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Samenvatting

In dit verslag wordt op deterministische wijze het elektromagnetische veld bepaald door ge
bruik te maken van een model voor een kamer. De kamer is gemodelleerd als een rechthoekige
cavity met ideaal geleidende wanden. Op een van de wanden is een laag aangebracht. De
laag wordt beschreven door middel van willekeurige materieparameters € en Ji. Ret elektro
magnetische veld in de cavity wordt veroorzaakt door een antenne, die op een willekeurige
plaats buiten de op de wand aangebrachte laag staat opgesteld. De antenne wordt beschreven
door middel van een elektrische stroomdichtheid die bekend wordt verondersteld. Er wordt
afgeleid dat het elektrische veld kan worden geschreven als een volumeintegraal over de elek
trische stroomdichtheid gewogen met een dyadische Greense functie voor het elektrische veld.
De dyadische Greense functie voor het elektrische veld wordt niet rechtstreeks opgelost, maar
wordt afgeleid uit een dyadische Greense functie voor de magnetische vectorpotentiaal. Voor
dat de oplossing van de dyadische Greense functie voor de magnetische vectorpotentiaal wordt
bepaald, worden er randvoorwaarden afgeleid. Deze volgen uit de randvoorwaarden voor het
elektrische en magnetische veld. Ook het magnetische veld wordt geschreven in termen van
een dyadische functie die wordt afgeleid uit de dyadische Greense functie voor de magnetische
vectorpotentiaal. De diverse functies zijn gevonden in de vorm van tweevoudige Fourierreek
sen. De functies worden sofwarematig gelmplementeerd en voor verscheidene configuraties
van het model wordt met behulp van een computer het elektromagnetische veld op gespecifi
ceerde veldplaatsen berekend. De resultaten worden grafisch gepresenteerd. Uit de grafische
resultaten voIgt dat de veldsterkte varieert en de afstand tussen twee opeenvolgende extrema
is ongeveer een halve golflengte. Wordt de sterkte van een enkele veldcomponent beschouwd,
dan zijn er minima te zien die ongeveer nul zijn. Dit is voor de ontvangst ter plaatse van zo'n
minimum geen gunstig teken, zij het niet dat dit minimum meestal niet samenvalt met een
minimum van een andere veldcomponent. Er zou dus overgeschakeld kunnen worden op de
ontvangst van die andere veldcomponent (een andere polarisatie) om een goede ontvangst te
handhaven.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 In-huis communicatie

De laatste tijd neemt het gebruik van draadloze telecommunicatie binnen huizen en gebouwen
steeds meer toe. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de draadloze telefoon en draadloze
computernetwerken. Zo'n communicatieprobleem kan als voIgt worden voorgesteld. Ergens
in een kamer binnen een gebouw wordt een zendantenne (zender) gepositioneerd. Een ontvan
ger bevindt zich elders, binnen of buiten de kamer (eventueel zijn er meerdere ontvangers).
Men tracht een radioverbinding tot stand te brengen tussen zender en ontvanger. Als de
ontvangantenne is geplaatst buiten de kamer waarin de zendantenne is gepositioneerd, dan
kan men zich afvragen wat bijvoorbeeld het effect van de muren of wanden op de radiover
binding is. Ook als de ontvangantenne zich bevindt binnen de ruimte waarin de zendantenne
is geplaatst, zullen de wanden van de kamer invloed hebben op de verbinding. Ook objecten
binnen de kamer, zoals bijvoorbeeld tafels, kasten en mensen zullen invloed uitoefenen. Ver
der speelt het tijdvariante karakter een rol. Mensen zullen zich verplaatsen, maar ook zend
en/of ontvangantennes kunnen mobiel zijn (mobiele communicatie).

Deterministisch onderzoek op het gebied van in-huis communicatie heeft voornamelijk plaats
gevonden in die gevallen waarbij gebruik kan worden gemaakt van de Geometrisch Opti
sche methode (GO-methode) of de Geometrische Diffractie Theorie (GTD-methode). Zie
[Mahmoud 74] voor een voorbeeld van de GO-methode en [Keller 62] voor de GTD-methode.
Worden de afmetingen te klein ten opzichte van de gewenste golflengte, dan kunnen de boven
genoemde benaderingsmethodes niet meer worden gebruikt1 . Onderzoek naar dit deelgebied
van in-huis communicatie heeft slechts in beperkte mate plaats gevonden [Fujimoto 91].

We zullen ons beperken tot een radioverbinding binnen een kamer. Een deterministische
methode waarmee iets kan worden gezegd over de signaalruisverhouding van de radioverbin
ding binnen de kamer kan als voIgt worden uitgevoerd. Eerst wordt de elektromagnetische
veldverdeling binnen de kamer ten gevolge van een zendantenne berekend. Vervolgens wordt
met behulp van de bepaalde veldverdeling de klemspanning aan de ontvangantenne bepaald.
Met de klemspanning kan het gemiddeld beschikbare vermogen worden uitgerekend. Neemt
het gemiddeld beschikbare vermogen af, dan zal de signaalruisverhouding afnemen.

1 In onze situatie kan hierbij als voorbeeld gedacht worden aan een golflengte van 0.15 meter bij afmetingen

van 4 it 5 meter.
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1.2 Modellering van een kamer

We zullen ons verder beperken tot de eerste stap van het bovenstaande procede. Deze stap be
treft de berekening van de elektromagnetische veldverdeling ten gevolge van een zendantenne
binnen een model voor een kamer. Verder zullen de communicatieverbindingen smalbandig
zijn, zodat gebruik wordt gemaakt van de harmonische analyse (zie paragraaf 1.3). Een een-'
voudig model van een kamer is de homogene rechthoekige cavity met ideaal geleidende wanden
(zie figuur 1.1a). De elektromagnetische veldverdeling in de cavity, ten gevolge van een zen
dantenne geplaatst binnen de cavity, kan relatief eenvoudig worden bepaald zoals bijvoorbeeld
is beschreven in [Dolmans 94], of [Collin 91J. In dit verslag wordt dit model uitgebreid door
op een van de ideaal geleidende wanden van de cavity een dielektrische laag aan te brengen.
In figuur LIb is het model met de dielektrische laag op een wand schematisch weergegeven.
Onderzocht wordt wat de invloed is van deze laag op de elektromagnetische veldverdeling.

I
I
I
}--

/

/
/

/
/

/
/

(a) (b)

Figuur 1.1: Twee modellen van een kamer. (a) De homogene rechthoekige cavity met ideaal
geleidende wanden. (b) De homogene rechthoekige cavity met ideaal geleidende wanden met
een dielektrische laag op een wand.

1.3 De wetten van Maxwell

Ais we de elektromagnetische veldverdeling ten gevolge van een bron (zendantenne) in het
in paragraaf 1.2 beschreven model voor een kamer willen berekenen, dan zullen de Maxwell
vergelijkingen moeten worden opgelost. Ret elektromagnetische veld (EM-veld) voldoet aan
de Maxwell-vergelijkingen [Collin 91]

- a -V' x £(r, t) = - at 13(r, t),

- - a -V' x 1-l(r, t) = Je(r, t) + at 'O(r, t)

en verder geldt de continulteitsvergelijking

In deze vergelijkingen is,

2
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£, het elektrische veld in V/m,
15, de elektrische fiuxdichtheid in As/ m2,

H, het magnetische veld in A/m,

6, de magnetische fiuxdichtheid in Vs/m2 ,

.fe, de stroomdichtheid in A/m2 ,

pe, de ladingsdichtheid in As/m3 .

Verder is r de veldplaats en t de tijd. We veronderstellen dat het EM-veld een harmonische
tijdafhankelijkheid ejwt bezit, met w = 27rf de hoekfrequentie in rad/s en f de frequentie in
Hz. Nu kunnen we schrijven

£(f, t) =B(T)ejwt, (1.4)

15(f, t) =i5(T)ejwt , (1.5)

H(f, t) =H(T)ejwt , (1.6)

B(f, t) = B(T)ejwt , (1.7)

.fe(f, t) = .le(T)ejwt , (1.8)

c- t) C-) jwt (1.9)Pe r, =Pe r e

en de Maxwell-vergelijkingen laten zich noteren als [Harrington 61J

\7 x B(T) + jWJL(T)H(f) =0,

\7 x H(T) - jwc(f)B(T) =J:(T).

(1.10)

(1.11)

In deze vergelijkingen is JL de complexe permeabiliteit en c de complexe permittiviteit. Voor
de complexe permeabiliteit geldt

JL(T) = JLoJLr(T) = JLo (1 + Xm(T)) ,

waarbij

JLo, de permeabiliteit van vacuum gedefinieerd door JLo = 47r.1O-7 Vs/(Am),
JLr, de relatieve complexe permeabiliteit,
Xm, de complexe magnetische susceptibiliteit.

Voor de complexe permittiviteit geldt

(_) (_) ( (_) j(J(T))c r = COCr r = co 1 + Xe r - -- ,
WCO

waarbij
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eo, de permittiviteit van vacuum in Asj(Vm); deze constante wordt gedefinieerd
door eo = ~ met Co ~ 3.108 mjs de elementaire lichtsnelheid voor vacuum,

Jl.OCo
en de relatieve permittiviteit,
Xe, de complexe elektrische susceptibiliteit,
cr, de complexe geleidingscoefficient in Aj(Vm).

Voor de continu'iteitsvergelijking voIgt

en verder gelden er de betrekkingen

n(i) = JL(i)H(i),

D(i) = e(i)E(i).

(1.14)

(1.15)

(1.16)

De zendantenne (bron) in het model voor de kamer wordt beschreven door middel van de
stroomdichtheid leo Als zendantenne zullen we in dit verslag bij de computersimulaties uit
gaan van de eenvoudige elektrische puntdipool. Deze antenne mag verder willekeurig wor
den georienteerd. WeI wordt de analyse in dit verslag gedaan voor een geheel willekeurige
stroomverdeling, zodat iedere antenne waarvan de stroomverdeling bekend is kan worden
gemodelleerd.

1.4 Verdere opbouw van het verslag

Bij de analyse van het elektromagnetische veld in het model zal gebruik worden gemaakt van
dyadische Greense functies. Om deze reden wordt in hoofdstuk 2 hier enige aandacht aan
geschonken. Eerst wordt de theorie van de dyade voor zover noodzakelijk grondig gedefi
nieerd. Om gevoel te krijgen voor dyadische Greense functies, wordt vervolgens de dyadische
Greense functie van de vrije ruimte afgeleid. Nadat de reciprociteitsrelatie voor de dyadische
Greense functie van de vrije ruimte is bewezen zal een integratieformule voor het elektri
sche veld worden afgeleid. Hiermee kan het elektrische veld ten gevolge van een willekeurige
stroomverdeling in de vrije ruimte worden bepaald.

Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 voor een geometrie, waarmee het in paragraaf 1.2 omschre
yen model kan worden beschreven, de dyadische Greense functie voor het elektrische veld
beschouwd. Er worden twee reciprociteitsrelaties bewezen en er worden integratieformules
afgeleid. Hiermee kan het elektrische veld in het model ten gevolge van een willekeurige
stroomverdeling worden bepaald, als de dyadische Greense functie voor het elektrische veld
voor het model bekend is.

