rustmassa van een elektron 

n de dichtheid van de elektronen 

n, de dichtheid van de ionen 

~ de impuls van een elektron 

.,.. de vector-operator gelijk aan (JI., , Jy , J1 ) 

~ de lichtsnelheid in vacuUm 

E. de elektrische permittiviteit van vacuUm 

~o de magnetische permeabiliteit van vacuUm 

Y de frequentie van de botsingen tussen de elektronen en de ionen 

W de frequentie van de E.M.-golf 

£ de plasma-tensor 
'= 

x de plaatscoordinaat in de richting van de gelaagdheid 

I.. de gradient-lengte van de elektronendichtheid in de rusttoes-tand 

4, = ~/c de lengte van de golf-vector k = k e + k e in vacuUm 
x -x y -y 

kOL de W.K.B.-parameter 

1 - iY/~ een relatieve maat voor de botsingsfrequentie 

W,. "{X} = c"tlt./~t. het kwadraat van de plasmafrequentie 

r{x) == w,.1.{x1 / w 1-: een plaatsafhankelijke relatieve maat voor de dichtheid 

Wot = ~ 6./ "" de elektroncyclotron frequentie 

= w ' + we" 1 

een relatieve maat voor de voormagnetisatie 

de upper-hybrid resonantie in het kwadraat 
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~, = 1 4 [f. f X Ij,] de Poynting-vector 

~(l:l = - ~ $ Ix) .. het plaatselijk door het plasma gedissipeerde vermogen Ak lie 

-J ~(x).,(~ 
II> 

~ = 'l(ll 

J't - J t+ S \. 

r't .... =-r= u-,$ 

t- = - ~:: -S(/~5) 

t c 

T = 0( =' s rJ'fS) 

H tIl I I (I,,) 
v (I-) , Mit (~) 

A" (t-), ~,' (2-) 

1 RI'-

het totaal door het plasma gedissipeerde vermogen 

de genormeerde plaatscoordinaat 

de verschoven genormeerde plaatscoordinaat 

de plaats van de overgang vacuUm"-plasma 

de plaats van de eerste cut-off 

de plaats van de upper-hybrid resonantie 

de plaats van de tweede cut-off 

de v-de orde Hankel-funkties van de eerste en tweede 
soort 

de Airy-funkties 

de reflectiecoefficient 

de absorpt·iecoefficient 
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De brekingsindex n2(~) voor een botsingsloos plasma 

Bepaal 

met 

<f 't_ S 'I. _ t 0" r- + (" 'I. 

d 1._ .s ~ _ J r 

u '"' v/c.v . 

1\ 1 ('l) 

Breuksplits~ng geeft: 

J \- s'l _ ,J.... + ,. 1. 

J'-s"-tlr. 

met 

tv-. ,.4;....... 
<D (4 ~o 

(4r :; 
I.t ,",., 

l..t:-.. k:.... 
b @ = k i-", '" .,D 

:; } + S\ 

tv- c.. 
@ 0''''- s 1._ J,.. 

::::-
€A .J..o 

- $1..(t -5~) 
:: 

1- S '- r-
+ , 

c 
t\.r"'" ... b + 

'l '\. J U - s - .... 

(/fL'k)r 
= -,... 

I..,. k'l 

< (I + ('u) s1.(I-u'l.fl,·u) 
- I +- ('''''fA..~rt I + Cot '1. 

~ !_lA.t _"',,, _sl. 

C4 {,D l_kt_SI._,.. -tc'C(. ("'-1..) 

( ~ - ~ (I T('",) S'(,- ",' ...... ) ) . -1+,,1.. (I + ",:' .. )'t. 

k'-w. u..[ <. ('-Sl_ r){.lS'l_~) 1- St..( 1- S:> rr--t)] 
t.d'" (1_5\",..)1.+ u t {r_'t.)1.. 
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De vergel~king r(~ ) = 1 - S2 legt een of meerdere resonantie-punten ~ lres res 
vast op de dimensieloze plaatscoordinaat-as \. 

In de buurt van h=~ geldt er; ltres 

zodat 

1- .st._ r('l-1~) Z" - rt(f~)('l-Ic.c.n) 

r ('I. - 'l~) - 2. ...... - [I + S't - r' ('I b) (1.. - 1.~) J 
Stel nu 

dan geldt er met 1'1. -" 1«1 dat: 
l res 

~ < uri - S t_ ,..) (J $ 1. - ,) IA:-. -2. (H'-<..) ttl: 
= -='0 

u i-o ( ,_ S '\ - ,..) t + " 'I. ( r- t) to tti-o t: t + u 1.(, +51..) 't. 

