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DİELEKTRİK KAMADAN KIRINIM PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNE
İLİŞKİN YENİ BİR YÖNTEM

1. ÖZET

Bu tez çalıĢmasında, bir elektromagnetik düzlemsel dalga uzayda ilerlerken bir engel
ya da süreksizlik ile karĢılaĢtığında ortaya çıkan kırınım alan bileĢenlerinin, gölge
bölgesi olarak da adlandırılan bölgelerdeki ifadeleri dielektrik kama problemi için
elde edilmiĢtir. ġu ana kadar, kırınım alanı, engelin süreksizliğinden (keskin kenar
veya sivri uçlardan) dolayı oluĢan alanlar olarak tanımlanagelmiĢtir.
ġimdiye kadarki çalıĢmalarda kırınım olayının incelenmesi için temel iki teori
kullanılmıĢtır. Bunlardan birincisi Kırınımın Geometrik Teorisi – KGT, ikincisi ise
Fiziksel Optik – FO olarak da bilinen, Kırınımın Fiziksel Teorisi – KFT dir. KGT
kırınım olayını, ıĢınların, engeller üzerinden saçılması olarak inceler. Kesin çözümün
uygulanamayacağı problemlerde KGT’den büyük ölçüde yararlanılmıĢtır. Ancak
KGT geçiĢ bölgelerinde sonsuz çözümler vermektedir. Bu nedenle, bu teorinin
eksikliklerini gidermek üzere Kırınımın Düzgün Teorisi – KDT geliĢtirilmiĢtir. KDT,
kırınmıĢ alan çözümlerinde ortaya çıkan ve uzayın bazı bölgelerinde sonsuz genlik
gösteren ifadelerdeki sonsuzluk olumsuzluğunu düzeltmeyi amaçlar. KFT ile bir
yüzeyden yansıyan alan için sağlıklı sonuçlar elde edilmiĢtir; çünkü bu teoride
sadece aydınlık bölgedeki alanlar akım kaynağı olarak gözönüne alınmakta, karanlık
bölgede alan akım kaynağı olarak sıfır kabul edilmektedir. FO’nun eksikliği, köĢe
gibi süreksizliklerde ve gölge bölgesindeki kırınım alanlarını eksik bulmasıdır.
KRAUSS’un [1] skaler olarak ileri sürdüğü ve bu tez çalıĢmasında vektörel olarak
çözümleri elde edilen inceleme tarzı, bugüne kadar kırınım üzerinde çalıĢan kiĢilerin
gözünden kaçmıĢtır. Bu tezde ise, teklik teoreminin tam anlamıyla uygulanması
yöntemi kullanılmıĢtır. Dolayısı ile incelenen uzay bölgesini sınırlayan tüm
yüzeydeki eĢdeğer yüzey akımlarının, alan ifadesine katkıları kullanılmıĢtır. Halbuki,
bilindiği kadarıyla, Ģimdiye kadarki kırınım araĢtırmalarının çoğunda kapalı bir
yüzeydeki akımların hepsi gözönüne alınmamıĢ, sadece geometrik optik ve fiziksel
optik akımlarıyla yetinilmiĢtir [3].
Bu tezde, kırınım olayının KRAUS’un [1] ele aldığı gibi, keskin kenarın arkasında
kalan bölgeye, aydınlık alanın ıĢıması olduğu dikkate alınarak, gölge bölgesi sınırı
üzerinde, gelen alana iliĢkin akım kaynaklarının gölge bölgesinde yarattıkları alan
göz önüne alınmıĢtır.
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Bu tez çalıĢmasında, kırınım olayı, teklik teoremi ve eĢdeğer yüzey akımları ilkesi
temelinde, vektörel olarak incelenmiĢ ve ġekil-1’de görülen α tepe açılı dielektrik
kamaya uygulanmıĢtır. Dielektrik kamanın etrafında oluĢan gölge bölgesi ve sınırları
ġekil-2’de gösterilmiĢtir. Kamanın iç yansımalarını elimine ederek problemi
basitleĢtirmek amacı ile bu tezde α > π/2 seçilmiĢtir.







Şekil 1

Dielektrik kama ( k  k0u x cos  0   k0u y sin 0  propagasyon vektörü
olmak üzere gelen düzlemsel dalga için eksen seçimi).

Şekil 2

Dielektrik kamanın çevresindeki ve içindeki aydınlık bölgeler ve gölge
bölgesi.

E- polarizasyonu için, STRATTON’un eĢdeğer yüzey akımları kullanılarak
ġekil-2’de görülen α tepe açılı dielektrik kamanın gölge bölgesindeki kırınım alanı
ifadesi, α > π/2 durumu için
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dir. GeçiĢ yarıdüzlemlerindeki (φ = π + φ0 + α ve φ = π/2 + φ0 + α +β + φ3) alanlar
da,
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Ģeklinde bulunmuĢtur. Burada,
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Tezde edilen edilen gölge bölgesindeki kırınım alanı ifadeleri dielektrik kama için
çalıĢma yapan KIM ve arkadaĢlarının [15] elde ettiği ifadelerle karĢılaĢtırılarak,
ifadelerin eğrileri çizilmiĢtir.
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A NEW METHOD FOR THE DIFFRACTION PROBLEMS FROM THE
DIELECTRIC WEDGE
SUMMARY
In this study, the expressions of diffracted field terms in the region called shadow
region for a dielectric wedge problem, when an electromagnetic plane wave
propagating in the space strikes an obstacle or discontinuity, are obtained. To date,
diffracted fields were described as the fields due to the discontinuity such as knifeedge or sharp point of the obstacle.
Two main theories were used in the studies up to today. One of them is geometrical
theory of diffraction (GTD). The second one is physical theory of diffraction (PTD)
also known as physical optics (PO). GTD examines diffraction as the rays scatter at
the edges. It was used commonly on the problems when the exact solution was not
available. But, GTD gives infinite solutions in the transition region. Therefore,
uniform theory of diffraction (UTD) was developed in order to remove its
inefficiency. UTD aims to improve the expressions of GTD which show infinite
magnitude in the diffracted field solutions in some part of the space. Very good
solutions with PO were obtained for the reflected fields from a surface; because in
this theory, only the current source fields in the illuminated region were taken, the
current source fields in the shadow region were assumed zero. The lack of PO is that
it finds the diffracted fields inaccurate at the discontinuities such as edges and in the
shadow region.
The approach of diffraction problems, which was proposed by KRAUSS [1] scalar
and used vectoral in this study, was not considered by the researchers worked on
diffraction so far. In this study, a method is used which applies uniqueness theorem
in the real sense. Therefore, all the contributions to the fields by all equivalent
surface currents on the surface, which surround the examined space, are used.
However, all the currents on a closed surface were not considered in many studies;
only geometric optics and physical optics were used [3].
In this study, the fields in the shadow region caused by surface currents sources of
the incident field on the shadow boundary are taken into consideration by
considering diffraction phenomenon as the penetration of the illuminated region
towards to the region behind sharp edge as KRAUS [1] dealt with.
In this study, on the base of uniqueness theorem and the principle of equivalent
surface currents, diffraction phenomena are examined vectoral and applied to the
dielectric wedge with angle α as depicted in Figure-1. The shadow regions and their
boundaries are illustrated in Figure-2. In this study, α is chosen larger than π/2 in
order to eliminate inner reflections and refractions for the shake of simplicity.
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Figure 1

Proper axis choice for the dielectric wedge (incident plane wave with



k  k 0u x cos  0   k 0u y sin 0  propagation vector).

Figure 2

Shadow region and illuminated regions in and around of the dielectric
wedge.

For E-polarization, by using STRATTON’s equivalent surface currents, the
diffracted field expressions in the shadow region of a dielectric wedge with angle α
as seen in Figure 1 is evaluated for the case of α > π/2 as
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In the transition planes (φ = π + φ0 + α and φ = π/2 + φ0 + α +β + φ3) for a dielectric
wedge, the total fields are obtained as
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Diffracted fields evaluated in this study are compared with those of by KIM et al’s
study [15] and the graphics of both results are drawn together for comparison.
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1. GİRİŞ

Bir elektromagnetik dalga uzayda ilerlerken bir engel ya da süreksizlik ile
karĢılaĢtığında yeni alan bileĢenleri ortaya çıkar. Kaynaktan çıkan alan, gelen alan
(incident field) olarak adlandırılır ve engel ya da süreksizlik olmadığı takdirde tüm
uzayda gözlenen alan gelen alandan ibarettir. Engel yüzeyinden yansımaya uğrayan
alan ise yansıyan alan (reflected field) seklinde adlandırılır. Kırınım alanı (diffracted
field) keskin kenar, köĢe veya sivri uçlardaki süreksizlikten dolayı oluĢan alanlar
olarak tanımlanagelmiĢtir. Yansıyan ve kırınım alanlarına topluca saçılan alan da
denir. Engelin geometrisine bağlı olarak birden fazla kırınım alanı oluĢabilir. Bu
durumda, yansıyan ve gelen alan dıĢındaki tüm alanlar kırınım alanı olarak
tanımlanabilir.
ġimdiye kadarki çalıĢmalarda kırınım olayının incelenmesi için temel iki teori
kullanılmıĢtır. Bunlardan birincisi Geometrik Optik – GO (Geometrical Optics – GO)
yönteminin üzerine bina edilen Kırınımın Geometrik Teorisi – KGT (Geometric
Theory of Diffraction - GTD), ikincisi ise Fiziksel Optik – FO (Physical Optics –
PO) yönteminin üzerine bina edilen Kırınımın Fiziksel Teorisi – KFT (Physical
Theory of Diffraction – PTD) dir. KGT kırınım olayını, ıĢınların, engeller üzerinden
saçılması olarak inceler. Kesin çözümün uygulanamayacağı problemlerde KGT’den
büyük ölçüde yararlanılmaktadır. Ancak KGT geçiĢ bölgelerinde sonsuz çözümler
vermektedir. Bu nedenle, bu teorinin eksikliklerini gidermek üzere Kırınımın
Düzgün Teorisi – KDT (Uniform Theory of Diffraction - UTD) geliĢtirilmiĢtir. KDT,
kırınmıĢ alan çözümlerinde ortaya çıkan ve uzayın bazı bölgelerinde sonsuz genlik
gösteren ifadelerdeki sonsuzluk olumsuzluğunu düzeltmeyi amaçlar.
KFT ile bir yüzeyden yansıyan alan için sağlıklı sonuçlar elde edilmiĢtir. Bu teoride
sadece aydınlık bölgedeki alanlar akım kaynağı olarak gözönüne alınmakta, karanlık
bölgedeki alan akım kaynağı olarak sıfır kabul edilmektedir. Ancak, KFT’nin
eksikliği köĢe gibi süreksizlikler içeren yapılarda kırınım alanlarını eksik bulmasıdır.

AĢağıda açıklandığı üzere, KRAUS’un skaler olarak ileri sürdüğü ve bu tez
çalıĢmasında vektörel olarak çözümler elde edilen ilke, bugüne kadar kırınım
üzerinde çalıĢan kiĢilerin gözünden kaçmıĢtır [1]. Bu ilke Ģöylece özetlenebilir:
Teklik teoremi, doğrusal bir uzay bölümündeki alanların bilinmesi için, bu
hacmi saran;
a) tüm yüzeydeki teğetsel elektrik alanların
veya
b) tüm yüzeydeki teğetsel magnetik alanların
veya
c) bazı yüzey bölgelerinde teğetsel elektrik alanlarının ve kalan yüzey
bölgelerinde teğetsel magnetik alanların
bilinmesini şart koşar ve bu alanların çözümünün tek olduğunu ispat eder.
Nitekim STRATTON’un bulduğu SCHELKNUNOFF’un yorumladığı eşdeğer
yüzey akımları da, bu teklik ilkesinin, bir hacim için nasıl uygulanacağının
formülleştirilmesidir [2]. (Bu ilke, kitaplarda LOVE’ın eĢdeğer yüzey akımları
ilkesi olarak görülmektedir).
Bilindiği kadarıyla, Ģimdiye kadarki kırınım araĢtırmalarının çoğunda kapalı bir
yüzeydeki akımların hepsi gözönüne alınmamıĢ, sadece geometrik optik [3] ve
fiziksel optik akımlarıyla yetinilmiĢtir. Fiziksel optiğin uygulaması olarak ,
FELSEN’in yarım düzlem kırınım problemini anlatmasında [4]
x=0,z>0
iletken yarım düzlemi ve gelen


Hg  u yH0 eikz z ikx x

düzlemsel dalgası ele alınmıĢ ve saçılım alanını oluĢturan fiziksel optik kaynaklar
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olarak kabul edilmiĢtir.
Kırınım ifadelerinde aydınlık bölgede alan genliği sonlu bir değerdedir. Gölge
bölgesinde ise alan genliği D / k yapısında ifade edilmekte ise, gölge bölgesi
sınırında D / k ’nın sonlu olması gerektiğinden, kρ ≈ ∞ kabulü ile bulunan

D ’nin de D   olması gerekeceği görülüyor. Bu da D ’nin φ=φsınır için
sonsuza gitmesi demektir. Bu sınırda alan genliğinin sonsuz olmaması için KDT
geliĢtirilmiĢtir. KDT için yapılan çalıĢmalar CLEMMOV (1951) [5]; VAN DER
WAERDEN (1951) [6]; CLEMMOV (1966) [7]; FELSEN ve MARCUVITZ (1973)
[8]; VOLAKIS ve HERMAN (1986) [9]; YIP ve CHIAVETTA (1987) [10], ROJAS
(1987) [11]; FELSEN ve MARCUVITZ (1995) [12]; SENIOR ve VOLAKIS (1996)
[13] adlı araĢtırmcaıların eserlerinde görülmektedir.
SHIMODA ve arkadaĢlarının iletken kama [14] ve KIM ve arkadaĢlarının dielektrik
kama [15] çalıĢmalarında ise, kamanın tüm yüzeyi gözönüne alınmakla beraber, 8.1
kısmında iĢaret edildiği gibi, tamamen hatasız değillerdir.
Bu tezde, kırınım olayının KRAUS’un [1] ele aldığı gibi, keskin kenarın arkasında
kalan bölgeye, aydınlık alanın ıĢıması olduğu dikkate alınarak, gölge bölgesi sınırı
üzerinde, gelen alana iliĢkin akım kaynaklarının gölge bölgesinde yarattıkları alan
göz önüne alınmıĢtır. Bu tezde, bu olay, vektörel olarak incelenmiĢ ve dielektrik
kama problemlerine uygulanmıĢtır.
EĢdeğer kaynakların etkisine iliĢkin bir baĢka örnek olarak, güneĢin doğuĢu öncesi ve
batıĢı sonrasında oluĢan alacakaranlık olayı verilebilir. GüneĢ doğmadan önce ve
battıktan sonraki alacakaranlığı bazı araĢtırmacılar, güneĢ ıĢınlarının sürünen
dalgaları ile açıklamaya çalıĢır. Yalnızca KRAUS, ġekil 1.1a, ġekil 1.1b ve ġekil
1.1c’de görüldüğü üzere, bu olayı, boĢluktaki aydınlık bölgede oluĢan ikincil
kaynakların aydınlatması diye açıklar ki, bu tezde temel alınan ilke de budur.
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ġekil 1.1a GüneĢin ıĢınlarının bir yerleĢkeye göre farklı saatlerdeki doğrultu ve


yönleri ( k1 , güneĢ doğmadan önce gelen düzlemsel dalga; k 2 , güneĢ


doğarken gelen düzlemsel dalga; k 3 , güneĢ tepede iken gelen düzlemsel




dalga; k 4 , güneĢ batarken gelen düzlemsel dalga; k 5 , güneĢ battıktan
sonra gelen düzlemsel dalga).