In hoofdstuk 3 wordt de analyse van het model beschreven. Er wordt een dyadische Greense
functie voor de magnetische vectorpotentiaal bepaald. Met behulp van de integratieformu
les afgeleid in hoofdstuk 2 wordt vanuit de dyadische Greense functie voor de magnetische
vectorpotentiaal, de dyadische Greense functie voor het elektrische veld bepaald. Met be
hulp van een van de Maxwell-vergelijkingen voIgt eenvoudig een dyadische functie voor het
magnetische veld.
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In hoofdstuk 4 wordt beschreven, hoe de in hoofdstuk 3 gevonden functies in software worden
gelmplementeerd. Vervolgens worden er verschillende modelconfiguraties doorgerekend met
behulp van een computer.

In hoofdstuk 5 worden de conclusies samengevat en tot slot worden er enkele aanbevelingen
gegeven.
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Hoofdstuk 2

Greense functies

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt eerst de theorie van de dyade geformuleerd. Ook worden er enkele
rekenregels afgeleid die later zullen worden gebruikt. Ais een eerste introductie wordt de
dyadische Greense functie afgeleid (voor het E-veld), voor een harmonisch oscillerende stroom
in de vrije ruimte. Nadat een reciprociteitsrelatie voor deze functie is bewezen, wordt een
integratieformule voor het elektrische veld bepaald. Met deze formule wordt het elektrische
veld beschreven als een volumeintegraal over een willekeurige elektrische stroomverdeling
gewogen met de dyadische Greense functie van de vrije ruimte. De dyade algebra en het
voorbeeld van de dyadische Greense functie van de vrije ruimte zijn gebaseerd op [Tai 71].
Dit werk wordt uitgebreid voor een gesloten geometrie met een discontinuiteit, waarmee het
in dit verslag gehanteerde model van een kamer (zie paragraaf 1.2) kan worden beschreven.
Met behulp van de dyadische Greense functie (voor het E-veld) voor deze geometrie worden
er integratieformules voor het elektrische veld afgeleid. Tevens worden er reciprociteitsrelaties
bewezen.

2.2 Dyade algebra

2.2.1 Definitie van de scalarproducten

Een dyade of een dyadische functie, aangeduid met D, kan worden gevormd door twee vec
torfuncties, gedefinieerd door

0= AB. (2.1)

We noemen vector A het voorste element en vector B het achterste element. We gaan verder
met de definitie van de twee scalarproducten

0.0=(0· A)B = B(A. 0),

D· O=A(B. 0) = (0' B)A.

7
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2.2.2 Definitie van de getransponeerde

Als we de laatste twee iden!iteiten nader bekijken dan zien we dat het voor de hand ligt om
de getransponeerde dyade D van de dyade D te definieren als

D=13.4,

zodat

2.2.3 Definitie van de vectorproducten

Vervolgens worden de veetorprodueten gedefinieerd volgens

6 x D=(6 x .4)13,

D x 6=.4(13 x C).

2.2.4 Dyade notatie

Een alternatieve manier voor het noteren van de dyade is

(

AxBx exex + AxBy eXey + AxBz exez)

D = + AyBx eyex + AyBy eyey + AyBz eyez

+ AzBx ezex + AzBy ezey + AzBz ezez

en meer algemeen

(

Dxx exex + Dxy exey + Dxz exez1
D = + Dyx eyex + Dyy eyey + Dyz eyez .

+ Dzx ezex + Dzy eZey + Dzz ezez

(2.4)

(2.5)

(2.6)

(2.7)

(2.8)

(2.9)

In deze notaties is ex de eenheidsveetor in de x-riehting, ey de eenheidsveetor in de y-richting
en ez de eenheidsvector in de z-richting. In het laatste geval kunnen er negen versehillende
eomponenten worden onderseheiden. Twee andere alternatieve sehrijfwijzen zijn

D= n(x) ex + n(y) ey + n(z) ez,

D=ex (x) n + ey (y) n + ez (z) n,

waarbij

1
D-(x) D ~ D ~ + D ~= xx ex + yx ey zx ez

~(:) = Dxy ~x + Dyy ~y + Dzy ~z
D( ) = Dxz ex + Dyz ey + Dzy ez

8
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en

1
(x) jj = Dxx ex + Dxy ey + Dxz ez
(y)D- DAD A D A= yx ex + yyey + yz ez
(Z)D- DAD A D A= zx ex + zy ey + zz ez .

Ret is duidelijk dat

f> . ex = jj(x), f>. ey = jj(y) , D· ez = jj(z),

ex' D = (x)jj, ex' D = (y)jj, ex' f> = (z)j}

Merk op dat de algemene dyade volgens (2.9) kan worden geschreven als een som van drie
dyaden van het type beschreven door (2.1). Vanwege de lineaire eigenschappen van de scalar
en vectorproducten kunnen deze operaties afzonderlijk worden toegepast op iedere term van
een som van dyaden. Ook de getransponeerde algemene dyade wordt op eenzelfde wijze
gegeneraliseerd. Voor de getransponeerde van de dyade genoteerd volgens (2.10) voIgt

(2.12)

[

Dxx exex + Dyx exey + Dzx exez)

= + Dxy eyex + Dyy eyey + Dzy eyez .

+ Dxz ezex + Dyz ezey + Dzz ezez

2.2.5 Definitie van de divergentie en de rotatie

De divergentie en rotatie kunnen ook worden toegepast op een dyadische functie. De diver
gentie van een dyade wordt gedefinieerd door

(2.13)

en dit is opnieuw een vectorfunctie. De rotatie van een dyade, opnieuw een dyade, wordt
gedefinieerd door

(2.14)

2.2.6 De eenheidsdyade

Een unieke dyade, genaamd de eenheidsdyade wordt gedefinieerd door

(2.15)

De karakteristieke eigenschappen van de eenheidsdyade manifesteren zich in de identiteiten

A·I

9
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2.2.7 Definitie van de gradient van een vector

We definieren de gradient van een vector door middel van

Ret resultaat is een dyade.

(2.18)

2.2.8 Prioriteit en enkele rekenregels

We kennen aan de vectorproduct-operator een hogere prioriteit toe dan aan de scalarproduct
operator, zodat bijvoorbeeld de uitdrukking

(V' x D)· c,

kan worden genoteerd als

V'xD·c.

Vervolgens zullen we enkele rekenregels verifieren, die we later zullen gebruiken. Er geldt dat
D een plaatsafhankelijke dyadische functie is en vector cis steeds constant.

Rekenregel 2.1

V' x (D . c) = V' x D . c

Bewijs

V' x (D. c)=V' x ([D(X) ex + D(Y) ey + D(z) e z ] . c)

= V' x (D(x) Cx + D(y) Cy + D(z) c z )

= V' x D(x) Cx + V' x D(y) Cy + V' x D(z) Cz

= (V' x D(x) ex + V' x D(y) ey + V' x D(z) e z ) . c

=V'xD·c

•
Rekenregel 2.2

V' x V' x (D . c) = V' x V' x D . c

Bewijs

Ret twee keer toepassen van rekenregel 2.1 geeft

10



\7 x \7 x CD .c) = \7 x (\7 x D . 0

=\7x\7xD·c

Rekenregel 2.3

ax (D . b) = ax D .b

Bewijs

ax (D. b)=a x ([15(x) ex + 15(y) ey + 15(z) ez] . b)

=a x (15(x) bx + 15(y) by + 15(z) bz)

=a x 15(x) bx + ax 15(y) by + ax 15(z) bz

= (a x 15(x) ex + ax 15(y) ey + ax 15(z) ez) . b

=a x D· b

Rekenregel 2.4

a. (D . b) = (a .D) . b

Bewijs

a' (D· b)=a. ([15(x) ex + 15(y) ey + 15(z) ez] . b)

=a· (15(x) bx + 15(y) by + 15(z) bz)

=a' 15(x) bx + a· 15(y) by + a· 15(z) bz

= (a. 15(x) ex + a.15(y) ey + a.15(z) ez) • b

=(a.D).b

11
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2.3 De dyadische Greense functie van de vrije ruimte

2.3.1 Inleiding

Voor de introductie van een dyadische Greense functie, beschouwen we het bekende pro
bleem van een harmonische oscillerende stroom in de vrije ruimte [Collin 91]. Afgezien van
Sommerfeld's uitstralingsvoorwaarde

(2.19)

zijn er verder geen randvoorwaarden. In (2.19) is k het golfgetal van vacuum gedefinieerd
door k = wy'€O/Lo. Als verder f de veldplaats is, dan is f de eenheidsvector in de richting van
de veldplaats gedefinieerd door f = fir, met r = Ifl. Ret probleem wordt verder beschreven
door de twee differentiaalvergelijkingen

V' x V' x E(f) - k2E(f) =-jw/Lo.le(f),

V' x V' x jj(f) - k2 jj(f)=V' x .le(f).

De oplossingen zijn

- (1) -E(f) =-jw 1 + k2 V'V'. A(f),

- 1 -H(f)=-V' x A(f),
/Lo

waarbij

1(f)= /Lo JJJ Go(flf/).le(f/) dV' ,

V

met

-jklT-r'l
Go(flf/) = : ,- _'I7rr-r

(2.20)

(2.21)

(2.22)

(2.23)

(2.24)

(2.25)

De integratie moet worden uitgevoerd in het volume V dat de bronnen bevat [Jeuken 88].
We beschouwen vervolgens de fictieve infinitesimale stroombron geplaatst in fl met een fictief
dipoolmoment gelijk aan -1/(jW/Lo) gericht in de x-richting (zie ook paragraaf 3.5.1)

J- (-) 1 $;( - -I) Ae r =--.-u r - rex.
JW/Lo

Substitutie van (2.26) in (2.24) geeft
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Ais we het veld ten gevolge van deze bron aanduiden met G~x)(fif"), dan voIgt voor

T"7 T"7 G-+(x)(-+I-+') k2G-+(x)(-+,-+') _ J:(-+ -+') A

V X v X 0 r r - 0 r r - u r - r ex,

de oplossing

Natuurlijk voldoet ook deze oplossing aan de uitstralingsvoorwaarde, i.e.

(2.28)

(2.29)

(2.30)

De functie G~x)(flf') is de Greense vectorfunctie van de vrije ruimte voor een bron gericht
in de x-richting. Vervolgens beschouwen we de Greense vectorfunctie van de vrije ruimte
voor een bron gericht in resp. de y- en de z-richting. Deze functies voldoen resp. aan de
differentiaalvergelijkingen

T"7 T"7 G-+(z) (-+1-+') k 2G-+(z) (-+1-+') _ J:( -+ -+') A

V X v X 0 r r - 0 r r -u r - r ez,

met oplossingen

G~Y)(fif")= (1 + :2 \7\7.) Go(fif") ey ,

G~z)(fif") = (1 + :2 \7\7.) Go(fif") ez·

(2.31)

(2.32)

(2.33)

(2.34)

Ook deze twee functies voldoen aan dezelfde uitstralingsvoorwaarde zoals beschreven door
(2.30), i.e.

\7 X G~Y)(flf') + jkf x G~Y)(flf') = O(r-2) , voor r ---t 00,

\7 X G~z)(fif") + jkf x G~z)(flf') = O(r-2) , voor r ---t 00.