L.:-. U 5'1. (, -,S 1.) (r-~) 
~ 

_ s'1,-s') u. (1+ S t_-t) 

(1-$1.-)"") 1.+ ,,1.(r_2.)1. 
'Ie 

e-t+ (,('1.(/+5") 1. 
LA. "0 t.t ~ D 

~---. -5 'to_st.) u~ 

= u "0 t' t + U \ ( ITS 1..) 1. 
1- w.J." Cl.,.. U'-(I""$'l)~ 

= _ rr .s 1. (1_.$1.) ~ ("e) + 0 

daar 

:: 0 
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Het resultaat komt er nu als volgt uit te zien: 

~ J\.-.$ 'l_ 2. J,.. .,. r1.. l-s\-~"'+r1. 
'::' 

vi.., .to 0""-.s1. - cf,... I-S'- r 

c·.".5\(1- 5 l.J 
J.c. (~-'l~) -

I r' ('llt.f/:l) I 

met 

r ('I. ) :: /_ .5 1.. J::. I- t . ~w () ~ S ~ I 
~ 



Program BerekeningAbsorptiej 
(*$1 Complex. Box *l 

Const MaxDimY=40; MaxDimF=80; Sp=' 

Var C:ArrayC-l •. MaxDimYJ of Complex; 
A,K:Array[-l .. MaxDimFJ of Complex; 
DimY,DimF,M:lnteger; 
Ib,lb2,s2,v,v2,reY,aeR,reR,aeF,A2:Real; 
d,lbc,Ey,dEydz,dEydx,Gl,dGldz,dGldx,G2,dG2dz,dG2dx:Complex; 
xy,xfl,xf2,xv:Real; zy,zfl,zf2,zv,cl,Hulp,T,N,R:Complex; 
x,h,1nterval:Real; 

Procedure InitConstanten; 
Var Noemer,zfm:Real; 
Begi. n 

Ci:l!?.g (d, 1 ,-v) ;; 
Ib2:=SqrClb); v2~=Sqr(v); Noemer:=Sqr(1+v2); 
CasgClbc,lb*Cl-v2)!Noemer,2*lb*v!Ncemer); 
xy:=Exp(2!3*Ln(20!lb»+3-s2; 
CasgCzy,xy-l+v2+s2,v*C2-xy»; 
zfm:=Exp(2/3*Ln(14/1b»; 

Casg(zfl,xfl-1+v2+s2,v*(2-xfl»; 
>~ f 2 ~::::: 1--52--z fin; 
Casg(zf2,xf2-1+v2+s2,v*(2-xf2»; 
CasgCzv -1+v2+s2,v*2 ); 

End;, 

Procedure MaakC(z0,reY:Real; Var DimY:lnteger); 
(* Array C ~ordt gevuld *) 
Var n,m~Integer; Factor,Term,v2,nv2:Real; Som,Hulp:Complex; 
Begin 

If 20>O then 
Begin 

RmulC(-1,lbc,CC0J); 
CasgCC[lJ, ° ,0); 
RmulC(s2,lbc,C[2J); 
Casg(C[3J, -1!4,0); 
CasgCC[4J,s2*lb/2,0); 
!.>Jr j. tel n:; 
WritelnC'Bepaling v.d coefficienten van de asymtotische ontwikkeling'); 
Writeln('voor :z: > z0 met z0 = ',z0:9:6); Writeln; 
\.\IY'· i tel n ( , n . : 8, . RE'! {C [n]} . = 14, . 1m {C [n J} . : 14, , : C C n J : *z O·····1/2* ( l-n) . : 2(1) ;; 
Factcr:=1/Sqrt(Abs(z0»; Term:=Abs(z0}; 
For n:=0 to 4 do 
Begin 

Telr·m~::::Tet-·m·l':·Fa.ct.ol~; C'lI:' Tf-.?!·-m :;= z!ZI·····l/2*Cl-n) *) 
WritelnCn:8,C[nJ.Re:14:8,C[n].Im:14:8,Norm(C[n])*Term:20:8); 

End; 
n:=2; 
While «n+2){MaxDimY) and (Norm(C[n+2J)*Term>reY) do 
Begin 

n~=n+l; Term:=Term*Fact.or; Casg(Som,0.0,0.0); 
For m:=l t.o n+l do 
Beg:i.n 

Cmul (C[mJ,C[n+2-mJ,Hulp); CaddCSom,Hulp,Som); 
End; 
CasgCCCn+2J, «n-2)*C[n-1J.Re-2*Som.Re)/4, «n-2)*C[n-1J.lm-2*Som.lm)/4); 
Cdiv(C[n+2J,Ct0J,C[n+2J); 
Writeln(n+2:8,C[n+2J.Re:14:8,CCn+2J.lm:14:8,Norm(C[n+2])*Term:20:8); 