ġekil 1.1b GüneĢ doğmadan önceki k1 ve eĢdeğer yüzey akımları.



Şekil 1.1c GüneĢ battıktan sonra k 5 ve eĢdeğer yüzey akımları
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1.1 Çalışmanın Amaç ve Kapsamı
Kırınım problemlerindeki tek kesin çözüm SOMMERFELD’in 1896’da yaptığı
yarım düzlem probleminin çözümüdür [16]. Bu çözümde iki değiĢkenli Maxwell
denklemlerinin Fourier ve ters Fourier dönüĢümleri alınmaktadır. Ters Fourier
dönüĢüm integrali çözümü vermektedir. Burada gölge bölgesindeki (gerçekte tüm
uzaydaki) kırınım alanı elde edilirken, ters Fourier integrali semer noktası yöntemi
ile alınmıĢtır.
1953’de KELLER’in kurduğu, kesin çözümlerden vazgeçen KGT [17] geometrik
optik problemlere, keskin kenar ve sivri uçlardan kırınmıĢ alanların eklenmesi
Ģeklinde özetlenebilir. KGT’de, kanonik problemler incelenirken kullanılan genel
yöntem

çoğunlukla

Huygens

ilkesinin

uygulanması

ile

saçılan

alanın

hesaplanmasıdır. Huygens ilkesi genellikle skaler değiĢkenler için kullanılmaktadır.
Çok kere iletken bir yüzeyden saçılan alanlar hesaplanmaktadır.
Kırınım problemlerini yarım düzlem problemi temelinde FO yöntemi kullanarak,
yüzey akımları ile çözenler olmuĢtur. Fakat yukarıda da sözü edildiği gibi, bu
çözümlerde, gereken yüzey akımlarının tümü kullanılmamıĢ, sadece bir kısmı ile
yetinilmiĢtir [4]. Çok kere de, vektörel ikincil kaynaklar yerine, Huygens ilkesi
uygulanarak, noktasal ikincil kaynaklarla kırınım alanı hesaplama yoluna gidilmiĢtir.
Bütün bu yaklaĢımlarda, ikincil kaynaklar sadece, yansıtıcı nesnenin üzerinde
alınmıĢtır. Bu tez çalıĢması ise, bir yarım uzayda oluĢturulan elektromagnetik
alanların, bu yarım uzayı sınırlayan tüm yüzeydeki eĢdeğer akımlar cinsinden
hesaplanması gerektiği ilkesine üzerine kurulmuĢtur. Yani STRATTON’un
(literatürde yaygın kullanılan adıyla LOVE’ın) eĢdeğer yüzey akımlarının hepsinin
saçılmıĢ alana katkıları var olduğu noktasından hareket edilmiĢtir. Sadece KRAUS,
kırınım alanının, incelenen uzay bölgesini saran noktasal eĢdeğer kaynaklarla
hesaplanması gerektiğini ileri sürmüĢ ve skaler bir örnek vermiĢtir [1].
Bu tez çalıĢmasının amacı, üzerinde pek çalıĢma yapılamayan dielektrik kamanın
gölge bölgesindeki kırınım alanını -eĢdeğer yüzey akımları yöntemi temelinde- bulan
yaklaĢık çözümler üretmektir. Kırınım problemlerinde izlenebilecek genel ve az
hatalı bir yol olan LOVE’ın eĢdeğer yüzey akımları kullanılarak, incelenecek uzay
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bölgesinin sınırlarındaki eĢdeğer yüzey akımı kaynakları ifade edilecek, daha sonra
da bu kaynakların oluĢturacağı alanlar bulunucaktır.
Tezde yapılan ihmal, gölge bölgesi alanı hesaplanırken yalnızca gelen alanın
katkısının ele alınması olmuĢtur. Kırınım alanı zaten gölge bölgesi denilen zayıf bir
alan olduğu için, onun katkısının ihmal edilmesi de kesinlikle kaba bir yaklaĢıklık
sayılamaz. Yani, keskin kenara çok yakın bölgeler için bile, sayısal integrallerle,
%100’e yaklaĢan sonuçlar elde edilebilir.
Bu çalıĢmada dielektrik kamanın gölge bölgesindeki kırınım alanı ifadeleri, vektörel
değiĢkenler kullanılarak, eĢdeğer yüzey akımları yöntemi ile elde edilecektir ve
literatürde yapılan çalıĢmalarla karĢılaĢtırılacaktır. Literatürdeki çalışmalarda,
gölge bölgesi sınırındaki alan sonsuz olarak bulunurken, bu tezde bu alan
hemen yanındaki aydınlık bölge alanı cinsinden kesin ifade ile bulunmuş ve
özellikle uzak alan için yaklaşık olarak gelen alanın yarısına eşit olduğu ispat
edilmiştir.
Yukarıda anlatıldığı gibi, tez çalıĢmasında yalnızca gölge bölgesi içinde kalan
kırınım alanı ifadeleri elde edilecektir. Bu nedenle diğer çalıĢmalardaki yine yalnızca
eĢdeğer durumlar için olan alan ifadeleri çıkartılarak ya da genel olarak elde edilmiĢ
ifadelerin bu duruma indirgenmesi ile elde edilecek alan ifadeleri karĢılaĢtırılacaktır.
Kırınım alanları, (yakın alanın dıĢında) gelen ve yansıyan alanlara göre çok küçük
olduğu için, bu alanların bir anlam taĢımaları da, zaten yalnızca gölge bölgesi içinde
olmaktadır.
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2. KAYNAK ARAŞTIRMASI ve TARİHÇE

Kırınım, yani keskin bir kenar veya sivri bir köĢeden saçılma, ilk defa 1650’de
Ġtalya’da GRIMALDI tarafından, ıĢığın kırınımı olarak gözlenmiĢ ve difraksiyon
olarak adlandırılmıĢtır [18]. Saçılma, yansıma ve kırınım olaylarının toplamı olarak
da düĢünülebilir. Saçılma gelen alanın tipi, frekansı ve polarizasyonu, engelin
geometrisi, elektromagnetik özellikleri ve ortamın karakteristik değerlerine bağlıdır.
Elektromagnetik

dalgaların

saçılması

için

literatürde

değiĢik

yöntemler

bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aĢağıdaki gibi özetlenebilir:
Yarısonsuz mükemmel iletken düzlemden kırınım, değiĢkenlere ayırma yöntemi ile
incelenmiĢ, fakat sonuç kırınım olayının analizinde doğrudan kullanılmamıĢtır [17].
Bu konuda MORSE ve RUBENSTEIN [19] ile SIEGEL [20] de uğraĢ vermiĢtir. Bu
yöntem yavaĢ yakınsak seriler formundadır.
Bir diğer yöntem de integral denklem (integral equation) yöntemidir ve saçılan
alanlar, saçılma integrali olarak adlandırılan bir integral formunda elde edilir. Bu
yöntem üzerinde pekçok araĢtırmacı emek sarfetmiĢtir ve bu yöntemin üzerine yeni
çalıĢmalar bina edilmiĢtir. Örneğin LEE [21], integral denklemini yarısonsuz
düzlemden saçılma gibi özel bir durum için çözmüĢtür. Daha yeni çalıĢmalara bu
tezde referans olarak değinilmiĢtir [14, 15].
Ġntegral denklemi, FO yöntemi ile yaklaĢık çözümlere indirgenebilir ancak geçiĢ
bölgelerinde alanların ifade edilememesi nedeni ile bulunan kırınım alanları hatalıdır
[22]. Saçılma integral denklemi moment yöntemi, sonlu elemanlar yöntemi ve sonlu
farklar yöntemi gibi sayısal yöntemler ile çözülmektedir [23]. Bu çözümlerin hepsi
çok vakit almakta ve sonuçlar hassas olmamaktadır. Sayısal yöntemlerden pekçok
çalıĢmada, baĢka teorik yöntemlerle karma olarak faydalanılmıĢtır. Ancak bu sayısal
yöntemler, engelin dalga boyutuna göre küçük olduğu durumlarda yararlıdır; aksi
takdirde bilgisayar zaman maliyeti çok yüksek olmaktadır. Engelin dalga boyutuna
göre büyük olduğu durumlarda saçılma integral denklemi stasyoner faz yöntemi, en
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dik iniĢli integrasyon yolu yöntemi gibi asimptotik yöntemlerle yaklaĢık olarak
çözülebilir [23-25].
Bu çalıĢmanın amacının ve kapsamının anlatıldığı 1. Bölümde belirtildiği gibi, gelen
alanın düzlemsel dalga olduğu durumda mükemmel iletken yarısonsuz düzlem için
ilk ve tek kesin çözüm SOMMERFELD tarafından 1896’da yapılmıĢtır [26].
SOMMERFELD yarım düzlem problemini, karmaĢık düzlemi iki tabakaya ayırarak
çözmüĢtür. WIENER ve HOPF, SOMMERFELD’in çözümünü, kendi adlarıyla
anılan integral denklem çözümü yöntemini uygulayarak formüle etmiĢlerdir [26, 27].
Yüksek frekanslı dalgaların saçılmasının temeli, 1953’de, KELLER tarafından,
geometrik optiğin kırınım yasası ile birleĢtirilmesiyle, saçılan alan ifadesi içinde
kalan kırınım alan ifadeleri bulunması biçiminde ortaya atılmıĢtır [28]. KGT olarak
adlandırılan bu yöntem özellikle köĢe, kama ve sivri uç gibi engellerden kırınım
problemlerine çözüm getirmiĢtir. Benzer Ģekilde UFIMTSEV tarafından geliĢtirilen
KFT, geçiĢ bölgeleri ve süreksizlik yakınındaki hatalı olan FO yöntemiyle elde
edilen ifadelerin düzeltilmesini amaçlamıĢtır [29]. Ancak saçılma integralinin
hesaplama zorluğu ve düzeltme terimleri yüzünden KFT, KGT’ye kıyasla yeterli
uygulama alanı bulamamıĢtır [29, 30].
KGT’nin en büyük dezavantajı kırınım ifadelerinin gölge ve yansıma sınırlarında
sonsuza gitmesidir. Bu eksiklik bazı özel fonksiyonlar tanımlanarak giderilmeye
çalıĢılmıĢtır. KOUYOUMJIAN ve PATHAK 1974’de [31] geliĢtirdiği yöntem ile
gölge ve yansıma bölgelerindeki tekillikleri Fresnel integralleri kullanarak kırınım
ifadelerini sonsuza gitmekten kurtarmıĢtır. Bu yöntem KDT olarak adını almıĢtır ve
pek çok çalıĢmada uygulama alanı bulmuĢtur [5-13]. Kanonik çözüm elektrik
polarizasyonu için olduğundan, KDT köĢe koĢulunu sadece bu polarizasyon için
sağlamakla beraber, pek çok uygulama alanı bulmuĢtur.
KGT’nin geçiĢ bölgelerinde sonsuza gitme problemi üzerine bir diğer yöntem de,
Kırınımın Düzenli Asimptotik Teorisi – KDAT (Uniform Asymptotic Theory of
Diffraction - UATD) olup, düzeltme terimi içinde yer alan Fresnel integralinin,
asimptotik serilere açılabileceği düĢüncesine dayalı olarak, AHLUWALIA tarafından
geliĢtirilmiĢtir [32]. Çözümler gölge bölgelerine yakın ve uzak yerlerde düzenli
olarak geçerlidir. Bu yöntem, KGT yöntemine geçiĢ alanı eklenmesi Ģeklinde
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tanımlanabilir. Bu tezde ise, gölge sınırındaki alan, 1. Bölümde anlatıldığı gibi,
kesin olarak hesaplanmaktadır.
SOMMERFELD’in yarısonsuz mükemmel iletken düzlem için yapılan kesin çözümü
ve bu çözümü temel alan Wiener-Hopf gibi tekniklerin ardından, araĢtırmalar
mükemmel iletken kama ve dielektrik kama üzerine yönelmiĢtir. Örneğin
KOUYOUMJIAN’ın geliĢtirdiği KDT yöntemi, mükemmel iletken yüzeyli eğrisel
köĢelerden kırınım üzerinedir [31] .
MICHAELI, çizgisel bir kaynaktan gelen dalgaların, mükemmel iletken kamadaki
yüksek frekans kırınım katsayıları için Hankel ve Bessel fonksiyonları içeren LangeOlver asimptotik formüllerini kullanarak geçiĢ fonksiyonları üretmeye çalıĢmıĢtır
[33].
SHIMODA, mükemmel iletken kamadan elektromagnetik dalgaların saçılması
problemini, saçılmaya neden olan engeli iki parçaya ayırarak Wiener-Hopf tekniği ile
analiz etmiĢtir [14]. Integral denklem çözümü olduğundan, SHIMODA’nın elde
ettiği sonuçlar da yaklaĢıktır. Wiener-Hopf ifadelerini iki karmaĢık düzlem üzerinde
elde etmektedir.
PELOSI, mükemmel iletken kama için yüksek freakans saçılma problemine, gelen
dalganın Gaussian ıĢın olması durumunda, sonlu farklar yöntemi ile çözüm
getirmiĢtir [34]. JUAN-LLACER, yine mükemmel iletken kama dizisi için, gelen
dalganın düzlemsel dalga olması durumunda, bir yöntem önermektedir. Bu yöntem
KDT ve FO’in avantajlarını alarak sayısal yaklaĢık çözümler getirmektedir [35].
VASILEV 1974’de dielektrik kamada oluĢan kırınım alanlarının bulunmasını
eĢdeğer yüzey akımları temelinde integral denklemi yönteminin sayısal yaklaĢık
çözümü olarak gerçekleĢtirmiĢtir [36].
1983’de BERNTSEN, E-polarizasyonlu düzlemsel dalganın, homojen olmayan ve
mükemmel olmayan dielektrik kamada, ya da iletken yüzeyli homojen dielektrik
kamada, kırınım problemini integral denklemi yöntemi ile ele almıĢtır [37]. Ġntegral
denklem ise iteratif yöntemle çözülmüĢtür.
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MARX, keskin kenarlı dielektrik kama için TM dalgalarının yakın alan davranıĢını
bir teori geliĢtirmeden, sayısal deneyimlerle anlamaya çalıĢmıĢtır [38]. Saçılan
alanlar için çözüm, integral denklem ile yapılmıĢtır.
KIM ve arkadaĢlarının 1991’de ortaya attığı çalıĢmada, integral denklem yöntemi ile
dielektrik kamadan kırınımın toplam alan analitik ifadeleri çıkartılmıĢtır [15]. Bunun
için önce GO alan ifadeleri bulunup, bu ifadeler integral denklemlerde ilk yaklaĢıklık
olarak kullanılmıĢtır. Ardından, yine semer noktası yöntemi ile integral ifadeleri
çözülmektedir. Bu tez çalıĢmasının 4. Bölümünde dielektrik kamanın gölge bölgesi
kırınım alanı ifadeleri, KIM’in ortaya attığı bu ifadeler ile karĢılaĢtırılmıĢtır.
KIM 1992’deki çalıĢmasında ise, geniĢ açılı dielektrik kamaya gelen Epolarizasyonlu düzlemsel dalganın kırınım alanı bileĢenlerini dual integral denklemi
ile bulmuĢtur [39].
Bu çözümlerde, kamanın tüm yüzeyi gözönüne alınmakla beraber, (kırınım alanı,
yansımıĢ veya kırılarak geçmiĢ alanlara göre çok zayıf olduğu için) yapılan integral
denklem takımlarının çözümlerinde kırınım teriminin hatasız bulunmaları mümkün
değildir.
STRATIS, sonlu farklar zaman domeni sayısal yöntemi kullanarak mükemmel
iletken kama ya da kayıpsız dielektrik kama için kırınım katsayılarını dik açılı kama
ve TE/TM modları için ifade etmiĢtir [40].
ROUVIERE 1999’da, kayıplı dielektrik kama için KDT yöntemini iyileĢtirerek
kırınım katsayıları bulmuĢ ve bulunan yeni yöntem sonlu farklar zaman domeni
sayısal yöntemini temel alan sayısal yöntemle karĢılaĢtırmıĢtır [41]. ÇalıĢmasında
kaynak olarak ise çizgisel kaynak gözönüne almıĢtır.
Bu tez çalıĢmasında, gölge bölgesindeki çözümler araĢtırılmıĢtır. Gölge bölgesinin
hemen sınırındaki akımlarla çalıĢılarak, integral denklem kullanmaya gerek
kalmaksızın kırınım alanları bulunmuĢ, tam sınırdaki alanların kesin ifadeleri de elde
edilmiĢtir.
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3. MATERYAL ve YÖNTEM