(2.35)

(2.36)

Met behulp van de dyade-algebra zoals gedefinieerd in de vorige paragraaf, kunnen we de drie
vectorfuncties onderbrengen in een dyade. We definieren

a- (-+,-+') - G-+(x) (-+1-+') A + G-+(Y) ( -+,-+') A + G-+(z) ( -+1-+') Aorr - 0 r r ex 0 r r ey 0 r r ez, (2.37)

(2.38)

de dyadische Greense functie van de vrije ruimte. Substitutie van (2.29), (2.33) en (2.34) in
(2.37) geeft

Go(f if") = (1 + :2 \7\7) Go(fif") I.
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Toepassen van identiteit (2.17) geeft uiteindelijk

(2.39)

waarbij V'V'Go(iif') gedefinieerd is volgens (2.18). De drie afzonderlijke vectoriele differen
tiaalvergelijkingen, (2.28),(2.31) en (2.32), zijn elk onder te brengen in de dyadische differen
tiaalvergelijking

(2.40)

Ook de drie gescheiden uitstralingsvoorwaarden (2.30), (2.35) en (2.36), kunnen worden ge
combineerd tot

V' X Go(iif') . c+ jkf X Go(iif') . c= O(r-2
) , voor r --+ 00, (2.41)

waarbij ceen constante maar verder willekeurige vector is. Het ligt in de verwachting dat als
we Go(iif') kennen, het veld veroorzaakt door een willekeurige stroomverdeling kan worden
gevonden door een integratie. Voordat deze integratieformule wordt afgeleid, wordt eerst de
reciprociteitsrelatie voor de dyadische Greense functie van de vrije ruimte bewezen.

2.3.2 Bewijs van de reciprociteitsrelatie

Voordat de symmetrierelatie wordt afgeleid, zullen er eerst enkele stellingen worden bewezen.
We beginnen met enkele fundamentele vectoridentiteiten.

Stelling 2.1 (Eerste vectoridentiteit van Green)

Zij V een begrensd gesloten gebied in IR3 met rand S. De vector ii is steeds de naar buiten
gerichte normaal op S. De vectorfuncties aen bzijn continu differentieerbaar in een gebied
dat V bevat. Er geldt:

JJJ (V' x a.V' x b- b· V' x V' x a) dV = fj ii . bx V' x adS
V S

Bewijs

Stel C = bx V' x a, zodat

V' . C= V' x b. V' x a- V' x V' x a.b.

Pas vervolgens de stelling van Gauss toe op C en het gestelde voIgt.

(2.42)

•
Stelling 2.2 (Tweede vectoridentiteit van Green)

Zij V een begrensd gesloten gebied in IR3 met rand S. De vector ii is steeds de naar buiten
gerichte normaal op S. De vectorfuncties a en bzijn continu differentieerbaar in een gebied
dat V bevat.
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Er geldt:

JJJ (a. '\7 x '\7 x b- b· '\7 x '\7 x a) dV

v

=fj ii· (b x '\7 x a- ax '\7 x b) dS.

S

Bewijs

Stel C = bx '\7 x a- ax '\7 x b, zodat

'\7. C= '\7 x b· '\7 x a- '\7 x '\7 x a' b- '\7 xii· '\7 x b

+'\7x'\7xb·ii

=ii . '\7 x '\7 x b- b. '\7 x '\7 x ii.

Pas vervolgens de stelling van Gauss toe op C en het gestelde voIgt.

(2.43)

•
Vervolgens geven we een stelling die een toepassing is van het Lorentz-Larmor theorema. Deze
stelling zal meerdere malen worden gebruikt om aan te tonen dat een oppervlakteintegraal
over Soo geen bijdrage levert.

Stelling 2.3

Zij EA(f) het elektrische veld ten gevolge van de bron J:,A(i) en zij EB(i) het elektrische
veld ten gevolge van de bron J:,B(f), in een ruimte gevuld met homogene isotrope materie.
De velden zijn dus de oplossingen van

'\7 x '\7 x EA(i) - k2EA(i) = -jW/-LJ:,A(i),

'\7 x '\7 x EB(i) - k2EB(i) = -jW/-LJ:,B(i),

die voldoen aan de uitstralingsvoorwaarde van Sommerfeld, Le.

(2.44)

(2.45)

(2.46)

Zij SR het oppervlak van een bol gedefinieerd door SR := {i E IR IT = R}, met normaal
ii = er . Er geldt

l~oofj (ii x '\7 x EA(i) . EB(i) + ii x EA(f) . '\7 x EB(f)) dS = O.

SR
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Bewijs:

We gebruiken

IIi (ii x \7 x EA(f) . EB(f) + ii x EA(T) . \7 x EB(r)) dsl
SR

::; Ii I(ii x \7 x EA(T) . EB(f) + ii x EA(r) . \7 x EB(T)) I dS

SR

en voor de integrand van de laatste integraal voIgt (de plaatsafbankelijkheden worden weg
gelaten)

= Iii x (\7 x EA + jkii x EA) . EB + ii X EA . (\7 X EB + jkii x EB)I

::; Iii x (\7 x EA + jkii x EA)· EBI + Iii x EA' (\7 X EB + jkii x EB)I.

Ais gevolg van de uitstralingsvoorwaarde en de wetten van Maxwell zijn EA (r) = O(r-1 ) en
EB(f) = O(r-1), voor r ----t 00. Met de uitstralingsvoorwaarde (2.46) voIgt hiermee

zodat

en dit geeft

l~~ IIi (ii x \7 x EA(T) . EB(T) + ii x EA(f) . \7 x EB(f)) dsl =0.

SR

•
Vorm vectorfuncties a= Go(r!fa) . ca en b= Go(rlfb) . Cb, waarbij ca en Cb constante, maar
verder willekeurige vectoren zijn. De dyaden zijn de oplossingen van

\7 x \7 x Go(rlf'a)=k2Go(rlf'a)+I6(T-ra ),

\7 x \7 x Go (T!fb) = k2G o(Tlfb) + I 6(r - rb),

die voldoen aan de uitstralingsvoorwaarde (2.41).
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Substitutie van de vectorfuncties in de tweede vectoridentiteit van Green (2.43) leidt tot

III {(Go(rlfa)' ca), (\7 x \7 x Go(rlfb)' Cb)

V

- (Go(Tlfb) . Cb) . (\7 x \7 x Go(TjTa) . Ca)} dV

= fj n. {(Go(TjTb) . Cb) x \7 x (Go(TjTa) . C'a)

S

(2.50)

Voor V nemen we een volume dat ra en rb bevat. Met (2.48) en (2.49) voIgt nu voor de
volume-integraal

III {(Go(rjTa)' ca)· (\7 x \7 x Go(rlfb)' Cb)

V

- (GO(TjTb) . Cb) . (\7 x \7 x Go(TjTa) . ca)} dV

=III {(Go(TjTa) . ca) . ([k2Go(TjTb) +18(r - fb)]· Cb)

V

(2.51)

- (GO(TjTb)' Cb)' ([k2Go(TjTa) +18(T - ra)]' ca)} dV

=III {(Go(TjTa) . ca) . (I 8(r - rb) . Cb) - (Go(TjTb) . Cb) . (I 8(T - ra) . C'a)} dV

V

= (Go(rbjTa) . ca)· (I. Ci,) - (Go(ra jTb) . Ci,) . (I· Ca)

Voor de oppervIakteintegraal in het rechterlid van (2.50) voIgt

fj n. {(GO(T/T'b) . Cb) x \7 x (Go(Tlfa) . ca)

S

- (Go(Tlfa) . ca) x \7 x (Go(T/T'b) . Cb)} dS

= - fj {n x \7 x (Go(Tlfa) . ca) . (Go(rjTb) . Cb))

S

(2.52)

We nemen vervoIgens het volume V gelijk aan VR := {r E IR Ir < R} met rand SR en passen
stelling 2.3 toe op de integraal in het rechterlid van (2.52).
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Er voIgt

If ii· {(Go(rlfb)' Cb) x \7 x (Go(flfa)' ca )

S

Ret invullen van (2.51) en (2.53) in (2.50) Ievert

en omdat ca en Cb willekeurig zijn moet er geiden

Dit is de reciprociteitsrelatie voor de dyadische Greense functie van de vrije ruimte.

(2.53)

(2.54)

2.3.3 De integratieformule voor het elektrische veld

We vormen vectorfuncties a = E(r) en b= Go(flf') . c, waarbij ceen constante maar verder
willekeurige vector is. Substitutie in (2.43) geeft

III {E(f). (\7 x \7 x Go(flf')· c) - (\7 x \7 x E(f)). (Go(flf')· c)} dV (2.55)

V

= If ii· {(Go(rlf') . c) x \7 x E(f) - E(f) x \7 X (Go(flf') . c)} dS

S

=- If ((ii x \7 x E(r)). (Go(flf')· c) + (ii x E(r)). \7 x (Go(rlf')· 2)) dS.

S

Met (2.20) en (2.40) voIgt voor de voIumeintegraai in het linkerlid van (2.55)

III {E(f). (\7 x \7 x Go(rlf')· c) - \7 x \7 x E(r). (Go(flf')· c)} dV (2.56)

V

= III {E(f) . ([k2Go(fIf') + 1o(r - r')] . c)

V

- [eE(f) - jW/LoJ:(r)] . (Go(rlf') . c)} dV

= III {E(f) . (I. co(f - r')) + jW/LoJ:(f)) . Go(flf') . c} dV

V

=E(r') . c+ jW/Lo III J:(f) . Go(rlf') . cdV.

V
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(2.59)

Merk op dat hier verondersteld wordt dat de deltafunctie zich binnen V bevindt. Riermee
hebben we

E(f') . c= -jWJ-lo III le(T) . Go(Tlf') . cdV (2.57)

V

-ff {(n x '\7 x E(T)) . Go(flT') + (n x E(T)) . '\7 x Go(TIT')} . cdS.

S

We nemen het volume V gelijk aan het volume van een bol VR met straal R, zodat n = f
op SR := {f E ]R3\ r = R}. Ais we vervolgens R naar oneindig laten gaan, dan voIgt met
stelling 2.3

ff {(n x '\7 x E(T)) . Go(TIT') + (n x E(T)) . '\7 x Go(TIT')} . cdS = O. (2.58)

S

Ret invullen van dit resultaat in (2.57), het verwisselen van f met f' en het verwijderen van
(·c) uit (2.57) geeft

E(T) = -jWJ-lo III le(f') . Go(T'IT) dV'

V

=-jWJ-lo III Go(T'IT) ·le(f')dV'.

V

Met de reciprociteitsrelatie voor de dyadische Greense functie voor de vrije ruimte (2.54),
voIgt uiteindelijk de integratieformule

E(T) = -jwJ-lo III Go(TIT') ·le(T') dV'.

V
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2.4 De dyadische Greense functie voor een gesloten geome
trie met een discontinuiteit

2.4.1 Formulering

Beschouw de configuratie van figuur 2.1. In het gebied VI bevindt zich een bron van het
elektrische type en het gebied V2 wordt bronvrij verondersteld. De rand 8 1 U 8 2 is ideaal
geleidend en 812 vormt de scheiding tussen de twee verschillende gebieden.

Figuur 2.1: Gesloten geometrie met een discontinui'teit

Ret EM-veld voldoet voor i E VI aan de differentiaalvergelijkingen

V' x El (i) + jWJ.LIHl(i) =0,

V' x Hl(i) - jWcIEl(i) =le(i)

en voor i E V2 gelden de vergelijkingen

V' x E2(i) + jWJ.L2H2(i) =0,

V' x H2(i) - jWc2E2(i) =0.