End; 
DimY:=n+2; Writeln; 



End else Writeln('Deze asymtotische benadering geldt aIleen veer zm ) 0 ! ') 
Ene:!; 

Procedure AsymY(z:Complex; Var Y,dYdz:Cemplex); 
(* Het array C wordt gebruikt *) 
Var nlInteger; Factor,Term0,Terml,Term2,Som,dSom,Hulp,dHulp:Complex; 
Begin 

If Modulus(z»0 then 
in 

RmachtC(z,0.5,Factor); 
Cmul (z,z,Term0); Cdiv(Term0,Factor,Terml); Term2:=z; 

(Som,0,0); (dSom,0,0); 
For n:=0 to DimY do 

in 
Term0:=Terml; Terml:=Term2; CdivCTerm2,Factor,Term2); 
(* Termi:=z~(1!2*(3-i-n) *) 
If 1'1<>3 then 

in 
Cmul (Term0,C[nJ,Hulp); RmulC(2/(3-n) ,Hulp,Hulp); 

End else 
in 

ClnCz,Hulp); Cmul (Hulp,C[nJ,Hulp); 
End; 
Cadd(Som,Hulp,Som); 
Cmul (Term2,C[nJ,dHulp); CaddCdSom,dHulp,dSom); 

End; 
CexpCSom,Y); Cmul (dSom,Y,dYdz); 

End else 
Begin 

CasgCY,0,0); Casg(dYdz,1,0); 
Writeln('De funktie AsymY(z) bestaat aIleen voor :z: ) 0 '); 

End~ 
End; 

Procedure Frobanius(z0,aeF:Real; Var DimF:lnteger); 
(* Deze procedure vult de array's A en K en de waarde DimF *> 
Var n:l ; Term,cl:Real; Ibc2,Hulp,c2:Complex; 

Procedure DeelTerm(A_3, ,A_l:Complex; Var A:Complex); 
Var Hulp:Complex; 
Begi.n 

RmulC(cl,A_2,Hulp); CsubCA_3,Hulp,A); Cmul (c2,A_l,Hulp); 
CsubCA,Hulp,A); Cmul(lbc2,A,A); 

End~ 

Begin 
Cmul (lbc,lbc,lbc2); cl:=2*s2; Casg(c2,s2*(1-v2-s2) ,-2*v*s2); 
Casg(A[-lJ, 0,0); Casg(A[0J, 1,0); 
CasgCA[lJ,-ll2,0>;; Cmul ((~CIJ?c2;A[lJ); Cmul Clbc2,A[lJ,A[lJ); 
Casg(K[-lJ, O,0); CasgCK[0J,-1,0); RmulCC-l,A[lJ,K[lJ); 
Writeln('De Frobanius reeks-ontwikkeling'); Writeln; 
¥Jr' i tel n ( 'n ' : 5, 'Re {A [n J:;' , : 16, ' I m {A [n]:;' , : 16, 'Re {t< [n]} , : 16, ' I m {I< [n J} , : 16) ; 
For 0:=0 to 1 do 
Writeln(n:5,Sp,A[nJ.Re;14, ,A[nJ.lm:14, 
n: =1; Term: ==zlZlll C* Term : == ::::0·····n 1\.) 

Repeat 
n:=0+1; Term:=z0*Term; 
DeelTermCACn-3J,A[n-2J,A[n-1J,A[nJ); 

,K[nJ.Re:14,Sp,KCnJ.lm:14); 

F<mu.l C ( 1 l (n * (n + 1 ) ) ,A C n J , A [ n J ) ; 
DeelTerm(K[n-3J,KCn-2J,K[n-1J,K[nJ); RmulC(2*(2*n-l) ,ACIJ,Hulp}; 
Cmul (Hulp,A[n-1J,Hulp); Cadd(K[nJ,Hulp,K[nJ); 
F<ffiL\IC(ll «n-l)*n) ,1<[oJ,I<[nJ); 
Writeln(n:5, ,A[nJ.Re:14, ,A[nJ.lm:14, ,K[nJ.Re:14,Sp,K[nJ.lm:14); 

Unti 1 ( (Term*Nann CA[ n J ) <: aeF) e.nd (Term*Norm (K [n J ) <: aeF) Ol~ (n }=Me.}( Di mF) ; 



