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THE THEORY OF DISTRIBUTION
OF ELECTROMAGNETIC WAVES THROUGH
TWO-COMPONENT CRYSTAL OPTICAL LENSES
A. U. Umbetov
Arkalyk state pedagogical institute named after I. Altynsarin, Arkalyk, Kazakhstan.
E-mail: umbetov.a@mail.ru
Key words: hertzian waves, double-base lenses, anisotropic, theory of Maxwell, method of calculation, paraxial approaching.
Abstract. Calculations for distribution the electromagnetic waves in the anisotropic environments (monoaxial
and biaxial crystals) with application of the electromagnetic theory of Maxwell have certain difficulties. Within this
theory by means of a covariant method various characteristics of reflected and broken waves on the boundary of the
section of monoaxial and two-axis crystals in isotropic environment were considered. However the covariant method
brings to difficult general aspects, and its use in a task of finding the direction of transfer of energy relating to the
two-component crystal optical systems is presented as difficult or not amenable to the analytical decision. In this
work the new method of calculation of distribution of electromagnetic waves through the two-component crystal
optical systems is developed.
УДК 533.09.01

ЭЛЕКТРОМАГНИТТІ ТОЛҚЫНДАРДЫҢ
ЕКІ ҚҰРАМДЫ КРИСТАЛДЫ ОПТИКАЛЫҚ
ЛИНЗАЛАРДАН ӨТУ ТЕОРИЯСЫ
А. У. Умбетов
Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты, Арқалық, Қазақстан
Тірек сөздер: электромагниттік толқындар, екікомпонентті линзалар, анизотропты, Максвелл
теориясы, ковариантты əдіс, есептеу əдісі, параксиалды жуықтау.
Аннотация. Анизотропты (бір жəне екі ості кристалдар) ортада электромагнитті толқындардың таралуын есептеуге Максвелдің электромагнитті теориясын қолдану күрделі болып келеді. Осы теория шеңберінде ковариантты əдістің көмегімен бір жəне екі ості кристалдардың біртекті ортамен шекарасында шағылған жəне сынған толқындардың əр түрлі сипаттамалары үлкен қызығушылық туғызады. Соңғы кездері
анизотропты ортада жарықтың таралуын талдауға қатысты əдіске жаңа қадамдар жасалынуда. Дегенмен де
ковариантты əдіс күрделі өрнектерге алып келеді, олардағы энергияның тасымалдану бағытын екі құрамды
кристалды оптикалық жүйелер үшін қолдану қиындық туғызады немесе аналитикалық шешуге мүмкіндік
бермейді. Берілген жұмыста қойылған мақсаттарға жету үшін ең қарапайым жəне жеткілікті дəрежеде
жалпылама болып келетін параксиалды жуықтау əдісі қолданылады.