Verder voldoet het veld aan de randvoorwaarden

(2.61)

(2.62)

(2.63)

(2.64)

voor i E 8v , (v = 1,2),

voor i E 8 12 ,

(2.65)

(2.66)

(2.67)

waarbij we de normaal op 8 12 definieren zodanig dat deze uit het volume VI wijst. De normaal
op 8 1 en 8 2 wijst steeds naar buiten. De randvoorwaarde voor het magnetische veld in (2.66)
is met (2.61) en (2.63) ook uit te drukken in termen van het elektrische veld. Er voIgt

~n x V' x El(i) = ~n x V' x E2(i), voor i E 812.
J.Ll J.L2
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Eliminatie van het magnetische veld uit vergelijkingen (2.61) tim (2.64) geeft

\7 x \7 x E1(T) - kiE1U') = -jWJ-ll.le(f),

\7 x \7 x E2(f) - k~E2(f) = 0,

waarbij kl = WvcIJ-ll en k2 = WVc2J-l2.

voor r E VI,

voor r E V2,

(2.68)

(2.69)

2.4.2 Afleiding van integratieformules voor het elektrische veld

Beschouw de dyadische Greense functie (DGF) voor de gegeven geometrie. Eerst wordt de
bronterm in VI gekozen. De DGF wordt opgesplitst in twee delen zodanig dat

\7 x \7 X (;(ll)(TIf") - ki(;(ll)(rlf") = I8(r - r'), voor r E VI,

\7 x \7 X (;(21)(TIf") - k~(;(21)(rlf") = 0, voor rE V2,

met randvoorwaarden

(2.70)

(2.71)

- G-(vl)(-I-') 0-nx rr = ,

ii X (;(ll)(TIf") = ii X (;(21)(TIf"),

~ii x \7 x (;(ll)(TIf") = ~ii x \7 x (;(21)(rlf"),
J-ll J-l2

voor r E 8v , (v = 1,2),

voor r E 8 12.

(2.72)

(2.73)

(2.74)

In de gebruikte superscriptnotatie (;(xy) heeft x betrekking op het betreffende gebied en y
geeft aan in welk gebied de bronterm zich bevindt. In het geval dat de bronterm in V2 wordt
gekozen, gelden voor de DGF de vergelijkingen

\7 x \7 x (;(12)(rlf") - ki(;(12) (TIf") = 0, voor r E VI,

\7 x \7 X a(22)(TIf") - k~(;(22)(rlf") = I 8(r - r'), voor r E V2,

met randvoorwaarden

(2.75)

(2.76)

ii x (;(v2)(rlf") = 0,

ii X (;(12)(TIf") = ii x a(22)(rlf"),

~ii x \7 x (;(12)(rlf") = ~ii x \7 x (;(22)(ilf"),
J-ll J-l2

voor r E 8v , (v = 1,2),

voor i E 8 12 .

(2.77)

(2.78)

(2.79)

Met bovenstaande vergelijkingen zullen we vervolgens integraalformules afleiden voor beide
delen van het elektrische veld, i.e. E1 en E2 • De methode die wordt toegepast voor het
integreren van de differentiaalvergelijkingen is dezelfde zoals is beschreven bij de afleiding van
de integraalformule voor het elektrische veld in de vrije ruimte.
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We gebruiken steeds de tweede vectoridentiteit van Green in de vorm

III (ii. V x V x b- V x V xii· b) dV

V

= - If (n x V xii· b+ nxii· V x b) d8.

8

(2.80)

Eerst vormen we twee vectorfuncties door middel van de definities ii = El en b= a(l1) . c,
waarbij vector cconstant maar verder willekeurig is. Vervolgens passen we (2.80) toe op VI
en met (2.68) en (2.70) voIgt er

III (El(T)· lo(T - f')· c+ jW/Ll1'e(f). a(l1)(TIf')' c) dV (2.81)

VI

= - If (n x V x E l (f) . a(l1)(Tlf') . c+ ii X El (f) . V x a(1l) (TIf') . c) d8.

81 u 8 12

Ais gevolg van de randvoorwaarden (2.65) en (2.72) levert de integratie over het oppervlak
81 geen bijdrage. We maken vervolgens gebruik van de zeefeigenschap van de delta-functie
en verwisselen fen f'. Dit leidt tot

El(f') . c= -jwILl III 1'e(f'). a(l1) (f'lf') . cdV' (2.82)

VI

-If (n x V' x El(T')· a(11)(f'If)' c+ ii X El(T')' V' X a(l1)(T'If)' c) d8'.

8 12

Vervolgens vormen we vectorfuncties door middel van de definities ii = E2 en b= a(2l) . Co
We integreren (2.69) en (2.71) met behulp van van (2.80) over V2 en na het verwisselen van
f en f' voIgt er

If (n x V' x E2(f')· a(21)(f'If)' c+ ii x E 2(f'). V' x a(21) (f'lf) . c) d8' = O. (2.83)

812

De integratie over 8 2 is geelimineerd op grond van de randvoorwaarden (2.65) en (2.77).
Voor de integrand van de oppervlakteintegraal in het rechterlid van (2.82) voIgt met behulp
van de randvoorwaarden (2.66), (2.67), (2.73) en (2.67) (de plaatsafhankelijkheden worden
weggelaten)

, - -(11) -, -(11)n x V x El . G . c+n x El . V x G . c

ILl , - - (11) -, - (11)= -n x V x E2 . G . c+ ii X E2 . V x G . c
IL2

= - ILl V' X E2 . n x a(1l) . c- E2 . n x V' x a(1l) . c
IL2

= - ILl V' X E2 . ii x a(2l) . c- ILl E2 . ii X V' X a(2l) . c
IL2 IL2
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(2.86)

f.il -+ 'n' E-+ G- (21) -+ f.il -+ E-+ 'n' G- (21) ..=-n x v X 2' . C + -n x 2' v X . C.
f.i2 f.i2

Hiermee hebben we

fj (ii x \7' X El (T') . a(11) (T'IT) . c+ ii X El (i') . \7' x a(11)(i'lT) . c) d8' (2.85)

812

= f.il fj (ii x \7' x E2(i'). a(21)(i'!i). c+ ii x E2(T')· \7' x a(21)(T'IT)· c) d8'
f.i2

812

=0,

zodat

El (i) . c= -jWf.il III .le(T') . a(11)(T'IT) . cdV'

VI

=-jWf.il III a(11)(T'Ii)' .le(T'). cdV'.

VI

De vector cis willekeurig zodat we (.C) kunnen verwijderen. Verder zullen we in de volgende
paragraaf aantonen dat de reciprociteitsrelatie

(2.87)

(2.88)

geldt, zodat voor het elektrische veld in VI uiteindelijk wordt gevonden

El(i)=-jWf.il III a(11) (TIT') . .le(T')dV'.

VI

De afleiding van de integratieformule voor het elektrische veld in V2 beginnen we door middel
van het vormen van vectorfuncties gedefinieerd door a = El en b= a(12) . Co De vector c
is hierin constant maar verder willekeurig. Het toepassen van (2.80) op VI geeft met behulp
van (2.68) en (2.75)

jWf.il III .le(i). a(12)(ilT') . cdV (2.89)

VI

=- fj (ii x \7 x El(i)' a(12)(flT')· c+ ii x El(i)' \7 x a(12)(TIT')' c) d8.

81 u 812

Vervolgens passen we de randvoorwaarden (2.65) en (2.77) toe om de intergratie over 81 te
elimineren en verwisselen tevens fen f', zodat

jWf.il III .le(T') . a(12)(T'Ii) . cdV' (2.90)

VI

= - fj (ii x \7' X El (T') . a(12)(T'IT) . c+ ii X El (f') . \7' x a(12)(f'lT) . c) d8'.

812
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We definieren de vectorfuncties a= E2 en b= (;(22) . c. Integratie van deze vectorfuncties
over V2 met (2.80) geeft na het toepassen van (2.69) en (2.76) de vergelijking

III (E2(f') . I8(f - r') . c) dV (2.91)

V2

= - If (n x \7 x E2(f) . (;(22)(r/T') . c+ n x E2(f)' \7 x (;(22)(f/T') . c) d8

82

+If (n x \7 x E2(f)' (;(22) (f/T') . c+ n x E2(r). \7 x (;(22)(r/T') . c) d8.

812

Merk op dat de tweede term in het rechterlid hier apart moet worden genoteerd vanwege de
definitie van de normaal op 812. Het toepassen van de randvoorwaarden (2.65) en (2.77) voor
het elimineren van de integratie over 82, het gebruik maken van de zeefeigenschap van de
delta-functie en het verwisselen van r en r' leidt tot

(2.92)

If (n x \7 x E2(r') . (;(22) (f'If') . c+ n x E2(r'). \7 x (;(22) (r'/T) . c) d8.

812

Voor de integrand van de integraal in het rechterlid van (2.90) voIgt met behulp van de
randvoorwaarden (2.66), (2.67), (2.78) en (2.79) (analoog aan (2.84))

, - - (12) -, - (12)nx \7 x El . G . c+ nx El . \7 x G . c
J.Ll , - - (22) J.Ll - , - (22)= -n x \7 x E2 • G . c+ -n x E2 • \7 x G . C,
J.L2 J.L2

zodat

(2.93)

If (n x \7' x E2(f') . (;(22) (r'/T) . c+ n x E2(r') . \7' x (;(22) (f'/T) . c) d8' (2.94)

8 12

= J.L2 If (n x \7' x El (f') . (;(12) (f'/T) . c+ n x E1(r') . \7' x (;(12) (f'/T) . c) d8'
J.L1

812

= -jWJ.L2 III le(f') . (;(12)(r'/T) . cdV'. (2.95)

VI

Dit resultaat geeft met (2.92)

E2(f') . c= -jWJ.L2 III le(r') . (;(12) (r'/T) . cdV'

VI

=-jWJ.L2 III G(12)(r'/T) ·le(f')· cdV'.

VI
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In de volgende paragraaf zullen we de reciprociteitsrelatie

bewijzen, zodat voor het elektrische veld in V2 uiteindelijk wordt gevonden

E2(i)=-jW IL1 III G(21)(i[i') . .le(T')dV'.

V1

Merk op dat ook hier (.C) kon worden verwijderd, omdat Cwillekeurig is.