Bu tez çalıĢmasında, dielektrik kamanın, gölge bölgesi olarak adlandırılan
bölgelerdeki elektromagnetik alan ifadeleri eĢdeğer yüzey akım yöntemi temel
alınarak incelenecektir. Tezde kullanılan yöntemin temeli teklik teoremi ve LOVE’ın
(daha doğrusu STRATTON’un) eĢdeğer yüzey akımı yoğunluklarıdır (HUYGENS'in
ilkesinin elektromagnetizmaya uygulanmıĢ vektörel Ģekli).

3.1 Teklik Teoremi

ġekil 3.1



V hacmini saran kapalı S yüzeyi ve bu yüzey üzerindeki teğetsel E ve

H bileĢenleri.

Teklik teoremi kısaca Ģöyle ifade edilebilir: ġekil-3.1’de görülen kapalı bir V
hacmini saran kapalı bir S yüzeyi ele alınsın. Doğrusal bir uzay bölümündeki
alanların bilinmesi için, bu hacmi saran;
d) tüm yüzeydeki teğetsel elektrik alanlar
veya
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e) tüm yüzeydeki teğetsel magnetik alanlar
veya
f) bazı yüzey bölgelerinde teğetsel elektrik alanlarının ve kalan yüzey bölgelerinde
teğetsel magnetik alanlar
bilinmelidir ve bu durumda bu hacim içindeki alanların ifadesinin tek olduğu ispat
edilebilir. Nitekim STRATTON’un bulduğu SCHELKUNOFF’un yorumladığı
eĢdeğer yüzey akımları da, bu teklik ilkesinin, bir hacim için nasıl uygulanacağının
formülleĢtirilmesidir [2].

3.2 Huygens İlkesi
HUYGENS ilkesine göre, ıĢığın vardığı her noktada yeni bir ıĢık kaynağı
oluĢmaktadır. Bu ilke, elektromagnetik teoride ise Ģöyle tanımlanır: Bir
elektromagnetik dalga, eriĢtiği her nokta yeni bir elektromagnetik dalga kaynağı
teĢkil eder.
Elektromagnetizmanın büyüklükleri vektörel oldukları için, burada oluĢturulan
noktasal kaynaklar da vektörel elektriksel akım ve vektörel magnetik akım
büyüklüklerdir. STRATTON tarafından oluĢturulan bu teori, SCHELKUNOFF
tarafından tamamlanmıĢtır.

3.3 Stratton'un Teorisi
ġekil 3.2’de, kapalı bir S yüzeyinin sardığı bir V  hacmi görülmektedir. V  içindeki

ortam, homogen, doğrusal ve yönden bağımsızdır. V  nin içinde I elektriksel akım

kaynağı yoğunluğu alanı ve J magnetik akım kaynağı yoğunluğu alanı
bulunmaktadır. Gene V  nin içinde (x;y;z) koordinatları sabit bir P gözlem noktası
bulunmaktadır.
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V  hacmini saran kapalı S yüzeyi. V  nin içinde yer alan sabit bir


P(x;y;z) noktası. I elektriksel akım kaynağı yoğunluğu. J magnetik akım
kaynağı yoğunluğu (kaynaklar V  nin içindedir).

ġekil 3.2

k  k   jk  ; 0  k   k 
olan çok az kayıplı bir ortamda


Ex, y, z  
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(3.1b)

S

G

e  jkr 1
4r1

(3.1c)
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r1 

x  x 2  y  y2  z  z2

(3.1d)

ifadeleri elde edilir [2,27].
Stratton’un elde ettiği (3.1) ifadelerinin açıklamasını SCHELKUNOFF Ģöyle
yapmıĢtır:
a) S yüzeyi her doğrultuda, sonsuza doğru geniĢletilsin. Bu durumda, k sabitinin
ortamdaki minik kayıplar yüzünden karmaĢık olması nedeni ile



G  r   ; r   0
olacağından çözümler klasik vektörel potansiyeller cinsinden ifade edilen formüllere
indirgenir.
b) S nin sonlu boyutlu bir yüzey olduğunu, V  nin içinde ise hiçbir kaynak akımı
bulunmadığı düĢünülsün (ġekil 3.3). Bu noktadan hareketle S in üzerinde eĢdeğer
yüzey akım yoğunlukları ifade edilerek P(x;y;z) gözlem noktasındaki alanlar
bulunur:

 

I  un  Ht

(3.2a)




J   un  Et

(3.2b)


olur. Burada u n , dıĢtan içe doğru alınan vektördür (LOVE’ın eĢdeğer yüzey
akımları olarak tanımlanan ifadeler).
Sonuç olarak denebilir ki, gölge bölgesindeki alanların tam olarak bilinmesi
için, bu bölgeyi saran yüzeydeki eşdeğer yüzey akım yoğunluklarının tam
olarak bilinmesi gerek ve yeterdir.
2. Bölümde anlatıldığı gibi, SHIMODA, mükemmel iletken kama [14] ve KIM,
dielektrik iletken kama [15] araĢtırmalarında, bir kamanın dıĢındaki alanı bulmak

14

için kamanın her iki yüzündeki eĢdeğer akımları araĢtırmıĢtır. Bu yöntemler,
yukarıdaki açıklanan yönteme, prensip olarak, uymaktadır. Fakat,
a) kırınım alanı yansıyan ve kırılan alanlardan çok küçük olduğu için,
b) integral denklem ifadelerini çözerken yaklaĢık çözümler bulmak zorunda
olunduğu için, elde edilen kırınım alan çözümleri çok hassas çözümler
olamamaktadır.
Tezde kullanılan sınır yüzey ise gölge bölgesinin sınır yüzeyi olup, bu yüzeyin
parçalarındaki gelen, kırılmıĢ ve yansımıĢ alanlar, kırınım alanından büyük olmaları
nedeniyle ilk yaklaĢıklık olarak gelen, kırılmıĢ ve yansımıĢ alanların hesabı
yapılmakta ve çok kısa zamanda sonuç alınmaktadır.

ġekil 3.3


V  hacmini saran kapalı S yüzeyi. V  nin içindeki sabit bir Pr  gözlem

noktası. S nin dıĢa doğru birim normal vektörü u n . S nin içe doğru birim


normal vektörü u n  u n
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4. DİELEKTRİK KAMADAN KIRINIM

Dielektrik kamaya çarpmadan yoluna devam eden ıĢınlar, çarparak kırılma ve
yansımalara uğrayan ıĢınlar, geometrik optikle doğrudan doğruya bulunabilmektedir.
Dolayısı ile bu kısımda da sadece gölge bölgesindeki alan incelenecektir. KırılmıĢ ve
yansımıĢ ıĢınlar ise, sadece, gölge bölgesine katkıları olabildiği durumlar için
sözkonusu edilmiĢtir.
4.1 Dielektrik Kama için Kırınım Alanın Bulunmasında Tezde Kullanılan
Yöntem

ġekil 4.1







Dielektrik kama ( k  k0u x cos  0   k0u y sin 0  propagasyon vektörü
olmak üzere gelen düzlemsel dalga için) eksen seçimi.

ġekil 4.1’de, tepe açısı α ve dielektrik sabitit ε = ε0εr olan bir dielektrik kama ve
seçilen Ox ve OX1 eksenleri görülmektedir. OX1 ekseni, gelen düzlemsel dalganın
ilerleme vektörü olan



k  k0u x cos 0  k0u y sin 0

(4.1)

vektörüne paraleldir.
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ġekil 4.2a φ0 < π/2 ve α < π/2 için dielektrik kama içindeki kırılan ve yansıyan
alanlar ve çevresindeki aydınlık bölgeler ve gölge bölgesi.

ġekil 4.2b φ0 < π/2 ve α < π/2 için ġekil 4.2a’dan farklı yol izleyen ıĢın için
dielektrik kama içindeki kırılan ve yansıyan ıĢınlar.
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ġekil 4.2c φ0 < π/2 ve α < π/2 için ġekil 4.2a ve 4.2b’den farklı yol izleyen ıĢın için
dielektrik kama içindeki kırılan ve yansıyan ıĢınlar.