DimF:=n; Writeln; 
End; 
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Procedure G1G2(z:Complex; Var Gl~dGldz,G2,dG2dz:Complex); 
Var n:lnteger; Hulp,bl,Lnz,blLnz,blGl_z:Compiex; 
Begin 

Casg(Gl,0,0); CasgCG2,0,0l; Casg(dGldz,0,0); 
For n:=DimF downto ° do 
Begin 

Cmul(GJ.,z,Gl); Cadd(ACnJ.,Gl,Gl); 
ernul (G2,z ,G2); Cadd (KCn] ,G2,G2); 
Crnul (dGldz,z,dGldz):; RmuIC(n+l,ACnJ,Hulp); Cadd(Hulp,dGldz,dGldz); 

End; 
Ci:'1sg (dG2dz ,0,0); 
For n:=DimF downto 1 do 
Begin 

Cmul CdG2dz,z,dG2dz); RmulCCn 
End; 

,KCnJ,Hulp}; Cadd(Hulp,dG2dz,dG2dz); 

F~muIC(-2,?H1J,bl); CmuICb1,Gl,blGl_.z)!i ClnCz,Lnz); Cmul(bl,Lnz,blLnz); 
<* Bereken 82 volgens de definitie *) 
Cmul (z ,G 1 , !--luI p); Cmul (b 1 Lnz ,!--luI p ,Hul p):. Cadd (Hul p ,02, G2) ;; 
(* Bereken d02dz volgens de definitie *) 
Cmul (blLnz,dGldz,Hulp); CaddCHulp,b1Gl_z,Hulp); CaddCHulp,dG2dz,dG2dz); 
(* Bereken tenslotte 81 vol gens de definitie *) 
(* dGldz en G2 waren reeds juist *) 
Crnul (;:; ,01 ,01):. 

End ~; 

Procedure N2(x:Real; y:Complex; Var N2x:Complex); 
')ar·· T,N~Comple}:; 

Be~li n 
Casg(T,x*(x-2'+1-s2-v2,2*v*(x-l'); 
Casg(N, -x+l-s2-v2, v*Cx-2»; 
Cd i v (T , N , N2::·( , ; 

End; 

Procedure F(x:Real; y,dydx:Complex; s:Real; Var Fx:Complex); 
Begi.n 

"-.12 ().; ,'/, F}; :>;; Cmul (F)·; ,y, F}( :>:. Rmul C (-5* 1 b2, Fl'( ,F}( ) ; 
End; 

Procedure RK2(Var x:Real; Var y,dydx:Complex; Var h:Real; d,ae,re:Real; 
'v'~\r 1"1: Integer) ; 

(* Vertaal uit de Burroughs-Extended Algol Soucre-tekst van de procedure *> 
(* RK2(FXYdYdX,X,Y,dYdX,D,H,AE,RE,M) zie THE-RC info PP-3.4.2 *) 
Var Last,First,Reject:Boolean; 

xl,s,inter,b,Hmin,hl,AbsH,DiscrY,DiscrZ,TolY,TolZ,mu,mul,fhy,fhz:Real; 
yJ. ,zl ,k0o;kl ,k2,k3,k4,k5:Comple:-:; 
Label Test,Stap,Acc,Next; 

Procedure Ber(yl:Complex; c,c~,cl,c2,c3,c4,c5:Integer; c_Noemer:Real; 
Vary: Compl el-() ;; 

(* y:=yl+(c*zl+c0*k0+cl*kl+c2*k2+c3*k3+c4*k4+c5*k5)/N *) 
Var Hulp:Complex; 
Begin 

If c <>0 then RmulC(c,zl,y) else Caso(v.0,0); 
If c0<>0 then Begi.n RmuIC(c0,k0,Hulp); Cadd(y,Hulp,y)~ End; 
If cl<>0 then Begin RmulC(cl,kl,Hulp); CaddCy,Hulp,y); End; 
If c2<>0 then Begin RmulC(c2,k2,Hulp); Cadd(y,Hulp,y); End; 
If c3<>0 then Begin RmulC(c3,k3,Hulp); Cadd(y,Hulp,y); End; 
If c4<>0 then Begin RmulC(c4,k4,Hulp); CaddCy,Hulp,y); End; 
If c5<>0 then Begin RmulC(c5,k5,Hulp}; Cadd(y,Hulp,y); End; 
RmulC(c_Noemer,y,y); CaddCyl,y,y); 