2.4.3 Bewijs van de reciprociteitsrelaties

We beginnen met het bewijs van de reciprociteitsrelatie

(2.97)

(2.98)

(2.99)

Deze symmetrierelatie betreft het deel van de dyadische Greense functie (DGF) voor plaatsen
in V1 van de in figuur 2.1 gegeven geometrie. Ret bewijs verloopt vrijwel analoog aan dat van
de reciprociteitsrelatie voor de DGF van de vrije ruimte. We beschouwen de DGF voor twee
willekeurig verschillende bronposities in V1 . Voor het eerste deel van de DGF gelden, voor de
resp. bronplaatsen i a en i b, de differentiaalvergelijkingen

V' x V' x G(ll)(ilia) - kiG(ll) (ilTa) =1 8(i - ia), voor i E V1,

V' X V' x G(ll)(ilfb) - kiG(ll) (TlTb) =1 8(i - i b), voor i E V1

(2.100)

(2.101)

en voor het tweede deel van de DGF gelden, voor de resp. bronposities, de differentiaalver
gelijkingen

V' x V' x G(21)(ilia) - kiG(21)(ilTa) =0,

V' x V' x G(21)(TlTb) - kiG(21) (ilTb) =0, voor iE V2•

(2.102)

(2.103)

Verder dient de DGF te voldoen aan de randvoorwaarden

ii x G(l1) (i ITi) = 0, voor i E 8 1, (i = a, b), (2.104)

ii x G(21)(ilTi) = 0, voor i E 82, (i = a,b), (2.105)

ii x G(l1)(iITi) = ii x G(21)(ilTd, voor i E 8 12 , (i = a, b), (2.106)

2-ii x V' x G(ll)(ilTi) = 2-ii x V' x G(21)(ilfi), voor i E 8 12 , (i = a, b). (2.107)
ILl 1L2

Vorm vectorfuncties gedefinieerd door i1 = G(ll)(ilTa) . ca en b= G(11) (ilTb) . Cb, waarbij Ca
en Cb constante maar verder willekeurige vectoren zijn.
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Ret toepassen van (2.80) op VI geeft

III {(G(11)(ilia)' Ca)' ('\7 x '\7 x G(1l)(ilfb)' Cb)

VI

- (G(1l) (ilfb) . Cb) . ('\7 x '\7 x G(11)(i!fa) . Ca)} dV

= - If {ii x '\7 X (G(11) (ilia) . ca) . (G(11) (i!fb) . Cb)

81u 8 12

Ret uitwerken van de volume-integraal geeft (zie ook (2.51))

III {(G(11)(ilia) . C'a) . ('\7 x '\7 x G(11)(i!fb) ·4)

VI

- (G(11) (i!fb) . Cb) . ('\7 x '\7 x G(11)(i!fa) . Ca)} dV

=Cb . G(11)(ib!ia) . Ca - Ca . G(11)(ialfb) . Cb'

(2.108)

(2.109)

Als we randvoorwaarde (2.104) beschouwen dan zien we dat de integratie over 8 1 in het
rechterlid van (2.108) geen bijdrage levert, zodat

- G-(11)(-I-) - - G-(11)(-I-) -Ca' Ta Tb . Cb - Cb . Tb Ta . Ca

=If {ii x '\7 x (G(11) (ilia) . Ca) . (G(11) (ilfb) . Ca)

812

(2.110)

Vervolgens vormen we vectorfuncties gedefinieerd door a= a(21) (ilia) 'ca en b= G(21)(i!fb)'
4. We passen (2.80) toe op V2 en met (2.102) en (2.103) voIgt nadat randvoorwaarde (2.104)
is toegepast

If {ii x '\7 x (G(21)(ilia)' ca)· (G(21) (i!fb) . Cb)

812

26
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Voor de integrand van de oppervlakteintegraal in het rechterlid van (2.110) voIgt met behulp
van de randvoorwaarden (2.106) en (2.107)

ii x V' x (G(11) (flTa) . ca) . (G(1l) (flfb) . Cb)

+ ii x (G(11) (flTa) . Ca) . V' x (G(1l) (rlfb) . Cb)

= ILl {ii x V' x (G(2l)(rlTa) . ea)' (G(2l) (rlTb) . Cb)
IL2

zodat

fj {ii x V' x (G(11) (rITa) . Ca) . (G(11) (flfb) . 4)

S12

+ ii x (G(11)(flTa) . Ca) . V' x (G(11)(flTb) . Cb)} dS

= ILl fj {ii x V' x (G(2l) (flTa) . Ca) . (G(2l) (flTb) . Cb)
IL2

S12

+ ii x (G(2l) (flTa) . Ca) . V' x (G(2l)(flTb) . Cb)} dS

=0.

Na het invullen van dit resultaat in (2.110) voIgt

.. G-(11)(",,,) .... G-(11)(",,,) ..Ca . Ta Tb . Cb = Cb . Tb Ta . Ca

.. .. G"" (11) ( .. I" )=Cb . Ca . Tb Ta

.. G"" (11) ( .. ,.. ) ..= Ca . Tb Ta . Cb

en omdat ca en Cb willekeurig zijn, is (2.99) hiermee bewezen.

(2.112)

(2.113)

(2.114)

De tweede reciprociteitsrelatie die we zullen bewijzen, betreft het tweede deel van de DGF.
Deze symmetrierelatie, beschreven door

~G""(12)("I") _ ~G-(2l)(",,,)Ta Tb - Tb Ta ,
ILl IL2

(2.115)

Iegt het verband tussen de DGF voor een bronterm in VI en de getransponeerde DGF voor
een bronterm in V2. Voor het bewijs beschouwen we de DGF voor een willekeurige bronplaats
ra in VI en de DGF voor een willekeurige bronplaats rb in V2. De DGF voor een bronplaats
in VI is oplossing van de differentiaaIvergeIijkingen

V' x V' x G(11)(flTa) - kiG(11) (flTa) =1 o(f - ra), voor r E VI,

V' X V' x G(2l)(flTa) - k~G(2l)(rlTa) =0, voor r E V2,
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met randvoorwaarden

ii x a(vl)(rlia) = 0, voor r E Sv, (v = 1,2)'

ii x a(ll)(rlia) = ii x a(21)(rlfa), voor r E S12,

!-ii x \7 x a(ll) (rlia) = ~ii x \7 x a(21)(i'lfa), voor r E S12.
PI P2

De DGF voor een bronplaats in V2 is oplossing van de differentiaaivergelijkingen

\7 x \7 x a(12)(flib) - kia(12)(flib) =0, voor f E VI,

\7 x \7 x a(22\rlib) - k~a(22\rlib) =18(r - fb), voor r E V2,

met randvoorwaarden

(2.118)

(2.119)

(2.120)

(2.121)

(2.122)

(2.125)

(2.124)

(2.123)ii x a(v2)(i'lib) = 0, voor r E Sv, (v = 1,2),

ii x a(12)(rlib) = ii x a(22)(rlib), voor r E S12,

~ii X \7 x a(12)(rlib) = ~ii x \7 x a(22)(rlfb), voor r E S12.
PI P2

We vormen twee vectorfuncties gedefinieerd door a= a(ll)(rlia) . ca en b= a(12)(rlib) . Cb.
Ret toepassen van (2.80) (de tweede vectoridentiteit van Green) op VI Ievert

JJJ {(a(ll)(flia)' Ca)' (\7 x \7 x a(12) (i'lib) . Cb)

VI

- (a(12)(flib) . Cb) . (\7 x \7 x a(ll)(rlia) . Ca)} dV

= - fj {ii x \7 x (a(ll)(rlia) . Ca) . (a(12)(rlib) . Cb)

SI u S12

(2.126)

Met behuip van (2.116) en (2.121) voIgt na het toepassen van de zeefeigenschap van de delta
functie en eliminatie van de integratie over SlOP grond van de randvoorwaarden (2.118)
en (2.123)

- G- (12) (- 1-) -Ca' T a Tb • Cb

= fj {ii x \7 x (a(11)(flia) . Ca) . (a(12) (i'lib) . Cb)

S12
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Vervolgens vormen we twee vectorfuncties gedefinieerd door ii = G(21)(rlfa) . ca en b =
G(22)(rlfb) . Cb. Ret toepassen van de tweede vectoridentiteit van Green op V2 geeft

111 {(G(21)(rlfa)' ca)· (\7 x \7 x G(22) (rlfb) . Cb)

V2

- (G(22)(rlfb) . Cb) . (\7 x \7 X G(21) (Tlfa) . Ca)} dV

= - If {ii x \7 x (G(21)(rlfa) . ca ) • (G(22)(Tlfb) . Cb)

52

+ ii x (G(21) (Tlfa) . ca) . \7 x (G(22) (Tlfb) . Cb) } d5

+If {ii x \7 X (G(21)(Tlfa) . ca) . (G(22) (flfb) . Cb)

512

(2.128)

Met behulp van (2.117) en (2.122) voIgt na het toepassen van de zeefeigenschap van de deIta
functie en eliminatie van de integratie over 52 op grond van de randvoorwaarden (2.118)
en (2.123)

- G- (21) (- 1-) -Cb' rb r a . Ca

= If {ii x \7 x (G(21)(rlf'a) . Ca) . (G(22) (Tlfb) . Cb)

512

(2.129)

Voor de integrand van de oppervlakte-integraal in het rechterlid van (2.127) voIgt met behulp
van de randvoorwaarden (2.119), (2.120), (2.124) en (2.125)

ii x \7 x (G(ll)(rlf'a) . ca) . (G(12)(flfb) . Cb)

+ ii x (G(ll)(flTa) . ca) . \7 X (G(12) (flfb) . Cb)

= ILl {ii x \7 x (G(21)(rlTa) . Ca) . (G(22) (TlTb) . Cb)
IL2

zodat
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fj {ii x V' x (G(ll) (rITa) . Ca)' (G(12)(rlfb) . Cb)

S12

+ ii x (G(1l) (ilTa) . Ca) . V' x (G(12)(rlib)' Cb)} dS

= ILl fj {ii X V' X (G(2l)(rlTa)' Ca) . (G(22) (rlib) . Cb)
IL2

S12

+ ii X (G(2l) (rlia) . Ca) . V' X (G(22)(ilib) . Cb)} dS.

(2.131)

(2.132)

We vermenigvuldigen vergelijking (2.129) met ILd IL2 en trekken vervolgens het resultaat af
van (2.127). Met (2.131) voIgt

_ 1 G-(2l)(-I-) _ - 1 G-(12)(-I-) -Cb . - Tb Ta . Ca= Ca . - Ta Tb . Cb
IL2 ILl

- - 1 G:::: (12) (- ,- )= Ca . Cb . - Ta Tb
ILl

- 1 G:::: (12) (- 1-) -=q' - Ta Tb . Ca
ILl

en omdat Ca en Cb willekeurig zijn, is (2.115) hiermee bewezen.
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Hoofdstuk 3

De cavity met een beklede wand

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de analyse beschreven van de elektromagnetische veldverdeling ten ge
volge van een antenne geplaatst in een rechthoekige cavity met een beklede wand. Bij de ana
lyse zullen we een andere methode toepassen, dan de methode die gebruikt is door Dolmans bij
de analyse van de homogene rechthoekige cavity met ideaal geleidende wanden lDol':;lans 9'!J.
Dolmans baseert de analyse op orthogonaliteitsrelaties voor de zogenaamde L-, M- en N
functies. Deze vectorfuncties zijn eigenfuncties van de Helmholtzvergelijking en ze vormen
een complete set voor de oplossing van de differentiaalvergelijking [Stratton 41]

Le. de oplossing van het elektrische veld kan worden beschreven met de i-, M- en N-functies.
Generalisering van deze analysemethode voor de cavity met een beklede wand blijkt niet een
voudig te zijn1. Om deze reden kiezen we voor de methode die is aangegeven door Ghali
[Ghali 91]. We lossen de elektromagnetische veldverdeling op via de magnetische vectorpo
tentiaal. Eerst wordt de geometrie mathematisch gedefinieerd. Nadat vervolgens het verband
is gelegd tussen de elektromagnetische veldverdeling en de magnetische vectorpotentiaal, wor
den er vanuit de randvoorwaarden voor het elektromagnetische veld randvoorwaarden afgeleid
voor de magnetische vectorpotentiaal. Hiertoe wordt de methode die gebruikt is voor het het
halfruimteprobleem van Sommerfeld [Sommerfeld 64], gegeneraliseerd voor het probleem van
de cavity. Vervolgens worden de elementen van de dyadische Greense functie voor de mag
netische vectorpotentiaal bepaald. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een methode, waarbij
de bronterm wordt ontwikkeld in een tweevoudige Fourierreeks [Morse 53]. Hierna wordt het
verband gelegd tussen de dyadische Greense functie voor de magnetische vectorpotentiaal en
de dyadische Greense functie voor het elektrische veld. Hierbij worden de in Hoofdstuk 2
bepaalde integratieformules voor het elektrische veld in de cavity gebruikt. Ten slotte wordt
er een dyadische functie voor het magnetische veld bepaald vanuit de betrekkingen voor het
elektrische veld.