ġekil 4.2d φ0 > π/2 ve α < π/2 için dielektrik kama içindeki kırılan ve yansıyan
alanlar ve çevresindeki aydınlık bölgeler ve gölge bölgesi.
ġekil 4.2a, 4.2b ve 4.2c’de φ0 < π/2 ve α < π/2 için dielektrik kama içindeki ıĢın
yollarının alabileceği çeĢitli yol durumları belirtilmiĢtir. ġekil 4.2d’de φ0 > π/2 ve
α < π/2 için dielektrik kama içindeki ıĢınların izleyeceği yollar gösterilmiĢtir.
AĢağıda bu 4 ayrı durum için kama içindeki ıĢın yolları incelenmiĢtir. Bu durumlarda
19

kama açısı α < π/2 dir. Gelen düzlemsel dalganın geliĢ açısı φ0 dar veya geniĢ
olabilmektedir.
Bağıl dielektrik sabitit εr olduğuna göre, Snell yasası, kırılma ve yansıma yasaları
uygulanarak,
a durumu için: (ġekil 4.2a ile gösterilen α < π/2 ve φ0 < π/2 durumu)
r sin  1 cos  0

(4.2a)

dir. Bu kırılma olayındaki transmisyon katsayısı da

T1 

2
 cos  1
1 r
sin  0

(4.2b)

olmaktadır. Bu kırılmıĢ ıĢınlar, kamanın altyüzeyine vardıkları zaman, kamanın alt






yüzeyinin normali u n 2 ile (ki u n 2  u y dir) φ2 açısını yaparlar. ġekil 4.2a’da


φ2 = α – φ1 dir. Bu kez ıĢınlar, altyüzeyden u n 2 ile φ3 açısını yaparak çıkarlar ve bu
defaki transmisyon katsayısı,

T2 

2
cos  3
1
r cos  2

(4.2c)

olup, φ2 ve φ3 için,
r sin  2   r sin    1   sin  3

(4.2d)

bağıntıları vardır. Burada,

cos  1  1 

cos 2  0
r

(4.2e)
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cos  2  1 

cos 2  0
cos  0
cos  
sin 
r
r

(4.2f)

cos  3  1  r sin 2   cos 2  0  sin2  cos 2  0 r  cos 2  0

(4.2g)

bağıntıları olup, T1 ve T2’ye φ1, φ2 ve φ3 için, φ0, α ve εr değerlerine bağlı ifadeleri
taĢınacaktır.
Gölge bölgesi yer alması için
π + φ0 + α < φ < 2π – (π/2 - φ3) = 3π/2 + φ3

(4.2h)

olması gerekir. φ3 açısı ile çıkan ıĢın, T1 ve T2 katsayılarına sahiptir. ġekil 4.2’a da
görülen durumda φ5 < φ3 ise T1, T2, T3,ve T4 katsayıları ile çıkan bu ıĢın da gölge
bölgesine katkıda bulunur. φ5 > φ3 ise bu ıĢın aydınlık bölgede kalır, gölge bölgesine
katkıda bulunmaz. Daha fazla kırılma ve yansımalara uğrayan ıĢınlar da sözkonusu
olabilir.
OX1 üzerindeki kaynakların yaydığı H0(2) fonksiyonları yapısındaki dalgalar aslında
OX1Y1 düzlemi içindeki sonsuz doğrultularda yayılan elemansel düzlemsel
dalgacıkların integrali Ģeklindedir. Bu düzlemsel dalgacıklar Oxz yarımdüzlemine
çarptıkları zaman yansıma ve kırılmaya uğrarlar. Bu Ģekilde yansıyan ve kırılan
dalgacıkları, gölge bölgesine (ve tabii aydınlık bölgeye) kırınım alanı katkıları
verirler. Bu nedenle Ģimdi çeĢitli doğrultularda yayılan düzlemsel dalgaların Ox
düzlemine çarpınca neler olabileceği 3 tipik örnekle incelensin:
ġekil 4.2e’de Ox düzlemine çarpan ıĢının bu düzleme dik açı ile geldiği
görülmektedir. IĢın dielektrik içinde EFG yolunu izler. Bu ıĢının G’den çıkması için,
r sin 2  1

olması gerekir.
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ġekil 4.2e Ox düzlemine dik giren ıĢınının dielektrik kama içinde izlediği yol.
Bu da

1
  arcsin
2

 1 


  
r



koĢulunu getirir. DıĢarı çıkmıĢ bu ıĢının gölge bölgesine girmesi istenmiyorsa
r sin 2  sin  3

koĢulu kullanılır. Bu durumda

arcsin





r sin 2   3

(4.2i)

bağıntısı karanlık bölgeye tek katkının OX1 üzerindeki birincil kaynaklardan gelmesi
durumunu sağlar.
ġekil 4.2f’de, ġekil 4.2e’deki EFG ıĢınından baĢka HFI ıĢın yolu da çizilmiĢtir. Eğer
G den çıkan ıĢın aydınlık bölgede kalıyorsa, 2α + μ > 2α olduğu için, I dan çıkan
(veya çıkamayan) ıĢın kesinlikle gölge bölgesine katkıda bulunmaz.
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ġekil 4.2f Ox düzlemine normalin solundan bir açı ile giren ıĢınının dielektrik kama
içinde izlediği yol.

ġekil 4.2g Ox düzlemine A noktasında (normalin sağ tarafından) giren ıĢınının
dielektrik kama içinde izlediği yol.
ġekil 4.2g’de, Ox düzlemine A noktasında (normalin sağ tarafından) giren bir ıĢın
görülmektedir. Bu ıĢın kamanın üst yüzeyi ile π/2 + ψ – α açısını yapar. Bu açıyı
π’ye tamamlayan açı β = π/2 – ψ + α dır. β açısı, aynı zamanda, kamanın
altyüzeyinden girip, B noktasından geri yansıyan ıĢının, kamanın üst yüzeyi ile
yapacağı açıya da eĢittir. Eğer, β ≥ π – α ise, bu son ıĢın altyüzeye çarpmaz. Bu koĢul
ise, π/2 - ψ + α ≥ π – α ise yani
α ≥ π/4 + ψ/2

(4.2j)

olursa gerçekleĢir. Oysaki ψ, hiçbir zaman π/2 den büyük değildir. (Yani, α > π/2
olsa idi, bu ıĢın kesinlikle altyüzeyden dıĢarı çıkamazdı).
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b durumu için: (ġekil 4.2b ile gösterilen α < π/2 ve φ0 < π/2 durumu)
r sin  1 cos  0

(4.3a)

dir. Bu kırılma olayındaki transmisyon katsayısı da

T1 

2
 cos  1
1 r
sin  0

(4.3b)

olmaktadır. Bu kırılmıĢ ıĢınlar, kamanın altyüzeyine vardıkları zaman, kamanın alt






yüzeyinin normali u n 2 ile (ki u n 2  u y dir) φ2 açısını yaparlar. ġekil 4.2b’de


görüldüğü gibi φ2 = φ1 – α dir. Bu kez ıĢınlar, altyüzeyden u n 2 ile φ3 açısını yaparak
çıkarlar ve bu defaki transmisyon katsayısı,

T2 

2
cos  3
1
r cos  2

(4.3c)

olup, φ2 ve φ3 için,
r sin  2   r sin  1    sin  3

(4.3d)

bağıntıları vardır.
Gölge bölgesinin yer alması için OX2 nin OX1 in sağında olması gerekir ki, bu
durum ancak π + φ0 + α < 3π/2 olursa mümkündür. π + φ0 + α > 3π/2 ise gölge
bölgesi yoktur.
Gölge bölgesi yer alması için ayrıca
π + φ0 + α < φ < 2π – (π/2 + φ3) = 3π/2 – φ3
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(4.3e)

olması da gerekir. Kamanın üstünden girip altından çıkan ıĢınlar içinde, gölge
bölgesine tek katkısı olan ıĢın, φ3 açısı ile (T1, T2 katsayıları ile) kama altyüzeyinden
çıkan ıĢındır. ġekil 4.2’b de görülen durumda, φ5 açısı (T1, T2, T3 ve T4 katsayısı) ile
çıkan ıĢın gölge bölgesine katkıda bulunmaz. Daha fazla kırılma ve yansımalara
uğrayan ıĢınlar da sözkonusu olabilir.
OX1 üzerindeki kaynakların yaydığı H0(2) fonksiyonları yapısındaki dalgaların gölge
bölgesine (ve tabii aydınlık bölgeye) kırınım alanı katkıları ġekil 4.2a’daki yapıyı ele
alan a durumu için anlatılanların aynıdır. ġekil 4.2e, 4.2f ve 4.2g de çizilenler burada
da geçerlidir.
c durumu için: (ġekil 4.2c ile gösterilen α < π/2 ve φ0 < π/2 durumu)
r sin  1 cos  0

(4.4a)

dir. Bu kırılma olayındaki transmisyon katsayısı da

T1 

2
 cos  1
1 r
sin  0

(4.4b)

olmaktadır. Bu kırılmıĢ ıĢınlar, kamanın altyüzeyine vardıkları zaman, kamanın alt






yüzeyinin normali u n 2 ile (ki u n 2  u y dir) φ2 açısını yaparlar. ġekil 4.2c’de


görüldüğü gibi φ2 = φ1 – α dir. Bu kez ıĢınlar, altyüzeyden u n 2 ile φ3 açısını yaparak
çıkarlar ve bu defaki transmisyon katsayısı,

T2 

2
cos  3
1
r cos  2

(4.4c)

olup, φ2 ve φ3 için,
r sin  2   r sin  1    sin  3

(4.4d)
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bağıntıları vardır.
Gölge bölgesi yer alması için
φ0 + α + φ3 < π/2

(4.4e)

olması gerekir. φ0 + α + φ3 > π/2 için tüm bölgeler aydınlıktır. φ3 açısı ile çıkan ıĢın,
T1 ve T2 katsayılarına sahiptir. ġekil 4.2’c de görülen durumda φ5 > φ3 ise T1, T2,
T3,ve T4 katsayısı ile çıkan ıĢın da gölge bölgesine katkıda bulunur. φ5 < φ3 ise bu
ıĢın aydınlık bölgede kalır, gölge bölgesine katkıda bulunmaz. Daha fazla kırılma ve
yansımalara uğrayan ıĢınlar da sözkonusu olabilir.
OX1 üzerindeki kaynakların yaydığı H0(2) fonksiyonları yapısındaki dalgaların gölge
bölgesine (ve tabii aydınlık bölgeye) kırınım alanı katkıları ġekil 4.2a’daki yapıyı ele
alan a durumu için anlatılanların aynıdır. ġekil 4.2e, 4.2f ve 4.2g de çizilenler burada
da geçerlidir.
d durumu için: (ġekil 4.2d ile gösterilen α < π/2 ve φ0 > π/2 durumu)
r sin  1  cos  0

(4.5a)

dir. Bu kırılma olayındaki transmisyon katsayısı da

T1 

2
 cos  1
1 r
sin  0

(4.5b)

olmaktadır. Bu kırılmıĢ ıĢınlar, kamanın altyüzeyine vardıkları zaman, kamanın alt






yüzeyinin normali u n 2 ile (ki u n 2  u y dir) φ2 açısını yaparlar. ġekil 4.2d’de


görüldüğü gibi φ2 = φ1 + α dir. Bu kez ıĢınlar, altyüzeyden u n 2 ile φ3 açısını yaparak
çıkarlar ve bu defaki transmisyon katsayısı,

T2 

2
cos  3
1
r cos  2

(4.5c)
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olup, φ2 ve φ3 için,
r sin  2   r sin  1    sin  3

(4.5d)

bağıntıları vardır.
Gölge bölgesi yer alması için
φ0 + α + π < 3π/2 + φ3

(4.5e)

olması gerekir. φ0 + α – φ3 > π/2 için tüm bölgeler aydınlıktır. ġekil 4.2d’ de görülen
durumda, gölge bölgesine yalnızca φ3 açısı (T1 ve T2 katsayıları) ile dıĢarı çıkan ıĢın
da katkıda bulunur. Kamanın içindeki diğer kırılma ve yansımalarla çıkan ıĢınlar
gölge bölgesine katkıda bulunmaz. Daha fazla kırılma ve yansımalara uğrayan ıĢınlar
da sözkonusu olabilir.
OX1 üzerindeki kaynakların yaydığı H0(2) fonksiyonları yapısındaki dalgaların gölge
bölgesine (ve tabii aydınlık bölgeye) kırınım alanı katkıları ġekil 4.2a’daki yapıyı ele
alan a durumu için anlatılanların aynıdır. ġekil 4.2e, 4.2f ve 4.2g de çizilenler burada
da geçerlidir.
AĢağıdaki e ve f kısımlarında ise

α > π/2 olan dielektrik kamalar için oluĢan

durumlar incelenecektir.
e durumu için: (ġekil 4.2h ile gösterilen α > π/2 ve φ0 < π/2 durumu)
ġekil 4.2h’de görülen geniĢ açılı kamaya φ0 açısı ile gelen düzlemsel dalganın bir
kısmı (A noktasından) T1 katsayısı ile kırılarak dielektiriğin içine girer. Ġçeri giren bu
dalganın bir kısmı (B noktasından) T2 katsayısı ile kırılarak dıĢarı çıkar. Geri kalan
kısmı (B noktasından) dielektriğin içine geri yansır. ġekil 4.2h’de görüldüğü gibi bu
yansımıĢ ıĢının soldaki kama yüzeyine dönmesi imkânsızdır. Dolayısı ile B
noktasından φ3 açısı ile çıkan ıĢın OX2 eksenine paraleldir. Bu ıĢın E0T1T2 alan
Ģiddetini taĢımaktadır.
Eğer,
π - φ0 - α > π/2 - φ3

(4.6a)
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ise OX1 ile OX2 ekseni arasında gölge bölgesi oluĢur ve bu bölgeye hem OX1 deki
eĢdeğer kaynaklar, hem OX2 deki eĢdeğer kaynaklar hem de OX1 den çıkıp,
yansıyarak geri dönen dalgalar katkıda bulunur. Bu 3 terimin dıĢında T1T2T3 T4...Tn
katsayılı ıĢınlar yoktur. Ayrıca, R΄T1΄T2΄...Tn΄ katsayılı ıĢınlar da sözkonusu olmaz.
Çünkü ġekil 4.2h’deki B noktasından normal ile α – φ1 açısı yaparak yansımıĢ olan
ıĢın dielektriğin soldaki yüzeyine çarpmaz.
OX1 ekseni üzerindeki H0(2) kaynaklarından kamanın alt yüzeyine gelen ıĢınlar da,
(4.2j) eĢitsizliği gerçekleĢtiği için, altyüzeyden tekrar dıĢarı çıkamaz.

ġekil 4.2h φ0 < π/2 ve α > π/2 için dielektrik kama içindeki kırılan ve yansıyan
alanlar ve çevresindeki aydınlık bölgeler ve gölge bölgesi.
Bu durumda da OX1 ekseni üzerindeki eĢdeğer kaynakların oluĢturduğu ıĢınların
dielektrik üzerinde kırılıp, yansımaları yukarıda anlatılan a durumunda olduğu gibi
incelenmesi gerekir. ġekil 4.2i’de görülen kamanın alt yüzeyine dik olarak gelen ıĢın,
kama içinde hiçbir zaman soldaki öbür yüzeye çarpmaz.