End, 



Procedure Discr(Var DiscrY,DiscrZ;Rea!); 
Var v0,vl,v2,v3,Hulp,Som:Complex; 

in 
Csub(k0,k3,v0); CsubCk2,k3,vl); CsubCk4,k3,v2); Csub(k5,k3,v3); 
RmulC(-21,v0, Som); RmulC(108,vl.Hulp); Cadd(Som,Hulp,Som); 
RmulC( 25,v2,Hulp); Cadd(Som,Hulp,Som); 
RmulC(s/56,Som,Som); DiscrY:=NormCSom); 
RmulC( 21,v0, Som); RmulC(-162,vl,Hulp); CaddCSom,Hulp,Som); 
RmulCC-125,v2,Hulp); Cadd(Som,Hulp,Som); 
RmulC( 42,v3,Hulp); Cadd(Som,Hulp,Som); 
RmulC(1/14,Som,Som); DiscrZ:=Norm(Som); 

End; 

Begin 
If d<>m then 

in 
m:=0; xl:=x; yl~=y; zl:=dydx; b:=x+d; 
AbsH:=Abs(h); If d>0 then s:=AbsH else s:=-AbsH; 
Inter:=Abs(d); Hmin:=Inter*Re+Ae; Ae:=Ae/lnter; Re:=Re/lnter; 
First==True; 

Test: 
AbsH:=Abs(s); 
If AbsH<Hmin then 

in 
If s>0 then s:=Hmin else s:=-Hmin; AbsH:=Hmin; 

End; 
If (s)=b-xl) = (s)=0) then 

in 
h:=s; last:=True; s:=b-xl; AbsH:=Abs(s); 

End else Last:=False; 
Stap: 

x:=xl; y:=yl; dydx:=zl; 
F(x,y,dydx,s,k0); x:=xl+s*2/9; 
Ber(yl,18,2,0,0,0,0,0,s/81,y); Ber(zl,m,2,0,0,0,0,0,1/9,dydx); 
F(x,y,dydx,s,kl); x:=xl+s/3; 
Ber( ,6,1,0,0,0,0,0,s/18,y); Ber(zl,0,1,3,0,0,0,0,1/12,dydx); 
F(x,y,dydx,s,k2); x:=xl+s/2; 
Bere ,8,1,0,1,0,0,0,s/16,y); Ber(zl,0,l,0,3,0,0,0,1/8,dydx); 
F(x,y,dydx,s~k3); x:=xl+s*0.8; 
BerCyl,100,12,0,0,28,0,0,s/125,y); 
BerCzI,0,53,-135,126,56,0,0,1/125,dydx}; 
F(x,y,dydx,s,k4); If Last then x:=b else x:=xl+s; 
Ber(yl,336,21,0,92,0,55,0,s/336,y); 
Ber(zl,0,133,-378,276,112,25,0,l/168,dydx); 
F(x,y,dydx,s,k5); 
Discr(DiscrY,DiscrZ); 
TolY~=AbsH*(Norm(zl)*Re+Ae); 

TolZ:=Norm(k0)*Re+AbsH*Ae; 
Reject:=(DiscrY)TolY) or (DiscrZ>TolZ); 
Fhy:=DiscrY/ToIY; Fhz:=DiscrZ/TolZ; 
If Fhz)Fhy then Fhy:=Fhz; 
Mu:=1/(1+Fhy)+0.45; 
If Reject then 
Begin 

If AbsH<=Hmin then 
Begin 

m:=m+l; Write(Chr(7); <* Alarm-bel *) 
y~ dydx:=zl; First:=True; Goto Next; 

End; 
s:=Mu*s; Goto Test; 

End; 
If First then 
Begin 
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First:=False; hl:=s; s:=Mu*s; Goto Acc; 
End; 
Fhy:=Mu*5/hl+Mu-Mul; 
hl:=5; s:=Fhy*s; 

Ace: 
I"lu 1 : =!"'!u; 
Ber<yl.56,7,0.36,0,-15,0,hl!56,y); 
Ber(zl,0,-63,189,-36,-112,50,0,1/28,dydx); 
F' (;.( ,y , d yd:( , hI, k 5) ; 
Ber(yl,336,35,0,108,0,25,0,hl/336,y); 
Ber(zl,0,35,0,162,0,125,14,1/336,dydx); 

Ne;.(t..: : 
If b<>;.~ then 
Be~l in 

xl:=x; yl:=y; zl:=dydx; Goto Test; 
End; 
If Not Last then h:=s; 

End; 
End; 

tn 
Writeln('Berekening v.d absorptie van de loodreeht invallende '); 
Writeln('extra-ordinaire golf op een plasma met een lineaire elektronen-', 

'diehtheidn '):. 