1 De vraag bIijft of de methode weI kan worden toegepast.
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3.2 Mathematische beschrijving van de geometrie

De rechthoekige cavity, met ideaal geleidende wanden, is schematisch weergegeven in fi
guur 3.1. Om een indruk te krijgen van het inwendige, is de dichte doos op twee plaatsen
open "geknipt". De materie in de cavity is niet homogeen. De materieparameters JL(T) en
e(T) bezitten een discontinui"teit in de z-richting. Vanwege deze inhomogeniteit in de mate
rieparameters wordt de cavity opgedeeld in twee homogene gebieden VI en V2•

y

b

x

c~ ---V

z

Figuur 3.1: Reehthoekige gesloten geometrie met een diseontinui'teit.

We zullen de gebieden en de diverse randen hier mathematisch definieren, zodat hier in het
vervolg van het verslag gebruik van kan worden gemaakt. We beginnen met de definitie van
de twee gebieden

VI :={r E ~31 0 < x < a, 0 < Y < b, d < z < e},

V2:={rE~310<x<a,O<y<b, O<z<d}.

De materieparameters kunnen nu worden gedefinieerd door middel van

e(f) = { el, voor rE VI,

e2, voor rE V2

en

JL(r) = {JLb
voor rE VI,

JL2, voor rE V2.

In VI bevindt een bron van het elektrische type, welke wordt beschreven door de stroom
dichtheid leW). De bron oscilleert harmonisch met hoekfrequentie w. Merk op dat VI de
inhoud van de kamer modelleert waarin een zendantenne is geplaatst. De zendantenne wordt
beschreven door le(f). Met het volume V2 kan een dielektrische laag op een van de wanden
worden beschreven.
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Voor VI definieren we het golfgetal kl = Wy'c1fJ'1 en voor V2 wordt het golfgetal k2 = wy'c2J.L2
gedefinieerd. Ten behoeve van de rand van VI definieren we

5n:={rE]R3Ix=a, O<y<b, d<z<c},

5 12 := {r E ]R31 0 < x < a, 0 < y < b, z = d},

5 13 :={rE]R3Ix=0, O<y<b, d<z<c},

514:={rE]R310<x<a, O<y<b, z=c},

5 15 := {r E ]R31 0 < x < a, y = 0, d < z < c},

516:={rE]R3\0<x<a, y=b, d<z<c},

zodat de rand van VI wordt gevormd door de verzameling 51 U 5 12. Voor de rand van V2
definieren we de verzamelingen

521:={rE]R3Ix=a, O<y<b, O<z<d},

522 :={rE]R310<x<a, O<y<b, z=O},

5 23:= {r E ]R31 x = 0, 0 < y < b, 0 < z < d},

5 24 := {r E ]R3 I0 < x < a, 0 < y < b, z = d} = 512,

525:= {r E ]R31 0 < x < a, y = 0, 0 < z < d},

526 :={rE]R310<x<a, y=b, O<z<d},

zodat de rand van V2 wordt gevormd door de verzameling 52 U 512. Met deze definities wordt
de rand van de totale geometrie beschreven door 51 U 52, waarop we de normaal zodanig
definieren dat deze naar buiten wijst. De rand 51 U 52 is ideaal geleidend, Le. de geleidingsco
efficient

De normaal op de rand 5 12 (de scheiding tussen VI en V2) wijst in V2, Le. ii = -ez .
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3.3 De magnetische vectorpotentiaal

De velden in de cavity voldoen aan de Maxwell-vergelijkingen

\7 x E(T) + jW/-L(T)H(T) =0,

\7 x H(T) - jwc(T)E(T) =.le(T).

Deze leiden tot de moeilijk op te lossen vergelijking

met randvoorwaarde

(3.1)

(3.2)

(3.3)

if, x E(f) = 0, (3.4)

Ais het elektrische veld is bepaald, dan voIgt het magnetische veld met vergelijking (3.1). Om
het probleem te vereenvoudigen beschouwen we de velden voor de twee homogene gebieden
VI en V2 apart. We definieren

(~I(T)) voor r E VI,

(~(T)) =

HI(r) ,

(3.5)
H(T)

( ~2(T) ) voor r E V2H2(T) ,

en dit leidt tot de vergelijkingen

De randvoorwaarde op de ideaal geleidende wanden kunnen we hiermee noteren als

(3.6)

(3.7)

voor rE 5v , (v = 1,2) (3.8)

en tevens volgen er de extra randvoorwaarden

voor r E 5 12 • (3.9)

Ret elektrische veld in V2 voldoet aan de homogene Relmholtzvergelijking. Dit komt omdat
de bron .le(f) = °voor r E V2 • In vergelijking (3.6) werken we de (\7 x \7x)-operator weg
door middel van het invoeren van de magnetische vectorpotentiaal

voor r E VI,
voor r E V2 ,
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zodanig dat

(v=1,2). (3.11)

Ais beide delen van de magnetische vectorpotentiaal (AI en A2) voldoen aan de Lorentz-ijk,
dan voIgt eenvoudig dat ze oplossingen zijn van de resp. Relmholtzvergelijkingen [Jeuken 88]

2 - 2 - -\7 Al(i) + klAl(i) = -J-LlJe(i),

\72 A2(i) + k~A2(i) = O.

Ret elektrische veld voIgt uit de magnetische vectorpotentiaal door middel van

(3.12)

(3.13)

(v=1,2). (3.14)

De randvoorwaarden voor de magnetische vectorpotentiaal zullen we afieiden vanuit de rand
voorwaarden (3.8) en (3.9). We beginnen met een dipool gericht in de z-richting. Daarna
worden de randvoorwaarden afgeleid voor een dipool gericht in de x-richting. De randvoor
waarden voor een dipool gericht in de y-richting zullen niet worden afgeleid. Ais de velden
ten gevolge van een dipool gericht in de x-richting zijn bepaald, dan kunnen de velden voor
een dipool gericht in de y-richting hieruit via een coordinaattransformatie worden afgeleid.
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3.4 Randvoorwaarden voor de magnetische vectorpotentiaal

3.4.1 Een dipool gericht in de z-richting

We beginnen met een dipool gericht in de z-richting (Ioodrecht op de rand 812 van de Iaag
op de wand), omdat hierbij de oplossing het eenvoudigst voIgt. De stroomdichtheid .leen in
(3.12) heeft nu aIleen een z-component. Voor deze configuratie bIijkt het probleem te kunnen
worden opgelost met uitsluitend een Az-component. Uitschrijven van (3.14) geeft

E- (-) . 1 ( {j2 A A (j2 A A) . (A 1 8
2

A ) A
V r = -JW k'; 8x8z vzex + 8y8z vzey - JW vz + k'; 8z2 vz ez

en (3.11) Ievert

Hv(T) = /L~ (:y Avzex - :xAvze
y).

(3.15)

(3.16)

We beginnen met het toepassen van randvoorwaarde (3.8) voor r E 8 u . Op deze wand is
ii = ex. Kiezen we een potentiaal zodanig dat voor r E 8u

A1z(a, y, z) =0, (3.17)

(3.18)

(3.19)
82

8z2 A 1z (a, y, z) =0,

dan wordt er voIdaan aan de randvoorwaarde op dit oppervIak. Merk op dat vergelijking
(3.17) de vergeIijkingen (3.18) en (3.19) impliceert, omdat

8
8y Alz(a, y, z) =0 en (3.20)

(3.21)

Voor de overige ideaal geleidende wanden, met uitzondering van 814 en 8 22 , kiezen we de
randvoorwaarden op analoge wijze. Uit het toepassen van randvoorwaarde (3.8) voor r E 814,

voIgt dat voIdaan dient te worden aan

Rieraan wordt voIdaan als we kiezen

8
8 Alz(X, y, z)1 =0.
z z=c
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Op analoge wijze kiezen we de randvoorwaarde voor r E 5 22 . Samenvattend kunnen we
conc1uderen dat als de magnetische vectorpotentiaal voldoet aan de randvoorwaarden

A 1z(a,y, z) =0, (T E 511 ), (3.25)

A 1z (0, y, z) =0, (r E 513), (3.26)

~AIZ(X,y,Z)lz=c =0, (T E 514), (3.27)

A 1z (x, 0, z) =0, (T E 5 15 ), (3.28)

Alz(x,b,z) =0, (r E 516), (3.29)

A 2z (a, y, z) =0, (r E 5 21 ), (3.30)

: A2Z(X,y,z)1 =0, (r E 522), (3.31)
z z=o

A2z(0, y, z) =0, (rE 523), (3.32)

A 2z (x, 0, z) =0, (r E 525 ), (3.33)

A2z(X, b, z) =0, (T E 526), (3.34)

dan voldoet het elektrische veld aan de randvoorwaarden beschreven door (3.8). Vervolgens
beschouwen we de randvoorwaarden voor r E 5 12 , i.e. de scheiding tussen lucht en het
materiaal op de wand. Ret toepassen van de randvoorwaarden (3.9) op (3.15) en (3.16) levert
de vergelijkingen

(3.35)

(3.36)

1 a I--AI
J-ll ay z z=d

1 a I---AI
J-ll ax z z=d

1 a I---A2- J-l2 ay z z=d'

1 a I=--A2z .
J-l2 ax z=d

(3.37)

(3.38)

Integratie van (3.35) naar x geeft

1 a lX a , 'I 1 a lX a (' ) 'I
k2-a -a,A1z(x ,y,z) dx = k2-a -a,A2z x ,y,z dx ,

1 Z 0 X z=d 2 Z 0 X z=d

1 a I 1 a Ik2-a (A 1z(x,y,z) -A1z (0,y,z)) = k2-a (A 2z (x,y,z) -A2z (0,y,z))
1 z z=d 2 Z z=d
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en omdat tzAIZ(O, y, z) = tzA2z(0, y, z) = 0 moet er gelden

(3.39)

Integratie van (3.36) naar y leidt tot hetzelfde resultaat. Integratie van (3.37) naar y leidt op
analoge wijze tot

1 1
-Alz(x, y, d) = -A2z(X, y, d),
ILl IL2

(3.40)

en ook geeft integratie van (3.38) naar x dit resultaat. Samenvattend kunnen we concluderen
dat als de magnetische vectorpotentiaal voldoet aan de randvoorwaarden (3.39) en (3.40),
dan voldoet het elektrische- en magnetische veld aan de randvoorwaarden beschreven door
(3.9).

3.4.2 Een dipool gericht in de x-richting

Voor een dipool gericht in de z-richting (loodrecht gericht op het materiaal op de wand), kan
worden volstaan met aIleen een Az-component ongelijk aan O. Voor het geval dat de dipool
is gericht in de x-richting zullen we eerst bewijzen dat niet kan worden volstaan met aIleen
een Ax-component ongelijk aan O. Het bewijs is enigzins zwak in die zin dat gebruik wordt
gemaakt van een gekozen potentiaal op een van de ideaal geleidende wanden. Vervolgens
worden er randvoorwaarden afgeleid voor de magnetische vectorpotentiaal waarmee weI kan
worden voldaan aan randvoorwaarden (3.9) en (3.8). Hiertoe worden twee componenten (Ax
en A z ) ongelijk aan 0 gekozen.

We beginnen met het aantonen van een contradictie voor het geval dat aIleen de Ax-component
ongelijk aan 0 wordt genomen. Het blijkt voldoende aIleen het elektrische veld te beschouwen.
Uitschrijven van (3.14) geeft

E- (-) . (A 1 f)2 A ) A . 1 ( f)2 A A f)2 A A)
V r = - JW vx + k~ f)x 2 vx ex - JW k~ f)xf)y vxey + f)xf)z vxez .