ġekil 4.2i α > π/2 açılı dielektrik kamanın alt yüzeyine dik olarak gelen ıĢının kama
içindeki yolu.
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ġekil 4.2j α > π/2 açılı dielektrik kamanın alt yüzeyine normalin solundan gelen
ıĢının kama içindeki yolu.
ġekil 4.2j’deki kama içine giren ıĢının yolu ise, ġekil 4.2i’deki ıĢının yolundan daha
sağa doğrudur ve o da kesinlikle soldaki ikinci yüzeye çarpmaz.

ġekil 4.2k α > π/2 açılı dielektrik kamanın alt yüzeyine normalin sağından gelen
ıĢının kama içindeki yolu.
ġekil 4.2k’deki kama içine giren ıĢın, dielektrik içindeki öbür yüzeye çarpsa dahi,
öbür yüzeyden yansıdıktan sonra yoluna devam ederken, alt yüzeye uğramasına
imkan olmadığı gibi, kırılarak çıkan kısmı da aydınlık bölgenin içinde kalır.
Yukarıda anlatılan a durumunda kullanılan Snell yasası, kırılma ve yansıma yasaları
uyarınca yazılan (4.2b) ifadesindeki T1 ve (4.2c) ifadesindeki T2 bağıntıları aynen
geçerlidir. Yukarıda sözü edildiği gibi, bu durumda, gölge bölgesi olabilmesi için
π - φ0 - α > π/2 - φ3

(4.6b)

olmalıdır. T1T2 katsayılı ıĢının da OX2 eksenini oluĢturabilmesi için de
r sin  1    1

(4.6c)
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olması gerekir.
r sin  1    1

(4.6d)

ise OX2 ekseni artık sözkonusu olmaz ve gölge bölgesi de OX1 ekseni ile Ox ekseni
(kamanın altyüzeyi) arasında bulunur.
f durumu için: (ġekil 4.2l ile gösterilen α > π/2 ve φ0 > π/2 durumu)

ġekil 4.2l φ0 > π/2 ve α > π/2 için dielektrik kama içindeki kırılan ve yansıyan
alanlar ve çevresindeki aydınlık bölgeler ve gölge bölgesi.
Burada kamaya gelen düzlemsel dalga her iki yüzeyle de geniĢ açı yapmaktadır.
Dolayısı ile bütün uzay aydınlık bölgedir. Buralarda kırınım alanının etkisi çok
küçük olup, ihmal edilebilir.
Bu tez çalıĢmasında e durumu seçilerek, dielektrik kama çevresindeki gölge bölgesi
ifadeleri araĢtırılmıĢtır. Bu sırada sınır yüzeyindeki eĢdeğer yüzey akımları
kullanılmıĢtır. Daha sonra KIM ve arkadaĢlarının [15] integral denklem yolu ile
bulduğu sonuçlar ile bu bölümde elde edilen formüller karĢılaĢtırılmıĢ ve ilk 2
terimin ifadeleri tamamen aynı çıkmıĢtır. 3. terim farklılık göstermektedir, fakat bu 3.
terim zaten çok küçük katkısı olan bir terimdir. Çizilen eğrilerle de bu sonuç
kanıtlanmaktadır.
Kamanın iki yüzeyi arasında, ıĢınların iki kereden daha fazla kırılıp yansımamaları
için    / 2 ve 0   / 2 seçilmesi durumunda kırınım alanı ifadelerinin bulunması
dielektrik kama, ıĢın yolları, aydınlık bölgeler ve gölge bölgesi ġekil 4.2m ve ġekil
4.2n’de görüldüğü gibi bir kez daha çizilerek detaylı olarak aĢağıdaki gibi
incelenecektir.
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ġekil 4.2m α > π/2 durumu için dielektrik kama içindeki ıĢın yolu.

ġekil 4.2n Dielektrik kamanın çevresindeki ve içindeki aydınlık bölgeler ve gölge
bölgesi.
Bu durumda, ġekil4.2m ve ġekil4.2n’den görüldüğü gibi,
1   / 2   0

   0  / 2     1   2   3
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/ 2 0   3

olduğundan,
 / 2   3      0 

(4.7a)

olmaktadır. π – α - φ0 açısı (ġekil 4.2n), OX1 ekseni ile Ox ekseni arasındaki açıdır.
π /2 – φ3 açısı (ġekil 4.2n) ise, OX2 ekseni ile Ox ekseni arasındaki açıdır. (4.7a)
ifadesi, OX1 ile OX2 arasında bir gölge bölgesi oluĢtuğuna iĢaret eder.
Malus teoremine göre, dielektrik kırılma içindeki art arda iki kırılmanın sonucu
olarak, OX2 eksenine paralel çıkan ıĢındaki alan [27]


E2gel  E0 u ze jk0X2 T1T2

(4.8a)

Ģeklinde bir düzlemsel dalga olacaktır. OX1 ekseninin solundaki gelen alan


E1gel  E0 u ze jk0X1

(4.8b)

olmaktadır.
ġimdi yapılacak iĢlem, OX1z ve OX2z yarım düzlemleri boyunca eĢdeğer yüzey akım
yoğunluklarını ve bu kaynakların oluĢturacağı alanları bulmaktır.
X1 ekseni boyunca akım yoğunlukları

i1yüz  0

(4.9a)


 
j1yüz   u X1 E0e jk0X1 Y1  ,

(4.9b)

olur. X2 ekseni boyunca oluĢacak akım yoğunluklarını bulunurken, yüzey normali

 u Y 2 seçileceği için,
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i2yüz  0

(4.10a)


 
j2yüz  u X2 E0 T1T2 e jk0X2 Y2  ,

(4.10b)

olur.
OX1 eksenindeki kaynakların oluĢturacağı alan, dielektrik kama bulunmasa idi,


k 
 jk X 
E krn_1   0 u z E0  e 0 1
4
x 1  0



e





 jk 0  X1  X 1   Y1 1  2 



d dX1

(4.11)

 -

olurdu. Hâlbuki karĢıdaki dielektrik ortam, bu ıĢınları kısmen yansıtacak, kısmen de
kırıp içine alacaktır. Burada α > π/2 seçilmiĢ olduğu için, kırılan ıĢınlar, kamanın
öbür yüzeyine çarpıp yansıdıktan sonra, ilk yüzeye dönemez.
(4.11) integralindeki


 jk0  X1  Y1 12 

 d
e

terimi, gerçekte, elemansel bir düzlemsel dalga göstermektedir. ġu var ki, eğer |η| > 1
ise, bu düzlemsel dalga sönümlüdür. Bu elemansel düzlemsel dalga, karĢıdaki
dielektrik ortamdan yansıyan düzlemsel dalga ile toplanacak; bu toplamın η
üzerinden integrali alınırken de semer noktası yöntemi kullanılacaktır. O zaman
görülecektir ki, elemansel dalgalardan, semer noktasına katkıda bulunanlar sönümsüz
dalgalardır.
ġekil 4.3’de görüldüğü gibi, OX1Y1 eksen sisteminden Oxy eksen sistemine geçilsin.
Ox ekseni, kamanın yüzeyine çakıĢıktır. Yani,
   0

(4.12a)

olup,
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X1  x cos   y sin 

(4.12b)

Y1  x sin   y cos 

(4.12c)

ve
x  X1 cos   Y1 sin 

(4.12d)

y   X1 sin   Y1 cos 

(4.12e)

dir.

ġekil 4.3

OX1Y1 eksen sisteminden Oxy eksen sistemine geçiĢ.

(4.11) ifadesindeki elemansel düzlemsel dalgalardan biri gelen dalga olarak alınsın.
Yani,


  jk0  X1  Y1
E gel  u z e

12 


d

(4.13a)

olsun. (4.12) daki koordinat dönüĢümleri ile



  jk0   cos
Egel  u ze 


 12 sin  x    sin  12 cos   y 


 

olur.
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d

(4.13b)

 cos   1   2 sin   cos A

(4.14a)

 sin   1   2 cos   sin A

(4.14b)

denklemleriyle A tanımlansın. Gerçekten de,
cos 2 A  sin 2 A  1

(4.14c)

olmaktadır. (4.14) ifadeleri, (4.13b) ifadesine taĢınırsa,


Egel  u ze jk0  x cos A y sin A  d

(4.15a)

olur. Bu düzlemsel dalgaların ilerleme vektörü



k  k0u x cos A  k0u y sin A

(4.15b)

olduğundan,


 0  jk0  x cos A  y sin A  

H gel 
e
 u y cos A  u x sin A d
0





(4.15c)

dir. Yansıyan alan için,


E yan  u zR e jk0  x cos A y sin A  d

(4.15d)









H yan  R 0 e jk0  x cos A  y sin A   u y cos A  u x sin A d
0

(4.15e)

dielektriğin içine geçen alan ise,


 jk x cos A  j y
Ekrn  u zT e 0

k 0 2  r  k 0 2 cos2 A

d

(4.15f)
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   jk x cos A  j y
Hkrn  T 0 r e 0
0

k 0 2  r  k 0 2 cos2 A

  1

cos 2 A 
 u
cos
A

u
1

d
x
 y r
 r 


(4.15g)

yazılır. Dielektrik yüzeyindeki sınır koĢullarından

R 

sin A   r  cos 2 A

(4.16)

sin A   r  cos 2 A

bulunur. Tekrar X1 ve Y1 eksenlerine dönülürse,


E yan  u zR e jk0 cos A  X1 cos

 Y1 sin   sin A X1 sin  Y1 cos 

 d

ve (4.14) bağıntıları kullanılarak,
 jk0  X1 cos 2 


E yan  u z R e 

 Y1 sin 2   12 X1 sin 2   Y1 cos 2  


d

(4.17a)

olup, (4.14) ifadesi (4.16) ifadesine taĢınırsa

R   R  



   cos   1   sin 

  sin   1   2 cos    r   cos   1   2 sin 
  sin   1   2 cos  

2

(4.17b)

2

2

r

   0

(4.17c)



bulunur. E yan elemansal dalgasının katkısı da (4.11) ifadesine eklenirse,



k 
 jk X
E krn_1_top   0 u z E0  e 0 1
4
x1  0

Re



e

jk0 X1

 -

e



 jk0 X1  Y1 1 2





 jk0  X1 cos 2   Y1 sin 2   12  X1 sin 2   Y1 cos 2  
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 d dX


(4.18)

bulunur. (4.18) ifadesindeki integral


Ekrn_1_top  u z I1  I2 

(4.19a)

Ģeklinde iki integralden oluĢmaktadır. I1 integrali yarım düzlem problemi için
bulunmuĢ olan (4.24a) integralinin aynıdır. Sonucu (4.30a) ile verilmiĢtir. Bu integral
alınırken, semer noktası civarında (4.24d) yani,
S  1

(4.19b)

bağıntısı olması gerektiği görülmüĢtür ve bu kullanılarak, I1 den dolayı elde edilen

E bileĢeni,



E e jk0R1 sin 1
E1  u ze j / 4 0
2 2 k 0R1 1  cos 1

(4.19c)

bulunmuĢ idi. I2 integralinin hesabınında da I1 integralinin hesabındaki yöntem
kullanılsın: Önce η ve X΄1 ne göre olan integrallerin sıraları değiĢtirilsin. Yine,


e



 jk0 X1  X1

dX 
1

x1  0

  1

1
jk 0 1  

(4.20a)

bulunur. Burada da, η < 1, yukarıdaki integralin yakınsaması için gereken koĢuldur.
(4.20a) ifadesi kullanılarak, I2 integrali,

I2  

k0
E0
4





 -



jk0   
R
e 
jk 0 1  

12  
 d

(4.20b)

  X1 cos( 2 )  Y1 sin( 2 )

(4.21a)

   X1 sin( 2 )  Y1 cos( 2 )

(4.21b)
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(4.21c)

olarak yazılsın.
ġekil 4.4’de OX1Y1 ; Oξγ ve Oδ eksenleri görülmektedir. (4.20b) integrali, (4.25)
integrali ile aynı yapıdadır. Dolayısıyla semer noktası yönteminde,

S 


2  2

1

(4.22a)

olmak üzere,

I2  

k0
E0
e jk0
4 jk 0 1   S





2 2





R    S e j / 4



2 2

k0   
2



2 3/ 2

(4.22b)

bulunur.
    olduğu için de,

 jk 

e j / 4E0 e 0 2 

I2  
R    
4

 k 0


(4.23)

bulunur.

ġekil 4.4

OX1Y1 ; Oξγ ve Oδ eksenleri.

38

ġekil 4.5

OX1Y1 ve Oξγ eksen sistemlerinde kutupsal Ф1 ve ψ açıları.

ġekil 4.5’de, OX1Y1 eksen sistemine ait kutupsal ρ;Ф1 koordinatları ve Oξγ eksen
sistemine ait kutupsal ρ; ψ koordinatları görülmektedir. Buna göre,
   1  2

(4.24a)

   1  2  2    0 

(4.24b)

olmak üzere,

 S





 cos   cos  1  2    0 


(4.24c)

 sin   sin  1  2    0 

(4.24d)

dir. (ġekil 4.6’da görüldüğü gibi, dielektrik kama geometrisinde Ф1 açısı
 1        0  dir).
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ġekil 4.6

Dielektrik kama geometrisinde Ф1 açısı.

Dikkat edilirse,

S 




ve 1   S2 




olduğu için, semer noktası yöntemi ile alınan I2 integraline katkıda bulunan
elemansel dalga grubunun ilerleme vektöreleri gerçeldir, yani bunlar sönümlü
olmayan bir dalga grubudur. Diğer yandan (4.17b) ifadesine
   S  cos 

ifadesi taĢınırsa,

R S  

sin        r  cos 2     
sin        r  cos 2     

bulunur. (4.24a) ifadesi taĢınırsa,

R S  

sin   1 3    r  cos 2   1 3 
sin   1 3    r  cos 2   1 3 

olduğu gibi, (4.12a) ifadesinin yardımıyla da,
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R S  

 sin 1 3    0    r  cos 2  1 3    0  
 sin 1 3    0    r  cos 2  1 3    0  

(4.24e)

bulunur. (4.24) ifadeleri (4.20b) ifadesine taĢınırsa I2 elde edilir ve I1 + I2 olarak

  j / 4 E0 e jk 0
E krn_1_top  u ze
2 2 k 0



2
sin   1 2   sin   1 3    r  cos   1 3   
 sin 1




1  cos 1 1  cos   1 2   sin   1 3    r  cos 2   1 3   




   0

(4.25a)

(4.25b)

bulunur.
Bir sonraki aĢama olarak, (4.10) ile verilen kaynakların oluĢturacağı kırılma alanına
bakılması gerekir. ġekil 4.7’de, OX2Y2 eksenleri ve dielektrik kama görülmektedir.