Ib:=5; 52:=0.5; v;=0.01; reY:=le-3; aeR:=le-6; reR:=le-6; aeF:=le-9; 
ReadlnClb,s2,v,reV,aeR,reR,aeF); 
While (lb>0) and (reY>0) and (aeR)0) and (reR>0).and (aeF)0) do 

in 
In i tConstCl,nten:. 
Writeln('Bepaling van de asymtotisehe waarde'); 

t. ( 'z y " z y , 12); WI~ i tel n ~ 
MaakC(Modulu5(ZY) ,reY,DimY); 

(zy,Ey,dEydz); CdivCdEydz,d,dEydx); 
Cprt('Ey ',E''y',12); Cprt('dEyclx ·,dEyd;.(,12); Writeln; Writeln; 
(* Runga-Kutta integratie *) 
In=w}'; h~:=(;.(y-;·(fl.)/4; Interval:=:,dl->:y; (* N.B Interv<i:l.l < 12) *> 
Rk2(x,Ey,dEydx,h,Interval,aeR,reR,M}; 
Writeln('Koppeling Runga-Kutta integratie aan Frotanius-reeksen'); 
Cprt('zf '"zfl,12); Writeln; 
Frobanius(Modulus(zfl),aeF,DimF); 
GIG2(zfl,Gl,dGldz,G2,dG2dz); Cmul (dGldz,d,dGldx); Cmul (dG2dz,d,dG2dx); 

t('Gl ',Gl,12}; Cp~-t.('dGld}: ',dGldH,12); Writeln;; 
Cprt('G2 ',G2,12); Cprt('dG2d;.; ',dG2dH,12); Writeln; 
Determinant(Ey,G2,dEydx,dG2dH,T); 
DeterminantCGI, ,clGldx,dEydx,N); Cdiv(T,N,cl}; 
Cpr- t ( . e 1 ',c 1 , 12); Wr it e 1 n ; 
If }( f2>0 
then GIG2(zf2,G1,dGldz,G2,dG2dz) 
else GIG2(zv ,Gl,dGldz,G2,dG2c1z}; 
Cmul(el, Gl,Hulp); Cadd(HuJ.p, 82, Ey); 
Cmul (el,dGldz,Hulp>; CaddCHulp,dG2dz,dEydz); Crnul (dEydz,d,dEydx); 
Cprt(' ',Ey,12); Cprt("dEyd>: ',dEydH,12); Writeln; Writeln; 
If ;d2>!Zi then 
BE.'gi n 

WriteInC'De extra a-Kutta integratie'); 
N: =)( f 2; h: =}(f 2/4;; Int.ervCl.l: =-}( f2; 
Rk2(x, ,clEydx,h,Interval,aeR,reR,M); 
Cprt('Ey ',Ey,12); t('dEyd>: ',dEydN,12); WriteIn; Wl-iteln; 

End; 
(* Berekening v.d Absorptie AA2 *) 
CCl,Sg (Hulp,eJ.,lb); Cmul O-lulp,Ey,Ey>; 
Cadd(Ey,dEydx,T); Csut( ,dEydx,N); Cdiv(T,N,R); 
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(, ****************:t:******.>f:*********."f:***********:+:**,"f:*********************::' 
< * PPOCEr:'UF.~ES EN FUNVT I ES \lOOP BnJEF~K I NGEN OF' CONPLE>r.E GETALLEN *) 

<* STEL A,B EN C ZIJN COMF'LEXE GETALLEN EN R REAL DAN 
<* 

(::=A+B ~,JOF.:()T CAC·[:t < A .. B,. C", EN C:=A-E: ItJOF.:(iT 
C: =A:+:E: ~·JOF.:DT C:t'1UL < A .. E:.~ C", '.' EN C:=A/B ~,mF.:[:rT 

C : =E::"':F'< Ff) ~'JOF~t:'T C~E>:;F' < R., C) EN C:=LN<A) ~'JOF:[:<T 
C :=A'-'E: ~·JOF:[)T Ct'1AC:HT < A .. B,. C' '" 

'.' EN C: =A""'F; j..~:IF:[)T 

*) 

*> 
*) 

CSUP<A.. E: .• C) *> 
CDIV(A .. B .. C) *> 
CL~J<A,. C) *) 
CMACHTF.:(A.R,C) *) 

*) 
< * [iE BOOLEAN TF.~ANSOK: =TF.:UE ALS DE FUW<T I E-~'JAAF~[iEN IN HET GETALLEN- *:;' 
<* BEREIK VAN DE MACHINE LIGGEN. *) 
<**********************************************************************:;' 

T'T'PE 
CCrt'1PLE;':;=F:ECOF:D 

RE .. 1M: F.:EAL 
END., 

STRING80=STRING[88J; 

VAF.: TRANSOK:800LEAN; 