Voor r E Sv5 voIgt uit (3.8) met ii = -ey , dat moet worden voldaan aan

Hiertoe kiezen we voor r E SV5, met v = 1, 2

Avx(x, 0, z) = 0,

zodat
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(3.46)
8
8z Avx(x, 0, z) = 0.

Vervolgens passen we randvoorwaarde (3.9) voor het elektrische veld toe op (3.41). Met
if, = -ez volgen voor r E 8 12 de vergelijkingen

1 & 1 &
A1x(x, y, d) + kr 8x2 A 1x (x, y, d) = A2x (x, y, d) + ki 8x2A2x(X, y, d),

1 82 1 82

kr 8x8y A 1x(x, y, d) = ki 8x8y A2x (x, y, d).

Integratie van (3.48) naar y geeft (integratieweg van °naar y)

en met (3.45) voIgt %xA1x(x,0,d) = %xA2X(x, 0, d) = °zodat

We differentieren vervolgens deze vergelijking naar x. Dit geeft

zodat hiermee uit (3.47) voIgt

Differentieren we vervolgens deze vergelijking naar x, dan voIgt

(3.47)

(3.48)

(3.49)

(3.50)

(3.51)

(3.52)

(3.53)

maar als we dit resultaat vergelijken met (3.50) dan moet kr = ki. Dit geeft de aan te tonen
contradictie, omdat kr #- k~.

We stellen vervolgens

(v=1,2).

Uitschrijven van (3.14) geeft
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(3.54)

en uitschrijven van (3.11) geeft

(3.55)

Voor de ideaal geleidende wanden (T E SI U S2) handhaven we voor de Avz-component de
randvoorwaarden die in paragraaf 3.4.1 voor de Avz-component zijn gekozen. Deze zijn

Avz(a, y, z) =0, (r E Svl), (v = 1,2), (3.56)

: A 2z (x, y, z)1 =0, (r E S22), (3.57)
z z=o

Avz(O, y, z) =0, (r E Sv3), (v = 1,2), (3.58)

: A1Z (x,y,z)1 =0, (r E SI4), (3.59)
z z=c

Avz(x, 0, z) =0, (T E Svs), (v = 1,2), (3.60)

Avz(x, b, z) =0, (r E Sv6), (v = 1,2). (3.61)

Op een wijze analoog aan die beschreven in paragraaf 3.4.1 kunnen vervolgens de randvoor
waarden voor de Avx-component worden bepaald. Dit geeft de randvoorwaarden

: Avx(x, y, z)1 =0, (r E Svt}, (v = 1,2), (3.62)
x x=a

A2x (x, y, 0) =0, (r E S22), (3.63)

: Avx(x, y, z)1 =0, (T E Sv3), (v = 1,2), (3.64)
x x=o

A1x (x, y, c) =0, (r E SI4), (3.65)

Avx(x, 0, z) =0, (T E Svs), (v=1,2), (3.66)

Avx(x, b, z) =0, (T E Sv6), (v = 1,2). (3.67)

Voldoet de magnetische vectorpotentiaal aan de hierboven gegeven randvoorwaarden voor de
Avx- en Avz-component, dan wordt voldaan aan randvoorwaarde (3.8) (de randvoorwaarde
voor de ideaal geleidende wanden). Vervolgens worden de randvoorwaarden beschouwd voor
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r E 812 . Het toepassen van randvoorwaarde (3.9) voor het elektrische veld op (3.54) levert
de vergelijkingen (de normaal ii = -ez op 812)

1 8.... I 1 8.... IA 1x (x,y,d) + k2aV'·A1(x,y,z) = A2x (x,y,d) + k2aV'·A2(x,y,z) ,(3.68)
1 x z=d 2 X z=d

(3.69)

Integratie van (3.69) naar y (integratieweg van 0 naar y) geeft

(3.70)

Er is hierbij gebruik gemaakt van het feit dat V' . Av = 0 voor r E 8v5 • Met (3.70) voIgt
uit (3.68)

(3.71)

Het toepassen van randvoorwaarde (3.9) voor het magnetische veld op (3.55) geeft de verge
lijkingen

1 8 1 8
-!lA1z (x, y, d) = -!lA2z (x, y, d),
PIUY P2 UY

~(: A 1X(X,y,z)\ -: AIZ(X,y,d))
PI uZ z=d uX

= ~ (~ A2x (x, y, z)1 -: A 2z (x, y, d)) .
P2 uZ z=d uX

Integratie van (3.72) naar y (integratieweg van 0 naar y) geeft

1 1
-A1z(x, y, d) = -A2z (x, y, d)
PI P2

en hierbij is gebruik gemaakt van (3.60). Met (3.74) voIgt uit (3.73)

18 I 18 I- !lA1x(x, y, z) = - !lA2x(X, y, z) .
PI uZ z=d P2 uZ z=d

(3.72)

(3.73)

(3.74)

(3.75)

Samenvattend kunnen we concluderen dat als de magnetische vectorpotentiaal voldoet aan
de randvoorwaarden

A 1x (x, y, d) = A 2x (x, y, d),

18 I 18 I- !lA1x(x,y,z) = - !lA2x (x,y,z) ,(TE 812),
PI uZ z=d P2 uZ z=d

1 1
-A1z (x, y, d) = -A2z (x, y, d),
PI P2
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1 - Ik2V'·A2(x,y,Z) ,
2 z=d

dan voldoet het elektrische- en magnetische veld aan de randvoorwaarden beschreven door
(3.9). Ais we de randvoorwaarden voor de Avx-component beschouwen en de bijbehorende
set randvoorwaarden vergelijken met de set randvoorwaarden voor de Avz-component uit
paragraaf 3.4.1, dan zien we dat de oplossing voor de Avx-component onafhankelijk van de
Avz-component kan worden bepaald. Is de oplossing voor de Avx-component bepaald, dan
voIgt voor de Avz-component de tweede randvoorwaarde uit (3.70)

1 a I 1 a I
k2-a Alz(X,y,z) - k2aA2Z(x,y,z)

1 z z=d 2 z z=d

waarbij (3.71) is gebruikt.
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3.5 De Greense functie voor de magnetische vectorpotentiaal

3.5.1 Formulering

In deze paragraaf wordt de oplossing van de Greense functie voor de magnetische vector po
tentiaal beschreven. De beide delen van de dyadische Greense functie voor de magnetische
vectorpotentiaal (GAl en GA2) zijn resp. oplossingen van de dyadische Helmholtzvergelijkin
gen

\72GAI(ilT') + krGAI(fIT')=-I8(i - i'), voor i E VI,

\72GA2(ilT') + k~GA2(f1T') =0, voor i E V2.

(3.77)

(3.78)

De bronplaats (i') wordt in VI gekozen, omdat de elektrische stroombron .le(f) zich daar
bevindt. Ais we beide delen van de Greense functie schrijven als

(v = 1,2), (3.79)

dan kunnen we de dyadische Helmholtzvergelijkingen uitsplitsen in de vectoriele Helmholtz
vergelij kingen

'r72C-(i) (-,-') + k2C-(i) (-,-') __ ~. J:( - _ -')v Al r r I Al r r - et u r r , voor i E VI, (i = x, y, z),

voor i E V2 , (i = x, y, z).

(3.80)

(3.81)

Nu zien we dat de vectoren G~2, G~~ en G~~ (dit zijn de kolommen van de dyade GAv )

de vectorpotentialen zijn voor een puntbron met "dipoolmoment" gelijk aan 1/J..tI, gericht in
resp. de X-, y- en z-richting. Dit is in te zien door de fictieve stroombron

(i=x,y,z),

geplaatst in het punt i' in VI, te substitueren in vergelijking (3.12). Merk op dat de dimensie
van deze fictieve stroombron ongelijk is aan A/m2• Dit is noodzakelijk omdat de dimensie
van de differentiaalvergelijkingen voor de beide delen van de dyadische Greense functie voor
de magnetische vectorpotentiaal l/m3 is. Dit in plaats van Vs/m3 wat de dimensie is van de
differentiaalvergelijkingen voor de beide delen van de magnetische vectorpotentiaal.

De randvoorwaarden voor de magnetische vectorpotentiaal voor een dipool gericht in resp.
de X-, y- en z-richting volgen uit de randvoorwaarden voor het elektrische en magnetische
veld, welke op hun beurt volgen uit de vorm van de Maxwellvergelijkingen. Fysisch gezien
worden de dimensies van de termen in een differentiaalvergelijking bepaald door de dimensie
van de bronterm. De randvoorwaarden worden bepaald door de vorm van de differentiaal
vergelijking en niet door de dimensie van de bronterm. Dit betekent dat niets ons in de weg
staat om Maxwellvergelijkingen op te schrijven waarbij de bronterm een willekeurige dimensie
heeft. Afgezien van dimensieveranderingen van de diverse grootheden zal de theorie verder
hetzelfde blijven en ook de afgeleide randvoorwaarden zullen blijven gelden. Dit betekent dat
de randvoorwaarden die zijn afgeleid voor de magnetische vectorpotentiaal voor een dipool
gericht in resp. de X-, y- en z-richting, ook moeten gelden voor de resp. vectoren G~2, G~~

en G~~. Merk op dat deze vectoren niets anders zijn dan vectorpotentialen voor een speciaal
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gekozen bron met een andere dimensie.

3.5.2 Een dipool gericht in de z-richting

In paragraaf 3.4.1 is aangetoond dat voor een dipool gericht in de z-richting aan de rand
voorwaarden (3.8) en (3.9) kan worden voldaan met aIleen de z-component GAvzz van de
vector

(

GAVXZ)-(z)
GAv = GAvyz ,

GAvzz

(v = 1,2)

ongelijk aan 0. Dit resulteert in de scalaire Helmholtzvergelijkingen

\72GAlzz(fJf') + kiGAlzz(fJf') =-8(f - f'), voor fE VI, (3.82)

\72GA2zz(fJf') + k~GA2zz(fif') =0, voor fE V2, (3.83)

met randvoorwaarden

GAlzz(a,y,z) = 0, (f E 811), (3.84)

GAlzz(O,y,z) = 0, (f E 8 13 ), (3.85)

:zGAIZZ(X,y,z)lz=c = 0, (f E 8 14), (3.86)

GAlzz(X, 0, z) = 0, (f E 8 15 ), (3.87)

GAlzz(X, b, z) = 0, (f E 8 16), (3.88)

GA2zz (a,y,z) = 0, (f E 8 21 ), (3.89)

: GA2ZZ (X,y,z)! = 0, (f E 8 22 ), (3.90)
z z=o

GA2zz(0, y, z) = 0, (f E 8 23L (3.91)

GA2zz(X, 0, z) = 0, (f E 8 25), (3.92)

GA2zz(X, b, z) = 0, (f E 826), (3.93)

1 a I 1 a I (f E 821), (3.94)k27)GAIZZ(X,y,z) = k27)GA2ZZ(X,y,z) ,
1 Z z=d 2 z z=d

1 1
(f E 821)' (3.95)-GAlzz(X,y,d) = -GA2zz(X,y,d),

~1 ~2
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We beschouwen differentiaalvergelijking (3.82) eerst homogeen, i.e. zonder de bronterm
8(T - f'). Met de methode van separatie van variabelen voIgt