Анизатропты кристалдардан жасалынған оптикалық жүйелерді талдау жəне біріктіру теориялық түрде жеке қызығушылық тудырумен қатар оптикалық-электронды қондырғыларды
құрудағы практикалық қызығушылықты да тудырады. Құрастырылған оптикалық лазерлік
өлшеуіш құралдар мəліметтерді жеткізуде, тасымалдауда жəне өңдеуде маңызды орын алады.
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Кристалд
ды оптикалы
ық жүйелер жиілікті–м
модулациялаанған жарыққты түрленд
діруге, опти
икалық екі
өлшемді сигналдард
ды өңдеу үш
шін қажеттіі оптикалыққ сүзгіні құұрастыруға мүмкіндік беред
б
і[1].
Анизатроопты (бір жəне
ж
екі оссті кристалд
дар) ортадаа электромаагнитті толққындардың таралуын
есептеугее Максвелллдің электрромагнитті теориясын қолдану күрделі
к
боллатындығы көптеген
жұмыстаррда айтылғаан [2,3,4]. Осы
О теория шеңберінде
ш
коварианттты əдістің көөмегімен [5
5] бір жəне
екі ості кристалдард
дың біртектті ортамен шекарасын
нда шағылғған жəне сы
ынған толққындардың
əртүрлі сипаттамалаары нақтылы қарасты
ырылған. Анизатропты
А
ы орта электродинам
микасының
сұрақтары
ы (бір өлшеемді толқын
ндық теңдееулерді құру
у жəне оны
ы шешудің матрицалы
ы əдісі) [6]
жұмыста талқыланғаан. Соңғы кездері
к
аниззатропты ор
ртада жарыққтың таралууын талдауғға қатысты
əдіске жааңа қадамд
дар жасалынды. Дəліррек айтқанд
да, де-Бройллдың корпуускулалы толқындық
т
қатынасы
ы. Бұл қаты
ынасты бөллшектің энеергиясы меен қозғалысс мөлшерін
н оның жиілігі жəне
толқынны
ың толқынд
дық векторрымен байлланыстырады
ы. Осы жаағдай энерггияның тассымалдану
бағыты мен
м толқынн
ның таралу бағыты парраллель бол
лмаған кезд
де қолданыллған [7]. Ковариантты
əдіс күрд
делі өрнектеерге алып келеді,
к
ал оларды энер
ргияның тассымалдану б
бағытын еккі құрамды
кристалды
ы оптикалы
ық жүйелер үшін қолдану қиынды
ық туғызады
ы немесе ан
налитикалы
ық шешуге
мүмкіндікк бермейді.
Ең қарапайым
қ
ж
жəне
жеткіллікті дəреж
жеде жалпылама болып
п келетін п
параксиалды
ы жуықтау
əдісі. Бұұл əдіс келлесі жолмен
н шешіледіі. БЛ линзза арқылы
осі бағғытымен ци
иркулярлы
поляризац
цияланған жарық
ж
тараллынсын (1-ссурет). Түсккен толқынн
ның поляри
изациясының
ң осындай
күйде таң
ңдап алынууы, поляриззация векторрының БЛ линзаның кірісінде
к
крристалдың оптикалық
о
осімен байланыста
б
болуы маң
ңызды боллмайды. Бұ
ұл жағдай БЛ линзаллар үшін құрылатын
қ
теорияларрды біріктірруге мүмкін
ндік бередіі.
0 жəн
не
БЛ
Л линзаның сəйкес сол
л жəне оң
қабырғалары болсын
н. Ал бөліктеердің сфераасық шекараасы келесі тееңдеумен бееріледі:
,
(1)
мұндағы δ - координ
наттар жүйессінің басынан БЛ-дің сфералық беетіне дейінгіі қашықтыққ. z=0 жəне
сфералыққ бет арасын
ндағы бөліктті Ι цифрым
мен, ал қалғаан бөлігін ΙΙ цифрымен (1-сурет) беелгілейміз.
Шекараны
ың дөңестік бағыты δ шамасын
ның таңбассымен аныққталады. Ι жəне ΙΙ бөліктердің
оптикалы
ық остерінің
ң бағыттары
ы сəйкес кеелесі бірлікк векторларрмен берілееді; а1 = (1,0,0) жəне
а2=(0,sinψ
ψ, cosψ). Мұұндағы ψ бұррышы а2 веккторының осімен арассындағы бұррыш (1-суреет). БЛ-дің
сол қабыррғасында ерркін алынғаан М1 нүктеесіне осін
нің бағытым
мен жарықты
ың параллеель сəулесі
түссін. М1 нүктесінің
ң координаттасы (dcos φ,
φ dsinφ,0) болсын.
б
Мұн
ндағы φ Х осі мен d-радиус-векторының арасындағы
ы бұрыш. dd радиус-векторы коор
рдинаттар баасынан =0 М1 нүктесііне дейінгі
қашықтық.

1-ссурет – СаСО3 бір ості кристталдан жасалын
нған екі құрам
мды кристалды
ы линзадан (БЛ
Л) электромагн
нитті
толлқынның тарал
луы

Кейін
ннен d << R деп есептеейміз, мұндаағы R- БЛ сф
фералық шеекарасының
ң қыйсықтыққ радиусы.
( ) шамасын ескерм
меуге болаттын аз шамаа деп қарасттырамыз. Крристалдың н
негізгі остер
ріндегі дииагоналды жəне
ж
(2) қаттынасымен беріледі.
б
о-ттолқын (кəд
дімгі) үшін
электрикттік өтімділікк тензоры ди
Ι жəне ΙΙ бөліктерде сыну көрсетткіші бірдей
й жəне n0 –ғға тең, ал е-ттолқын(кəдіімгі емес) үшін
ү
келесі
түрде жаззылады:
2
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,

(2)

мұндағы Кi (i=1,2) – сəйкес Ι жəне ΙΙ бөліктердегі бірлік толқындық ве
δ = (ne2 – n02) / n02.

(3)

о - жəне е – толқындар үшін бірлік толқындық вектор I бөлікте Кi(0,0,1) түрінде беріледі жəне ол
жарық сəулесінің таралу бағытымен сəйкес келеді. БЛ бөлігінің сфералық шекарасында о- жəне
е-толқындардың өзара түрленуі жүреді. II бөліктегі вектор К2 z осі арқылы өтетін жазықтықта
жатады жəне φ бұрышымен анықталады жəне келесі түрде жазылады:
к
:
;
,
(4)
мұндағы α2 - К2 жəне z осінің арасындағы бұрыш.
Енді К2 векторымен α2 бұрышына келесідей индекстер белгілейміз: (оо),(ое), (ео), жəне (ее).
(оо) индексі о-толқынның поляризациясын сақтай сынуын көрсетеді, (ое) индексі түскен о
толқынның сынған е толқынға түрленгенін көрсетеді, тағы сол сияқтылар. Барлығы төрт толқын
сəйкес төрт шекті шарттар қарастырылуы тиіс.
=0 мəніне тең.
α2ое бұрышы сфералық беттегі сыну заңынан анықталады.
1
мұндағы