ġekil 4.7

OX2Y2 eksenleri, Ф2 ve ψ2 açıları.

E0T1T2 katsayısı sabit olduğu için,
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E T T e jk 0 sin  2
E krn_2  u ze j / 4 0 1 2
2 2 k 0  1  cos  2


  j / 4 E0T1T2 e jk 0 sin 2
E krn_2  u ze
2 2 k 0  1  cos 2

(4.26a)

bulunur. Çünkü ġekil 4.7’den görüldüğü gibi,
 2   2  2

dir. Ayrıca, yine aynı Ģekilden

 1   2    3        0
2

olmaktadır. Yani,

2


 0  3 1
2

(4.26b)

dir. (4.2g) ifadesinde yazıldığı gibi

cos  3  1  r sin 2   cos 2  0  sin2  cos 2  0 r  cos 2  0

(4.26c)

dir. Gölge bölgesindeki toplam kırınım alanı ise,


E e jk 0  sin 1
sin 2
sin   1 2  
E krn_top  u ze j / 4 0
 T1T2
 R


1  cos 2
1  cos   1 2 
2 2 k 0 1  cos 1

2


    0   1  arccos 1  r sin 2   cos 2  0  sin 2  cos 2  0 r  cos 2  0
2

   0

(4.27a)

(4.27b)

(4.27c)
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olup, T1 (4.2b) ile, T2 (4.2c) ve R΄ (4.24e) ile verilmiĢtir.
Geçiş yarıdüzlemlerindeki alanlar:
(4.26) ile ifade edilen kırınım alanı, φ = π + φ0 + α da sonsuz değer vermektedir.
Bunun nedeni, π+φ0 + α açısının gölge ve aydınlık bölgeleri ayıran sınırda olmasıdır.
Matematiksel nedeni ise, semer noktası yönteminde

X

S 

X Y 2
2

artık 1’den küçük olmayıp, 1’e eĢittir.
Bununla beraber, φ = π + φ0 açısı için doğru toplam alan ifadesi Ģöyle bulunabilir:
φ = π + φ0 iken Φ1 = 0, yani Y1 = 0 olmaktadır. Böylece (4.11) ifadesi


k0 
 jk X
E1 X1 ; 0; z    u z E 0  e 0 1
4
x  0
1



e





 jk0 X1  X1 

d dX 1

(4.28a)

 - 

olarak yazılabilir. Bu ifadede,


e

 jk 0  X1  X1 

d 

 - 

2
 X1  X1 
k0

(4.28b)

bağıntısı da kullanılarak, geçiĢ yarıdüzlemlerindeki alanlar kesin ifadelerle,

Etop_X1



X1; 0; z  E;     0 ; z 
 E

E e jk 0
sin X1
 u z 0 e jk 0  u ze j / 4 0
T1T2
2
1  cos X1
2 2 k 0



Etop_X2 X2 ; 0; z  E ;  / 2    0    3; z 
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(4.28c)

 E

E e jk0  sin  X 2
sin   X 2 2  
 u z 0 T1T2 e jk0  u ze j / 4 0
 R


2
1  cos   X 2 2 
2 2 k 0 1  cos  X 2

(4.28d)

olarak bulunur. Burada

   0

(4.28e)

 3  arccos 1  r sin 2   cos 2  0  sin2  cos 2  0 r  cos 2  0

(4.28f)

 X1 


    0  arccos 1  r sin 2   cos 2  0  sin2  cos 2  0 r  cos 2  0
2


 X2      3
2

(4.28g)

(4.28h)

Uzak alanda, yani k 0  sonsuza (   10 için) giderken (4.28c) ifadesindeki ikinci
terim, (4.28d) ifadesindeki ikinci ve üçüncü terim sıfıra gitmektedir.
Bu tez çalıĢmasında dielektrik kama için elde edilen yöntem, KIM ve arkadaĢlarının
yaptığı çalıĢma ile karĢılaĢtırılmıĢtır [15]. KIM’in çalıĢmasında da geçiĢ
düzlemlerinde sonsuza giden alan ifadelerinin düzeltilmesi amacı ile çalıĢmalar
yapılmıĢ ancak tezdeki çalıĢmada yapıldığı gibi açık ifadeler verilmemiĢtir. Dual
integralin sayısal olarak çözümü ile bu sorunun giderildiği belirtilmiĢ ve grafiklerde
gösterilmiĢtir. Ġlgili makalelerde yer alan elektrik alanı değerlerini gösteren
grafiklerde

geçiĢ

düzlemlerinde

alanlarin

yaklaĢık

0.5

civarında

olduğu

görülmektedir. Bu sonuçlar, geçiĢ bölgeleri için tezde elde edilen değerle
uyuĢmaktadır.

εr → ∞ durumu için dieletrik kama
ġekil 4.8a’da bir düzlemsel yüzeyli dielektrikten yansıma ve kırılma olayı
görülmektedir. Burada,

εr değerine

bağlı olarak R yansıma ve T geçiĢ katsayıları

sözkonusudur.
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ġekil 4.8b’de ise mükemmel iletken düzlemden yansıma (ve olmayan kırılma) olayı
görülmektedir. Burada, yansıma katsayısı R = -1 ve geçiĢ katsayısı T = 0 olmaktadır.
Probleme konu olan dielektrik kama için bu katsayıları gösteren,

R  S  

 sin 1  3    0    r  cos 2  1  3    0  

2

T

2

 r  cos  0
2

1

(4.29a)

 sin 1  3    0    r  cos 2  1  3    0  

sin  0

1   r sin   cos  0  sin 2  cos  0  r  cos  0
2

1

2

2

(4.29b)

2

 r  cos 2  0 cos   cos  0 sin 

ifadelerinde εr → ∞ için (4.29a) ifadesi -1, (4.29b) ifadesi ise 0 olmaktadır. Dolayısı
ile, dielektrik kamanın

εr

= ∞ limit hali, mükemmel iletken kama haline eĢdeğer

olmaktadır.

ġekil 4.8a Dielektrik yüzeyi.

ġekil 4.8b Mükemmel iletken yüzey.
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4.2

KIM’in Çözümü

KIM ve arkadaĢlarının çözümü [15}, buldukları integral denklemde, integrand
içindeki toplam alan için verilen ifadelere, geometrik optik ile bulunan alanları
koymak Ģeklindedir. KIM’in fiziksel optik diye adlandırdığı bu yöntem, aslında
geometrik optikle bulunan alanların uzaya saçtığı alanları hesap etmekten ibarettir.
Gerçekte, fiziksel optik yöntem tabiri, genellikle mükemmel iletken yüzeylerde gelen


düzlemsel dalganın H alanının 2 katını alarak yüzey akımlarını hesaplama
yöntemidir.
KIM, saçılma alanını veren integralleri, uzak alanlar için semer noktası yöntemi ile
almıĢtır. KIM’in orijinalitesi, kama açısını herhangi bir açı olarak almak ve dielektrik
içindeki pekçok sayıdaki kırılmaları hesaba katmaktır. Bulunan sonuçlar da, geçiĢ
bölgelerinde süreksizlik içermektedir. ÇalıĢmasında çok uzun bir yolla integral
denklem sistemi çözülmektedir ve hem optik yöntemdeki yaklaĢıklık hem de semer
noktası yöntemindeki yaklaĢıklık hesaba girmektedir.

ġekil 4.9

θd tepe açılı ve ε bağıl dielektrik sabitli bir dielektrik kama geometrisi ve
θi geliĢ açılı E- ya da H- polarizasyonlu düzlemsel dalga.

ġekil 4.9’de z ekseni boyunca ilerleyen ve dielektrik kama ile θi açısını yapan, ui
birim gelen düzlemsel dalga da görülmektedir. KIM, bu yapı üzerine dual integral
denklemi elde edilmiĢtir.
ġekil 4.10’da, C1 yüzeyi ile θi açısını yapan, ui birim gelen düzlemsel dalga olması
halindeki geometrik optik hesabı için ıĢın izlemesi görülmektedir.
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ġekil 4.10 Kamanın içinde çoklu yansımalardan sonra yayılım açıları ve ıĢının
Fresnel yansıma katsayıları.
KIM, çalıĢmalarında, kırınım alanı ifadeleri en dik iniĢli yol yöntemi ile elde etmiĢtir.
KIM, kamanın alt (C1) yüzeyinden kamanın içine geçen ıĢını n adet ve kamanın üst
(C2) yüzeyinden tekrar kamanın içine geri dönen ıĢın sayısını n+1 alarak kırınım
uzak alan ifadelerini,
ik i / 4

1e v
 1  ,    
f1   
2 2 k v 

(4.30)

Ģeklinde elde göstermiĢtir. Burada f1(θ),
    nt 
 i 
 r  N
n

f1      cot 
  R 0 cot 
    1 K nt cot 
 2 
 2  n 1
 2 

(4.31a)

dir. Bu tezde kırınım alanı eĢdeğer ifadeler elde edilirken, ıĢın kamanın içine
girdikten sonra, kama açısı π/2 den büyük seçildiğinden iç yansımalar olmayacaktır
ve bu nedenle n = 1 seçilecektir. Bu durum için (4.31a) ifadesi bu teze uyarlanmıĢ
olarak
    1t 
 i 
 r 

f1      cot 
  R 0 cot 
  K1t cot 
2
 2 
 2 



(4.31b)

yazılır. (4.30) ve (4.31) ifadelerindeki terimlerin anlamı ve bu tezdeki notasyon
karĢılıkları,
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θd

→

α

(kama açısı)

θ

→

φ

(gözlem noktası açısı)

θi

→

φ0 + α + π (x eksenine göre, gelen düzlemsel dalganın geliĢ açısı)

kv

→

k

(kama dıĢındaki ilerleme vektörü)

ui

→

E

(gelen düzlemsel dalga)

ρ

→

ρ

(gözlem noktasının x eksenine göre uzaklığı)

i

→

-j

(  1 karmaĢık sayısı)

ε

→

εr

(bağıl dielektrik sabiti)

olarak düzenlenir.
Uzak alan kırınım ifadelerini elde etmek için gerekli, kama içindeki iç yansıma ve
transmisyon terimleri (yine n=1 alınarak) θr , θ1t , R0 , K1t ve bunların bulunmasında
yardımcı terimler,
 r  2   i

R0 

(4.32a)

sin  i    cos 2  i

(4.32b)

sin  i    cos 2  i

T0  R0 1

(4.32c)

 1

 1  cos 1  cos  i 
 


(4.32d)





 1t  cot 1  cos  1  d    d

(4.32e)

K1 T 0

(4.32f)
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sin  1  d  

1
 cos 2  1  d 

R1 
1
sin  1  d    cos 2  1  d 


(4.32g)

T1  R1  1

(4.32h)

K 1t  K 1 T 1  T 0 T 1

(4.32i)

Ģeklinde yazılabilir.

4.3

Dielektrik Kama için Kim’in Çözümü ile Tezde Elde Edilen İfadelerin
Karşılaştırılması

Bu kısımda, gelen düzlemsel dalganın E polarizasyonlu olması durumunda,
dielektrik kama için KIM çözümü ile elde edilen ifadelerle tezde elde edilen ifadeler,
gelen düzlemsel dalganın geliĢ açısı φ0 ın, bağıl dielektrik sabiti εr nin ve kama
açıklık açısı α nın değiĢik değerleri için karĢılaĢtırılmıĢtır.
Önce KIM’in (4.30) ve (4.31) ifadeleri
e jk0
D 
k0 

formuna getirilerek, yalnızca D    kırınım terimleri karĢılaĢtırılsa, (n=1 olmak
üzere),

DK    

    1t 
1 
 i 
    r 
  R 0 cot 
  K1t cot 

 cot 
2 2 
 2 
 2 
 2 

bulunur. Benzer Ģekilde tezde kullanılan (4.27a) ifadesi için,
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(4.33a)