FUNCTION RLN(X:REAL):REAL; 
8EGIrJ 

I F >~{=f1. f1 THEN 
IN 

WRITELN('LN(X) VOOR X(=8 IS NIET GEDEFINEERD. ~); TRANSC~:=FALSEJ 
IF X{O.O THEN RLN:=LN<-X) ELSE PLN:=-S5, 0; 

END ELSE 
8EGIN 

TF~ANSOK : =TF~UE.; F:LN: =LN < X:;'" 
EN(:'.> 

END .• 

FUNCT I ON F:D:;P < >~ : F:EAL) : F:EAL 
8EGIN 

IF ;:<'·(-E:5 .• :1 THEN 
E:EGIN 

WRITELN('EXP<X) IS NIET GEDEFINEERD VOOR x(-sa e/)~ 
TRANSm< : =FALSE,; F£>:;F': =:1.. 2E-J:7J 

EN[:' ELSE 

EN[:t~ 

IF >C'::::5. (f THEN 
BEGIN 

WRITELN('EXF'<X) IS NIET GEDEFINEERD VOOR K>S5.0'); 
TRANSOK:=FALSE; REXP:=8.2E+J:6; 

EN[) ELSE 
8EGIN 

TRANSOK:=TRUE; REXF':=EXP(X); 
EN[:'; 

FUNCTION F.:HIN<A .. 8:F£AL) :F£AL.< 
8EGIN 

IF A<8 THEN F:r1 IN: =A ELSE F~t1 IN: =R. 
EN[:',; 

FUNCT I ON F:NA~'{ (A .. E: : F~EAL) : F~EAL.; 
8EGIN 

IF A>B THEN F~~1A~'!.: =A ELSE Rt1Al~: =R; 
El'm.' 

FUNCTION NACHT<A}B:REAL):REAL; 
BEGIN 



t1ACHT : =F:E?!,P':: B*RLN < A) ) ; 
END .. 
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PF:OCEI)lIF:E NOF:t1EEF:< VAF: A: COt1PLE>~.. VAF: NOF:11: r;:EAL).' 
BEGIN 

HITH A DO 
E:EGIN 

NORM:=RMAX<ABS<RE).ABS(IH»; 
IF t¥.:IF:t1C,u. 0 THEN 
BEG I N RE: =F.:E,·'NORt1.. 11"1 : = I t'VNOF:t1.; ENr~ .. 

EN[i.; 

END.; 

FUNCTION NORM<A:COHPLEX):REAL .. 
E:EGIN 

NORH:=RHAX(ABS<A. RE).ABS<A. In»; 
END.; 

FUNCTION HODULUS2<A:COMPLEX):REAL; 
BEGIN 

NODULUS2 : =SOR':: A. F£::' +SOF.: < A. I H).: 
END.; 

FUNCT ION NOC'ULUS < A : COt-tPLE}:;) : F:EAL 
VAF: t1A:>::: F.:EAL.; 
BEGIN 

NOF.:NEER (A .• t1A~'::).i 

IF t1A:":=€t. 0 
THEN MODULUS: =0. e 
ELSE t'1(1[~ULUS: =r1A~~*,SC!F:T < SOF.:<A. F£ >+SG~F:<A. I t1) > .. 

END.: 

FUNCT ION AF.:GUt1ENT < A : COt1PLE>::) : REAL 
BEGIN 

~nTH A DO 
BEGIN 

I F F:E =0. €f 
THEN I F I t1=€f. (f 

THEN AF.:GUt,tENT: =0. €t .:: *' D I TIS EEN i,n LLEKEUR I GE t<EU2E *') 

ELSE I F I t1)-0. 0 
THEN AF:GUNENT: =P 1/2 
ELSE AF.:GUl"lENT: =-P I /2 

ELSE IF PE:;'0. 0 
THEN ARGUt'1ENT: =AF:CTAN( It1/F:E) 
ELSE I F I N:>=o. (::1 

THEN AF:GUt'lENT: =AF.:CTAN( It'l/RE)+PI 
ELSE ARGUt'lENT: =AF.:CTAN< 1 t'1.····RE )-Pl.i 

END.; 
E~m.; 