1={

cosφ;

, ,

sinφ; - 1

1

,

(5)

} – нормалдағы бірлік вектор. Сəуленің сфералық шекарамен

қиылысу нүктесі келесідей координаттарға ие болады
, 1 2ое жəне 2 векторлардың мəнін қойып, алатынымыз:

,

,

√

. (5) өрнегіне

1
осыдан шығатыны
1

1

(6)

ео- толқын үшін сфералық беттегі сыну заңы келесі түрде жазылады:
1

1

(7)

1

(8)

(7) өрнектен алатынымыз
ее- толқын үшін сфералық беттегі сыну заңы келесі түрде жазылады:
1
осыдан

1,

1,

ee
2 ,

2 жəне

1 векторларлың

1

о

(9)

мəндерін ескере отырып, алатынымыз :
1

1

(10)

Енді БЛ линзадан шығатын сəуленің бірлік толқындық векторын келесі түрде жазамыз:
к
:
;
00
оо- толқын үшін алатынымыз: α2 = 0.
ео- толқын үшін z   шекарада сыну заңы келесі түрде жазылады :
1

=1

мұндағы 2=(0,0,1) – z   жазықтыққа тұрғызылған нормаль.
(11) өрнектен алатынымыз:
41
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(13)
ое- толқын үшін (1) шарты келесі түрде жазылады:
1

о

1

(14)

бұдан алатынымыз:
ое

(15)

ее - толқын үшін шекарадағы сыну заңы келесі түрде жазылады:
1

1

(16)

бұдан алатынымыз:
ее

е

1

(17)

(15) - (16) формулалар сəулелердің траекторияларын анықтауға мүмкіндік береді.
II бөліктегі топтық жылдамдықтың бірлік векторын белгілей отырып, келесі қатынаспен
өрнектейміз:
;
1
(18)
(11) өрнектен алатынымыз:
(

е

)=

(19)

μ1 жəне μ2 коэффициенттерін келесі жолмен анықтаймыз. (18) теңдеуді квадраттаймыз:
к а
1
2
(18) жəне (19) өрнектерден алатынымыз:
(

е

к а

)=

(20)
(21)

бұдан
(

)2

=

2

к а

е

к а

(22)

(20) өрнекті ескере отырып,
е

(23)

жəне (21) өрнегінің көмегімен алатынымыз:
к а

е

(24)

(23) жəне (24) өрнектерді (18) өрнекке қоя отырып, алатынымыз:
к а

е

(25)

(25) өрнек БЛ линзадағы е-сəуленің траекториясын анықтау үшін қажет.
π
, олай болса (15) өрнектен Ψ
болғанда
Бір ості исланд шпаты үшін (СаСО
ое
0 мəнін аламыз. Бұл дегеніміз о-сəулесі БЛ шыққан кезде Z осінен алшақтайды. Сондықтан
БЛ линзаға түсетін параллель сəулелер берілген поляризацияда шашырайтын болады. ео- жəне
ее- толқындар үшін (13) өрнектен жəне
0 болғанда (17) өрнектен ео 0, ее 0 мəндерін
аламыз. Бұл дегеніміз ео- жəне ее- толқындар Z осін екі нүктеде қияды. Сонымен БЛ лизаның
көмегімен жазық толқынды кеңістікте екі сфералық толқындарға бөле аламыз. Бұл сфералық толқындардың Z осіндегі фокустары əр түрлі болады. Бұл құбылыстың практикада үлкен маңызы бар.
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ТЕОРИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН
ЧЕРЕЗ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ КРИСТАЛЛООПТИЧЕСКИЕ ЛИНЗЫ
А. У.Умбетов
Аркалыкский государственный педагогический институт им. И. Алтынсарина, Аркалык, Казахстан
Ключевые слова: электромагнитные волны, двухкомпонентные линзы, анизотропные, теория Максвелла, метод расчета, параксиальное приближение.
Аннотация. Расчеты по распространению электромагных волн в анизотронных средах (одноосных и
двуосных кристалах) с применением электромагнитной теории Максволла имеют определенные трудности.
В рамках этой теории с помощью ковариантного метода были рассмотрены различные характеристики
отраженных и переломленных волн на границе раздела одноосных и двухосных кристаллов в изотропной
средой. Однако коварионтный метод приводит к сложным общим выражениям, а его использование в задаче нахождения направления переноса энергии применительно к двухкомпонентным кристаллооптическим
системам представляется затруднительным или не поддающимся аналитическому решению. В данной
работе разработан новый метод расчета распростронения электромагнитных волн через двухкомпанентных
кристаллооптических систем.
Поступила 27.01.2015 г.
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