DT    

 sin  1
sin 2
sin   1  2  
 T1 T2
 R


1  cos 2
1  cos   1  2 
2 2 1  cos  1
1

(4.33b)

yazılsın. (4.27) ifadeleri ile verilen gölge bölgesi alanı ve (4.30) ve (4.31) ifadeleri ile
verilen gölge bölgesi alanı ile karĢılaĢtırılırsa, ilk 2 terim tamamen identik çıktığı
görülmektedir. 3. terim ise, kamanın alt yüzeyinden yansıyan ıĢınların gölge
bölgesine katkısını gösteren ifade olup, zaten diğer iki terim yanında çok küçük
genlikli kalmaktadır.
Ek-A’da yer alan ġekil A.1-A.16 eğrileri (4.33a) ve (4.33b) ifadelerinin, sayısal
değerlerinin karĢılaĢtırılmasıdır.
ġekil A.1’de εr=10, α=100˚ ve φ0=5˚ için, dielektrik kamada KIM’in çözümü ile
tezde kullanılan ifadelerin karĢılaĢtırılması görülmektedir.
ġekil A.2’de εr=10, α=100˚ ve φ0=30˚ için, dielektrik kamada KIM’in çözümü ile
tezde kullanılan ifadelerin karĢılaĢtırılması görülmektedir.
ġekil A.3’de εr=10, α=100˚ ve φ0=75˚ için, dielektrik kamada KIM’in çözümü ile
tezde kullanılan ifadelerin karĢılaĢtırılması görülmektedir.
ġekil A.4’de εr=10, α=140˚ ve φ0=5˚ için, dielektrik kamada KIM’in çözümü ile
tezde kullanılan ifadelerin karĢılaĢtırılması görülmektedir.
ġekil A.5’de εr=10, α=140˚ ve φ0=15˚ için, dielektrik kamada KIM’in çözümü ile
tezde kullanılan ifadelerin karĢılaĢtırılması görülmektedir.
ġekil A.6’de εr=10, α=140˚ ve φ0=35˚ için, dielektrik kamada KIM’in çözümü ile
tezde kullanılan ifadelerin karĢılaĢtırılması görülmektedir.
ġekil A.7’de εr=100, α=100˚ ve φ0=5˚ için, dielektrik kamada KIM’in çözümü ile
tezde kullanılan ifadelerin karĢılaĢtırılması görülmektedir.
ġekil A.8’de εr=100, α=100˚ ve φ0=30˚ için, dielektrik kamada KIM’in çözümü ile
tezde kullanılan ifadelerin karĢılaĢtırılması görülmektedir.
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ġekil A.9’de εr=100, α=100˚ ve φ0=75˚ için, dielektrik kamada KIM’in çözümü ile
tezde kullanılan ifadelerin karĢılaĢtırılması görülmektedir.
ġekil A.10’de εr=10, α=140˚ ve φ0=5˚ için, dielektrik kamada KIM’in çözümü ile
tezde kullanılan ifadelerin karĢılaĢtırılması görülmektedir.
ġekil A.11’de εr=10, α=140˚ ve φ0=15˚ için, dielektrik kamada KIM’in çözümü ile
tezde kullanılan ifadelerin karĢılaĢtırılması görülmektedir.
ġekil A.12’de εr=100, α=140˚ ve φ0=35˚ için, dielektrik kamada KIM’in çözümü ile
tezde kullanılan ifadelerin karĢılaĢtırılması görülmektedir.
ġekil A.13’de εr=2, α=120˚ ve φ0=15˚ için, dielektrik kamada KIM’in çözümü ile
tezde kullanılan ifadelerin karĢılaĢtırılması görülmektedir.
ġekil A.14’de εr=2, α=120˚ ve φ0=15˚ için, dielektrik kamada KIM’in çözümü ile
tezde kullanılan ifadelerin karĢılaĢtırılması görülmektedir.
ġekil A.15’de εr=2, α=120˚ ve φ0=15˚ için, dielektrik kamada KIM’in çözümü ile
tezde kullanılan ifadelerin karĢılaĢtırılması görülmektedir.
ġekil A.16’da εr=2, α=120˚ ve φ0=15˚ için, dielektrik kamada KIM’in çözümü ile
tezde kullanılan ifadelerin karĢılaĢtırılması görülmektedir.
Tezdeki ifadeyle bulunan ve KIM’in ifadesiyle bulunan ġekil A.1-A.12’deki eğriler,
farklı α ve φ0 değerleri için çok güzel uyum olduğunu göstermektedir. Ġfadelerin εr
ile değiĢimi ġekil A.13-A.16’daki eğrilerle gösterilmiĢtir. Buradan da, farklı εr
değerleri için de çok güzel uyum olduğu görülmektedir.
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5.

SİVRİ UÇTAN KIRINIM ve KIRINIM OLAYLARININ GENEL
TARTIŞMASI

5.1 Sivri Uç Problemine Kısa Bir Bakış

ġekil 5.1



Sivri uçlu saçıcı ( k ilerleme vektörü olan gelen düzlemsel dalga için).

ġekil 5.1’de, sivri uçlu bir yansıtıcının kesiti görülmektedir. Bu yansıtıcı, bir Oz


eksenine göre dönel simetrili ve tepe açısı 2θ0 olsun. Gelen düzlemsel dalganın k
ilerleme vektörü Oz’ye paralel bile olsa, bu problem çok detaylıdır. Gelen düzlemsel
dalga, sonsuz sayıda küresel dalganın toplamı olarak ifade edilebilir. Yansıtıcıdan
yansıyan ve yansıtıcının içine giren alanlar da gene sonsuzar sayıda küresel
dalgaların toplamı olarak yazılabilirler. Sınır koĢulları, θ = θ0 için, Er, Eφ, Hr, Hφ
bileĢenlerinin sürekli olmasıdır (veya mükemmel iletken saçıcı halinde Er ve Eφ nin
sıfır olmasıdır). Yansıtıcının oluĢturduğu küresel alan modları sonsuz sayıda olup,
katsayıları bilinmemektedir. Dolayısıyla, dielektrik saçıcı için 4, iletken saçıcı için 2
denklem yazılır. Bu denklemlerden bilinmeyen katyasılar çözülür.
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Mükemmel iletken bir yüzey, gelen gücün hiçbir kısmını yutmamaktadır. Yani tüm
gücü geri saçmaktadır. Bunu gözönünde tutarsak, ġekil 5.1’deki saçılma olayında,
saçılmıĢ alana yapılan en büyük katkının, koninin yanal yüzeylerinden geldiği, sivri
uçtan ise sıfır denebilecek bir saçılmıĢ alan katkısı olduğu kolayca görülebilir.

5.2 Sivri Uçta Kırınım Olayının Genel Tartışması
1. Bölüm olan GiriĢ’te de açıklandığı gibi, KELLER’in getirdiği kırınımın geometrik
teorisi (KGT), kırınım problemlerini demet yaklaĢımları ile çözmeyi öngörür [28].
Yani yerel olarak, birer düzlemsel dalga gibi düĢünülebilen demetler, boĢlukta ıĢın
tüpü içindeki güç sabit kalacak Ģekilde ilerler. Keskin kenarlı veya sivri uçlu
nesnelerle karĢılaĢtıkları zaman, kırınmaya uğrarlar. Bu tezde kabul edilen
KRAUS’un yaklaĢımına göre ise, kırınım alanı aydınlık bölgedeki ikincil
kaynakların uyarması [1] Ģeklinde de incelenebilir. Küreler, silindirler, paraboloidler
v.b. yüzeyler de, yüzey kırınımı denen saçma olayını yaparlar.
Bu tezde dielektrik kama probleminde kırınım olayının keskin kenar tarafından
saçılma yaklaĢımından farklı olarak, açıktaki gelen dalgaların oluĢturduğu eĢdeğer
yüzey akımları tarafından oluĢturulduğu prensibinden hareketle alan ifadeleri elde
edildi. Aslında bu noktaya ilk iĢaret eden de, KRAUS’tur. Benzer bir yaklaĢımla,
sivri bir uçtan uzaya yayılan kırınım alanı, sivri ucun tepe noktasından değil, yanal
yüzeylerinden uzaya saçılan bir alan gibi ele alınarak, kırınım alanı ifadelerini elde
etmek mümkündür.
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6. SONUÇ ve TARTIŞMA

6.1 Çalışmanın Genel Amacı
Çok iyi bilindiği gibi, kırınım konusu, radar hedeflerinin en az hatali Ģekilde tespit
edilmeleri için, özellikle araĢtırılagelmektedir. Radar dalga boyları 1 m’nin altında,
bazı kere de 1 m’nin çok çok altındadır. Radar ıĢınlarında (sivil uçak radarları için)
kmin = 62,8 1/m dir. Çok kere ise k, bu değerin çok daha üstünde de olabilir. Radar
hedefi ise kilometreler mertebesi uzaklıktadır. Dolayısı ile, kρ, 105’in üstünde bir
sayı olup 1 / k , 0.003’ten daha küçük bir sayıdır. Semer noktası methodunun
uygulanması da, ancak bu eĢitsizlik yüzünden kabul edilebilmektedir. Dolayısı ile
aydınlık bölgede, bir radar hedefinden gelen iĢarette, kırınım alanı yansımıĢ alanın
yanında son derece küçüktür. Ancak hedefin gözden kaçmaması için, gölge
bölgesindeki alanı da, ne kadar küçük olursa olsun gözönünde tutmak gerekmektedir.
Yani kırınım alanı gölge bölgesi için önem taĢır.
Nitekim kρ’nun çok büyük değerleri için, literatürdeki çalıĢma sonuçları ile bu tezde
bulunan çalıĢma sonuçları çok güzel bir uyum göstermektedir. Bu tezin sağladığı
avantajlar ise:


Fiziksel optik sonuçların eksikliğini göstermek ve bunları düzeltmek



Diğer yöntemlerin sonuçlarını doğrulamak



Bu iki hal için de, diğer araĢtırma çalıĢmalarına göre çok daha kısa bilgisayar
zaman maliyeti ile sonuca ulaĢmaktır.

Bu tez çalıĢmasının amacı, bazı kırınım problemleri için en kesin çözümleri bulmak
değildir. Kırınım problemlerini çözerken, pek çok araĢtırmacı, Huygens ilkesini
uyguladığını zannetmektedir. Bu esnada, yani Huygens ilkesini uygularken, saçılan
alanı, saçıcı cismin üzerindeki iletkenlik akımları cinsinden ifade etmektedirler, ki bu
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yaklaĢımları fiziksel optik olarak kabul görmektedir. Ġki boyutlu problemlerde, bu
yaklaĢım, skaler bir hesaplamayla yapılmaktadır.
Sadece KRAUS, O da bir sayfalık bir yazısında [1], Huygens ilkesini uygularken,
incelenen bölgeyi saran yüzeydeki bütün eĢdeğer kaynakların gözönüne alınması
gerektiğine iĢaret etmiĢtir, bunu da yarım düzlem problemine skaler olarak
uygulamıĢtır. Aslında, bu görüĢ, Kraus’un buluĢu da değildir. Hem elektromagnetik
dalgaların teklik teoremi, hem de Stratton’un verdiği eĢdeğer yüzey kaynaklarının
ifadeleri [2], bir uzay bölgesindeki alanları tam olarak ifade etmek için, o bölgeyi
saran bütün yüzeydeki eĢdeğer elektriksel yüzey akımı kaynaklarının ve eĢdeğer
magnetik yüzey akımı kaynaklarının bilinmesi gerektiğini göstermektedir.
Bu tezin amacı, kırınım problemlerinde Huygens ilkesini uygularken, doğru hareket
etmektir. Tezde, bu ilke, kırınım alanını bulmak amacıyla dielektrik kama
problemine uygulanmıĢtır.
Bu problem, KIM, RA ve SHIN [15] tarafından incelenmiĢ ve IEEE’de
yayınlanmıĢtır. Onların çözümü de, integral denklem yöntemi ile ve çok uzun
yollardan dolaĢarak elde edilmiĢtir. Biz burada da Huygens ilkesinin vektörel
uygulanmasını kullandık; gölge bölgesindeki kırınım alanı ifadesini elde ettik.
Bulduğumuz sonuç, yalnız sayısal olarak değil, matematiksel ifade olarak da, onların
sonuçlarıyla, tamama çok yakın uyum içindedir. GeçiĢ bölgesindeki belirsizliği de,
gene Huygens ilkesini uygulayarak, sonlu bir ifade elde etmek suretiyle çözdük.
Bu tezde, yansımıĢ, yoluna devam eden ve kırılmıĢ alan bölgeleri üzerinde fazla
durulmamıĢtır. Çünkü ele alınan üç problemde de, bu alanlar, geometrik optikle
hemen bulunabilirken, yukarıda bahsedildiği gibi, yansımıĢ, yoluna devam eden ve
kırılmıĢ alanlar yanında kırınım alanı, özellikle uzak alanlarda, ihmal edilebilir
düzeydedir.

6.2 4. ve 5. Bölümlerde Yapılan Çalışmaların Özeti
Bu tezde, kırınım alanının araĢtırıldığı, yarım uzay bölgelerini saran bütün eĢdeğer
akımların kullanılmasına özellikle önem verilmiĢtir.
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Tezde yapılan ihmal, gölge bölgesi alanı hesaplanırken yalnızca gelen alanın
katkısının ele alınmasıdır. Kırınım alanı zaten gölge bölgesi için sözkonusu olan
zayıf bir alan olduğu için, onun katkısının ihmal edilmesi de kesinlikle kaba bir
yaklaĢıklık sayılamaz. Yani, keskin kenara çok yakın bölgeler için bile, çok hassas
sayısal integrallerle, %100’e yaklaĢan sonuçlar elde edilebilir.
KIM’in [15] yaptığı çözüm, her ne kadar yarım uzayı saran bütün kaynakları
kullanmakta ise de, bu integral denklemlerin çözümleri zaten yaklaĢık çözümlerdir.
KIM, saçılma alanını veren integralleri uzak alanlar için semer noktası yöntemi ile
bulmuĢtur. ÇalıĢmasında çok uzun bir yolla integral denklem sistemi çözülmektedir
ve hem optik yöntemdeki yaklaĢıklık hem de semer noktası yöntemindeki yaklaĢıklık
hesaba girmektedir. Bu tezde ise, optik yöntemlerle bulunan alan çok basit bir
integral ile gölge bölgesindeki kırınım alanını vermektedir. Gene alan ifadesi için
semer noktası yöntemi kullanılmıĢtır. GeçiĢ düzlemindeki alanlar kesin olarak alınan
integrallerle ifade edilmiĢtir.
Sonuç olarak, kama yüzeyi üzerindeki alanlar yerine, eĢdeğer yüzey akımları ilkesi
ve teklik teoremi doğru olarak uygulandığı için, hem kısa yoldan hem de daha hassas
çözümler elde edilmesi mümkün olmuĢtur.