PF.:OCE!)UF:E F.:t-1ULC < A : F.:EAL.i B: Cot'1F'LE~'::.; VAF: C: COl"tF'LEX).; 
BEGIN 

C. RE: =A*:B. F.:E.; C. 1M; =A*:E:. I t,t. 
EN!) .• 

PROCE[)UF:E CAD[;. (Fl.. E: : COI'1PLEK; VAF.: C: cOt1PLE;'::) .. 
BEGIN 

C. F.:E: =A. F:E +E:. RE.' C. I t1 : =A. I tHE:. I H .• 
END .• 

PF.:OCEDUF.:E CSUE: (A .• E: : COt1F'LE:":.i VAF: C: COHPLE~'~) .; 
E1EGIN 

C. F:E: =Fl. RE -E:. F.:E.; C. I t'1 : =H. I f'·l-E:. I t1.; 
ENC'.; 
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PFWCEDUPE Cr'tllL < Ft., E: : COS1PLEK. VAF.: C: Cot'lF'LE>::::'.' 
YAP MAXA.MAXB.FACT:REAL .. 
BEGIN 

NOFa'1EEF.:':: A .. r'tA~'::A).' NOF~r1EEF.: (E:., NA>::S).; FACT: =NA:>::A*I'lA>::E: .. 
C. F~E: =FACT*<A. F.:E*E:. RE-A. HHB. UO .. 
C. If1: =FACT*< A. F:E*8. H1+A. Hl*:E:. RE).: 

EN[:·.' 

F'F.:OCE()URE CDI V< A .. E:: COt'lPLE>:;.: "/AF~ C; Cot'1F'LE>::).i 
VAF.: f'iA;>!,F!.. NA>';E: .. NOENEF~ : F~EALi 
BEGIN 

NOF~t1EEF.: < A .. t'lA~'::A).. NOF.:t'lEEF.: < R. t'1A>:;S) .• 
NOEMER:=<SQR<B. RE)+SQR<8. IM»*MAX8 .. 
IF NOEMER=a e THEN 
BEGIN 

TF~ANSOt:::: =FALSE.. ~'JF.:ITELN< "U PF.:OEIEEF~T r~OOF~ NUL TE [:'ELEN" ).' 
E~J() ELSE 
E:EGIN 

C. RE:=(A. RE*E:. RE+A. IM*B. IM)/NOEMER*MAXA; 
C. I r't : == < A. I f'1:tB. F~E -A. F:E :t:B. J t'1) .. ··'NOEr1EF~*t'1A~'::R.; 

END.; 
EN[;t.i 

PF.:OCEI)UF£ C:E>~P':' A : COt'lPLE:>::.. VAP C: COI'1PLE:C":) .; 
"lAF.: R: RERLi 
E:EGIN 

F.: : =RE>:;P (A. RE).i 
C. f.:E: =F.:*COS <:: A. IN).i C. I r'1: =:F.:*SI N< A. IN) .. 

END.; 

PROCEDURE CLN<A:COMF'LEX .. 'lAP C:COMPLEX); 
BEGIN 

C. F~E: ==LN < r1ODULUS':' A:;. ::'.i C. H1: =-AF~GUMENT < fO; 
END.; 

PF~OCEDUF~E F~t1RCHTC': A: CONPLE>::.. 8: F.:ERL VAF.: C: Cm'tPLE~'O.i 
BEGIN 

END .• 

PROCE(:,UF.:E CI'-1ACHT < A .. 8 : cm1PLE:x:.. VA F.: C: COMPLE>:;::' .' 
BEGIN 

CLN(A.C)J CMUL<::8.C.C); CEXF'<C~C) .. 
END.; 

Pf.:OCE[:'UF£ CASG < VAF.: A: CONPLE>::.' F.:., I : F~EAL ::. .' 
BEGIN 

WITH A DO 8EGIN RE:=P; IM:=J.. END; 
END,. 

PFWCEDUF.:E C:PF.:T < NARN : STF.: I NGE:O.i R: COI'1PLEK. N : I i'JTEGEF~ >.
BEGIN 

i·HTH A DO 
IF J r'1>~:::1 
THEN ~JF.:ITE<NAm1, .. "= .... ' F.:E:N .•.. ' +1 ....• It1:N .. ·" ,) 
ELSE ~JF.:I TE (NAAf'1 .... ' =- ..... F.:E : N.,·' - I , .... AE:5< I r'1) : n, .. ' .' ).' 

END; 

F'F.:CtCE[~UF.:E [:IETEF.:N! NANT':: N:1.1 .. r-tl.2 .. N2:1 .. N2;:::' : CCrr'1F'LE;.-'..- VAF~ [)ET: COt'tF'LE:":).i 
VAR HULF'1 .. HULP2:COMF'LEX; 
BEGIN 

<* DET := M11*M22-M12*M21 *) 
Cl'1UL < 1'1:1:1 .. r122., HULP1:;'.i Ct1UL':: [-112., [-t21 .. HULF'2 >.' CSUE:';: HULP1 .. HULF'2 .. DET).-

END; 
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