6.3 İleride Yapılabilecek Çalışmalar
Dielektrik kama probleminde çabuk sonuç almak için, kama açısı α’nın, 90˚’den
büyük seçilmesi gerekmiĢti. α’nın alacağı çeĢitli dar açı değerleri için aynı yöntem
sadece birkaç katlı yansıma olaylarını da içermek suretiyle uygulanabilir. Yine kama
problemi, kayıplı dielektrik kamalar için de yapılabilir.
Gene dielektrik kamada, gelen düzlemsel dalganın, kamanın her iki yüzeyini
aydınlatması, problemin daha da karmaĢık olmasını gerektirmekle beraber, bu özel
durumda zaten karanlık bölge olmadığı için, sadece geometrik optikle yetinilerek
saçılan tüm alan hesaplanabilir.
Tezde dielektrik kama için μ=μ0 seçilmiĢtir. Daha genel bir problem olarak μ=μ0 μr
için, hatta anisotropik kamalar için de çözümler oluĢturulabilir.
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Sayısal integrallerin alınmasında, integrali alınacak fonksiyonun hızlı değiĢmesi
yaklaĢık yöntemlerle elde edilen sonuçlardan daha hatalı sonuçlara ulaĢılmasına
neden olmaktadır. Fonksiyonun yapısına uygun sayısal analiz yöntemleri ve yüksek
performanslı bilgisayarlarla yüksek zaman maliyeti gözönüne alınarak bu problemin
de aĢılacağı umulmaktadır. Bu tez hazırlanırken, üzerinde çalıĢılmıĢ olmasına karĢın,
çok hızlı dalgalanmaların getirdiği sayısal sonuçlar hatasız olarak bulunamamıĢtır.

58

KAYNAKLAR
[1] Kraus, J.D., 1991. Electromagnetics, 4th Edition, section 13.8, McGraw-Hill
Inc.
[2] Stratton, J.A., 1941. Electromagnetic Theory, McGraw-Hill Book Co. Inc.
[3] Kleine M. ve Kay, I., 1965. Electromagnetic theory and geometrical optics,
chapter 2, Interscience, New York
[4] Felsen, L.B., 1976. Ray Optical Techniques for High-Frequency Fields, Summer
School Electromagnetics and Antennas, Chapter 4, Univ. Of Technology,
Eindhoven, Netherlands.
[5] Clemmow. P.C., 1951. A method for the exact solution of a class of twodimensional diffraction problem, Proc. Roy. Soc. London Ser. A., 205, pp
286-308.
[6] Van der Waerden. B.L., 1951. On the method of saddle-points, Appl. Sci. Res.,
B2, pp 33-45.
[7] Clemmow. P.C., 1966. The plane wave spectrum representation of
electromagnetic fields, Pergamon Press, New York.
[8] Felsen, L.B. ve Marcuvitz, N., 1973. Radiation and scattering of waves, Prentice
Hall, Englewood Cliffs, NJ.
[9] Volakis, J.L. ve Herman, M.I., 1986. A uniform geometrical theory of
diffraction for an imperfectly conducting half plane, IEEE Trans. on
Antennas Propagation., AP-34, pp 172-180.
[10] Yip, E. ve Chiavetta, R., 1987. Comparison of uniform asymptotic expansion
of diffraction integrals, IEEE Trans. on Antennas Propagation., AP-35, pp
1179-1180.
[11] Rojas, R. G., 1987. Comparison between two asymptotic methods, IEEE Trans.
on Antennas Propagation., AP-36, pp 1489-1492.
[12] Felsen, L.B. ve Marcuvitz, N., 1994. Radiation and scattering of waves,
chapter 6, IEEE Press.
[13] Senior, T.B.A. ve Volakis, J.L., 1995. Approximate boundary conditions in
electromagnetics, IEE Press.

59

[14] Shimoda, M., Itakura T. ve Yamada. Y., 1995. Scattering of electromagnetic
plane waves by a perfectly conducting wedge: The case of E polarization,
IEICE Trans. Electron., E78-C, Nr.9, September, pp 1298-1305.
[15] Kim S.Y., Ra J.W. ve Shin S.Y., 1991. Diffraction by an arbitrary-angled
dielectric wedge: part I- physical optics approximation, IEEE Transactions
on Antennas and Propagatıon, 39, Nr.9, September, pp 1272-1281.
[16] Sommerfeld, A., 1896. Mathematische theorie der diffraktion, Math. Ann. 47,
pp 317-374.
[17] Keller, J.B., 1985. One hundred years of diffraction theory, IEEE Transactions
on Antennas and Propagatıon, AP-33, Nr.2, February, pp 123-126.
[18] Grimaldi, F., 1650. Physico Mathematesis de Lumina Coloribus e Iride,
Bologna.
[19] Morse, P.M. ve Rubenstein, P.J, 1938. The Diffraction of waves by Ribbons
and Slits, Phys. Rev., 54, 895-898.
[20] Siegel, K.M., Crispin, J.W. ve Schested, E., 1953. Electromagnetic and
Acoustical Scattering from a Semi-Infinite Cone, J. Appl. Phys., 26, 309313.
[21] Lee, S.W., 1977. Comparison of uniform asymptotic theory and ufimtsev’s
Theory of electromagnetics edge diffraction, IEEE Transactions on
Antennas and Propagation, AP-25, 25-34.
[22] James, G.L., 1976. Geometrical Theory of Diffraction for Electromagnetic
Waves, IEEE Electromagnetic Series 1, Peter Peregrinus Ltd.
[23] Ishimaru, A., 1991. Electromagnetic wave propagation, radiation and
scattering, Prentice Hall, New Jersey, 635 p.
[24] Erdelyi, A., 1956. Asymptotic Expansions, Dover Publications Inc., New York,
108 p.
[25] Borovikov, V.A., 1994. Uniform Stationary Phase Method, IEE Press, London,
233 p.
[26] Wiener, N. ve Hopf, E., 1931. Über eine klasse singularer integralgleichungen,
S.B. Preussische Akademische Wissenschaft, Seiten, 696-706.
[27] Akkaya, İ., 2002. Applied electromagnetic theory, Lecture Notes, ĠTÜ,
Ġstanbul.
[28] Keller, J.B., 1962. Geometrical theory of diffraction, J. Opt. Soc. American, 52:
116-130.
[29] Ufimtsev, P.Y., 1975. Comments on the comparison of three high-frequency
diffraction techniques, Proc. IEEE, 63, 1734-1737.

60

[30] Knott, E.F. ve Senior T.B.A., 1974. Comparison of three high-frequency
diffraction techniques, Proc. IEEE, 62(11), 1468-1474.
[31] Kouyoumjian, R.G ve Pathak P.H., 1974. A uniform geometrical theory of
diffraction for an edge in a perfectly conducting surface, Proc. IEEE,
62(11), 1448-1461.
[32] Ahluwalia, D.S., 1968. Uniform asymptotic theory of diffraction by a plane
screen, Jiam J. Appl. Math., 16, 783-807.
[33] Michaeli, A., 1989. Transition functions for high-frequency diffraction by a
curved perfectly conducting Wedge, part I: canonical solution for a curved
sheet, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 77, Nr.9,
September, pp 1073-1079.
[34] Pelosi, G. ve Selleri S., 1999. A numerical approach for the diffraction of a
gaussian beam from a perfectly conducting wedge, IEEE Transactions on
Antennas and Propagation, 47, Nr.1, October, pp 1555-1559.
[35] Juan-Llacer, L. ve Rodriguez J.L., 2002. A UTD-PO solution for diffraction
of plane waves by an array of perfectly conducting wedge, IEEE
Transactions on Antennas and Propagation, 50, Nr.9, September, pp
1207-1211.
[36] Vasilev, E.N. ve Solodukhov V.V., 1974. Diffraction of electromagnetic waves
by a dielectric wedge, Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenji,
Radiofizika, 17, Nr.10, October, pp 1518-1528.
[37] Berntsen, S., 1983. Diffraction of electric polarized waves by a dielectric
wedge, Jiam J. Appl. Math., 43 Nr. 1, February, 186-211.
[38] Marx E., 1990. Computed fields near the edge of a dielectric wedge, IEEE
Transactions on Antennas and Propagation, 38, Nr.9, November, pp
1438-1442.
[39] Kim S.Y., 1992. Diffraction coefficients and field patterns of obtuse angle
dielectric wedge illuminated by E-polarized plane waves, IEEE
Transactions on Antennas and Propagation, 40, Nr.11, November, pp
1427-1431.
[40] Stratis G., Anantha V. ve Taflove A., 1997. Numerical Calculation of
diffraction coefficients of generic conducting and dielectric wedges using
FDTD, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 45, Nr.10,
October, pp 1525-1529.
[41] Rouviere J.F., Douchin N. ve Combes P.F., 1999. Diffraction by lossy
dielectric wedges using both heuristic UTD formulations and FDTD, IEEE
Transactions on Antennas and Propagation, 47, Nr.11, November, pp
1702-1708.

61

62

7. EK A:

DİELEKTRİK KAMA İFADELERİNİN

KARŞILAŞTIRILMASI

Dielektrik Kamada E Polarizasyon için
Tez ve SeYun Kim Yaklaşık İfadeleri
24,5

|D(φ)|
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φ (α=100, φ o=5, εr=10)
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4,5
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Kim

ġekil A.1 εr=10 ve α=100˚ kama açısı olan dielektrik kamada, φ0=5˚ geliĢ açılı
dalga için gölge bölgesinde, KIM ile tezdeki ifadelerin karĢılaĢtırılması.
Dielektrik Kamada E Polarizasyon için
Tez ve SeYun Kim Yaklaşık İfadeleri
24,5

|D(φ)|

19,5
14,5
9,5
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-0,5

311

4,5

Kim

ġekil A.2 εr=10 ve α=100˚ kama açısı olan dielektrik kamada, φ0=30˚ geliĢ açılı
dalga için gölge bölgesinde, KIM ile tezdeki ifadelerin karĢılaĢtırılması.
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Dielektrik Kamada E Polarizasyon için
Tez ve SeYun Kim Yaklaşık İfadeleri
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ġekil A.3 εr=10 ve α=100˚ kama açısı olan dielektrik kamada, φ0=75˚ geliĢ açılı
dalga için gölge bölgesinde, KIM ile tezdeki ifadelerin karĢılaĢtırılması.
Dielektrik Kamada E Polarizasyon için
Tez ve SeYun Kim Yaklaşık İfadeleri
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ġekil A.4 εr=10 ve α=140˚ kama açısı olan dielektrik kamada, φ0=5˚ geliĢ açılı
dalga için gölge bölgesinde, KIM ile tezdeki ifadelerin karĢılaĢtırılması.
Dielektrik Kamada E Polarizasyon için
Tez ve SeYun Kim Yaklaşık İfadeleri
29,5
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ġekil A.5 εr=10 ve α=140˚ kama açısı olan dielektrik kamada, φ0=15˚ geliĢ açılı
dalga için gölge bölgesinde, KIM ile tezdeki ifadelerin karĢılaĢtırılması.
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Dielektrik Kamada E Polarizasyon için
Tez ve SeYun Kim Yaklaşık İfadeleri
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ġekil A.6 εr=10 ve α=140˚ kama açısı olan dielektrik kamada, φ0=35˚ geliĢ açılı
dalga için gölge bölgesinde, KIM ile tezdeki ifadelerin karĢılaĢtırılması.
Dielektrik Kamada E Polarizasyon için
Tez ve SeYun Kim Yaklaşık İfadeleri
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ġekil A.7 εr=100 ve α=100˚ kama açısı olan dielektrik kamada, φ0=5˚ geliĢ açılı
dalga için gölge bölgesinde, KIM ile tezdeki ifadelerin karĢılaĢtırılması.
Dielektrik Kamada E Polarizasyon için
Tez ve SeYun Kim Yaklaşık İfadeleri
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ġekil A.8 εr=100 ve α=100˚ kama açısı olan dielektrik kamada, φ0=30˚ geliĢ açılı
dalga için gölge bölgesinde, KIM ile tezdeki ifadelerin karĢılaĢtırılması.
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Dielektrik Kamada E Polarizasyon için
Tez ve SeYun Kim Yaklaşık İfadeleri
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ġekil A.9 εr=100 ve α=100˚ kama açısı olan dielektrik kamada, φ0=75˚ geliĢ açılı
dalga için gölge bölgesinde, KIM ile tezdeki ifadelerin karĢılaĢtırılması.
Dielektrik Kamada E Polarizasyon için
Tez ve SeYun Kim Yaklaşık İfadeleri
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ġekil A.10 εr=100 ve α=140˚ kama açısı olan dielektrik kamada, φ0=5˚ geliĢ açılı
dalga için gölge bölgesinde, KIM ile tezdeki ifadelerin karĢılaĢtırılması.
Dielektrik Kamada E Polarizasyon için
Tez ve SeYun Kim Yaklaşık İfadeleri
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ġekil A.11 εr=100 ve α=140˚ kama açısı olan dielektrik kamada, φ0=15˚ geliĢ açılı
dalga için gölge bölgesinde, KIM ile tezdeki ifadelerin karĢılaĢtırılması.
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Dielektrik Kamada E Polarizasyon için
Tez ve SeYun Kim Yaklaşık İfadeleri
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ġekil A.12 εr=100 ve α=140˚ kama açısı olan dielektrik kamada, φ0=35˚ geliĢ açılı
dalga için gölge bölgesinde, KIM ile tezdeki ifadelerin karĢılaĢtırılması.
Dielektrik Kamada E Polarizasyon için
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ġekil A.13 εr=2 ve α=120˚ kama açısı olan dielektrik kamada, φ0=15˚ geliĢ açılı
dalga için gölge bölgesinde, KIM ile tezdeki ifadelerin karĢılaĢtırılması.
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ġekil A.14 εr=10 ve α=120˚ kama açısı olan dielektrik kamada, φ0=15˚ geliĢ açılı
dalga için gölge bölgesinde, KIM ile tezdeki ifadelerin karĢılaĢtırılması.
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Dielektrik Kamada E Polarizasyon için
Tez ve SeYun Kim Yaklaşık İfadeleri
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ġekil A.15 εr=100 ve α=120˚ kama açısı olan dielektrik kamada, φ0=15˚ geliĢ açılı
dalga için gölge bölgesinde, KIM ile tezdeki ifadelerin karĢılaĢtırılması.
Dielektrik Kamada E Polarizasyon için
Tez ve SeYun Kim Yaklaşık İfadeleri
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ġekil A.16 εr=500 ve α=120˚ kama açısı olan dielektrik kamada, φ0=15˚ geliĢ açılı
dalga için gölge bölgesinde, KIM ile tezdeki ifadelerin karĢılaĢtırılması.
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