00 00

GAlzz = L L sin(k1xmx) sin(k1yny)Flmn(Z), (3.96)
m=l n=l

met k1xm = ~7r en klyn = nb7r. Hierbij zijn de randvoorwaarden (3.84), (3.85), (3.87), en
(3.88) toegepast. We zien dat de homogene oplossing kan worden opgevat als een tweevoudige
Fourier-sinusreeks (ontwikkeld in de x- en de y-richting) en dus ontwikkelen we de bronterm
(formeel) ook in een tweevoudige Fourier-sinusreeks [Wiskunde 40]. Stel hiertoe

00

8(x - x') = L Am sin(m7r x), voor x E [0, a],
m=l a

(3.97)

waarvan de coefficient Am moet worden bepaald. Vermenigvuldigen van (3.97) met sin( n
a
7r x)

en integratie geeft (na verwisseling van sommatie en integratie)

l
a n7r 00 l a n7r m7r
sin(-x)8(x - x') dx = LAm sin(-x)sin(-x) dx,

o a m=l 0 a a

zodat

00

. (n7r,) '""" 1: a a
sm --;;:x = L.J Amumn 2 = An 2'

m=l

De hierin gebruikte 8mn representeert de Kroneckerdeltafunctie gedefinieerd door

{
I,

8mn =
0,

als m = n,

als m I- n.
(3.98)

We vinden dus voor de coefficient

2 . (m7r ')Am=-sm -x .
a a

Analoog voIgt voor 8(y - y') de sinusreeks

1:( ') ~ 2 . (n7r ') . (n7r ) [0 b]
U Y - Y = L.J bsm bY sm bY' voor y E , ,

n=l

zodat we voor de bronterm kunnen schrijven

8(f - f')=8(x - x')8(y - y')8(z - z')

4 00 00

'""" '""" . (m7r ') . (n7r ') . (m7r ) . (n7r )1:( ')= ab L.J L.J sm --;:x sm bY sm --;:x sm bY U Z - Z ,
m=ln=l

voor f E V1 • Invullen van (3.96) en (3.101) in (3.82) leidt tot
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met2 klz = Jkr - krxm - kryn' Ret betreft hier een complexe wortel die we zullen definieren
met de hoofdwaarde van de logarithme. De hoofdwaarde van de logarithme wordt gegeven
door [Boersma 90]

In(z) = In(lzl) + j arg(z), met -1r < arg(z) ~ 1r. (3.103)

Merk op dat de snede vanuit het vertakkingspunt z = 0 is gedefinieerd langs de negatieve reele
as en voor punten op de snede geldt In(z) = In(lzl) + j1r. Ret is eenvoudig na te gaan dat voor
een verliesvrije stof (kl is dan reeel), voor het geval dat krxm + kryn > kr, het argument van
de wortel aan de onderkant van de snede ligt. Dit betekent dat arg(kr - krxm - kryn) 1 -1r.
Beschouw hiertoe een verliesvrije stof als het limietgeval van een stof waarvan de verliezen
naar 0 gaan. We definieren de complexe wortel vervolgens door middel van

met -1r < arg(z) ~ 1r. (3.104)

Merk op dat uit differentiaalvergelijking (3.102) voIgt dat het teken van de complexe wortel
vrij kan worden gekozen (het teken is hier positief gekozen). We splitsen vervolgens F1mn(z)
in twee delen

voor d < z < z',

voor z' < z < c.
(3.105)

De component Fl~n(z) moet dus voldoen aan

met algemene oplossing

(1) (1) (1) .
F Imn(z) = A1mn cos(k1zz) + B 1mn sm(k1z z).

(3.106)

(3.107)

Voor z = d moet er worden voldaan aan randvoorwaarden (3.94) en (3.95). De component

Fl~n(z) moet voldoen aan

en voor z = c voIgt uit (3.86) de randvoorwaarde

d (2) I-dF1mn(z) = 0,
Z z=c

zodat

(2) _ (2) )F1mn(z) - A 1mn cos(k1z(z - c) .

(3.108)

(3.109)

(3.110)

De randvoorwaarden voor z = z' volgen uit de inhomogene differentiaalvergelijking (3.102).
Ais F1mn(z) een oplossing is van (3.102) dan moet F1mn(z) continu zijn in z = z' en zijn

2Voor het schrijfgemak noteren we klz in plaats van klzmn .
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afgeleide moet daar een sprong vertonen gelijk aan de sterkte van de delta-functie [Collin 91).
Dit resulteert in de vergelijkingen

F (l) ( ') - F(2) ( ')1mn Z - 1mn Z ,

d (1) ( )1 d (2) ( )1 _ 4 . (m1r '). n1r ')-dF1mn Z - -dF 1mn Z - --b sm -x sm(-bY .
Z z=z' Z z=z' a a

(3.111)

(3.112)

Vervolgens beschouwen we de homogene Relmholtzvergelijking (3.83). Met de methode van
separatie van variabelen voIgt

met

00 00

GA2zz = L L sin(k2xmx) sin(k2yn y)F2mn(Z),
m=l n=l

(3.113)

(3.114)

waarbij k2xm = m1r/a =: kxm, k2yn = n1r/b =: kyn en3 k2z = Jk~ - kim - k~n' Zie voor de
definitie van de complexe wortel (3.104). Rierbij zijn de randvoorwaarden (3.89) t/m (3.93)
toegepast. Ret toepassen van de randvoorwaarden (3.94) en (3.95) op (3.96) en (3.113) levert
resp. de vergelijkingen

1 d (1) I _ 1 d 1

k
2 -dF 1mn(z) - k 2d F2mn (z) ,
1 Z z=d 2 Z z=d

(3.115)

(3.116)

VI
I

I
(1) I (2)

~mn(Z)
I

~mn(Z)

Z

d Z· c

Figuur 3.2: Het l-dimensionale probleem.

Merk op dat het 3-dimensionale probleem met randvoorwaarden is vereenvoudigd tot een
I-dimensionaal probleem. In figuur 3.2 zijn de I-dimensionale functies in de betreffende
gebieden aangegeven. Invullen van (3.107) en (3.114) in (3.115) en (3.116) geeft

(3.117)

3Voor het schrijfgemak noteren we k2z in plaats van k2zmn •
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(1) (1) . ( _ J.Ll (A1mn cos(k1zd) + B 1mn sm k1zd) - -A2mn COS k2zd).
J.L2

(3.118)

Vervolgens elimineren we A 2mn door de vergelijkingen op elkaar te delen en na enkele een
voudige algebraische manipulaties voIgt er

waarbij

C
mn

= klz sin(k1zd) + Zmn C~S(klZd)

kl z COS(klzd) - Zmn sm(k1zd)

en

Met behulp van (3.118) voIgt voor de constante A 2mn

A - J.L2 A(l) cos(k1zd) + Cmn sin(klzd)
2mn - Imn (k d) .J.Ll cos 2z

(3.119)

(3.120)

(3.121)

(3.122)

(3.123)

Rest nog het vinden van de constanten Al~n en Al~n' met behulp van de vergelijkingen
(3.111) en (3.112). Uit vergelijking (3.111) voIgt

A(l) = A(2) COS(klz(Z' - c))
Imn Imn cos(k1zz') + Cmn sin(klzz')'

Ret uitwerken van (3.112) geeft

Al~nklz (Cmn COS(klzZ') - sin(k1zz ')) + Al~nklz sin(k1z(z' - c))

4 . (m7r ') . (n7r ')=--SIn -x sm -y .
ab a b

Eliminatie van Al~n met behulp van (3.123) en na wat goniometrische manipulaties voIgt

hiermee voor Al~n

A
(2) __4_ . (m7r ') . (n7r ,)COS(klzZ')+Cmnsin(klZz')
Imn - sm x sm y . ( ) C (k) .abklz a b sm k1zc - mn cos lzC

Met (3.123) voIgt vervolgens voor Al~n

A
(l) __4_ . (m7r ') . (n7r,) cos(k1z(z' - c))
Imn - sm x SIn bY' (k ) C (k) .abk1z a sm lzC - mn COS lzC

Met vergelijking (3.119) voIgt er voor Bi~n

B
(l) 4. (m7r ') . (n7r,) Cmn COS(klz(Z' - c))
Imn = --sm -x sm -y .

abklz a b sm(k1zc) - Cmn cos(k1zc)
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en met (3.122) voIgt er voor A2mn

A 4/12. (k ')' (k ,)COS(k1z(Z'-C))(cos(k1zd)+CmnSin(k1Zd)) ( 7)
2mn = sm xmX sm ynY. . 3.12

ab/11 k1z cos(k2zd)(sm(klzc) - Cmn cos(k1zc))

. (1) (1) (2)Op dlt punt hebben we de constanten A1mn , B1mn , A 1mn en A2mn bepaald. De constanten
kunnen nu worden ingevuld in de betreffende functies. Met wat goniometrische manipulaties
kan vervolgens de constante Cmn worden geelimineerd. Hierbij is het handig om gebruik te
maken van

cos(k1zz') + Cmn sin(k1z z ')

sin(k1zc) - Cmn cos(k1zc)
Zmn sin(k1z (z' - d)) + k1z cos(k1z(z' - d)
-Zmn cos(k1z(c - d)) + k1z sin(k1z (c - d))'

(3.128)

Hieruit voIgt direct, omdat Cmn geen functie is van z'

cos(k1zz) + Cmn sin(k1zz)
sin(k1zc) - Cmn cos(k1zc)

en ook

COS(k1z d) + Cmn sin(k1zd)
sin(k1z c) - Cmn COS(klzC)

Zmn sin(k1z(z - d)) + k1z COS(k1z(Z - d)
-Zmn cos(k1z(c - d)) + k1z sin(k1z (c - d))

-Zmn cos(k1z(c - d)) + k1z sin(k1z (c - d)) .

(3.129)

(3.130)

Invullen van de constanten Al~n en Bl~n in (3.107) geeft met behulp van (3.129)

(1) 4 . m7f . n7f ,
F1mn(z) = absm(--;-x')sm(TY)x

cos(k1z(z' - c)) .
D k [Zmn sm(k1z (z - d)) + k1z cos(k1z(z - d))] ,

mn 1z

met

Dmn = -Zmn COS(k1z(C - d)) + k1z sin(k1z (c - d)).

Invullen van de constante Al~n in (3.110) geeft met behulp van (3.128)

Fl~n(z) = :b sin(r:
7f

x') sin(n
b
7f y')x

Zmnsin(k1z(z'-d))+k1zCOs(k1z(Z'-d)) (k ( ))
D k

cos 1z Z - C •
mn 1z

Invullen van de constante A 2mn in (3.114) geeft met behulp van (3.130)

F () _ 4/12 . (m7f ') . (n7f ,)cos(k1Z(z' - c)) (k )
2mn Z - -b- sm -x sm -bY D (k d) cos 2z Z '

a /11 a mn cos 2z

De functie F1mn (z), gedefinieerd met (3.105), wordt hiermee
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(3.132)

(3.133)

(3.134)

(3.135)



{

COS(klz(Z' - c)) [ . (() (( ]D k Zmn sm k1z Z - d) + klz cos k1z Z - d)) ,
mn lz

Zmnsin(klz(z'-d))+klzCOs(klz(Z'-d)) (k ( ))
D k cos lz Z - C ,

mn lz

voor d < Z < Z ' ,

voor z' < z < c.

Met (3.96) en (3.113) voIgt tot slot voor GAlzz(r'IT') en GA2zz(r'IT') resp.

4 00 ex>

G ( --1--') ~ ~ . (m1r ') . (n1r ') . (m1r ) . (n1r )Alzz r r = ab L...J L...J sm ~x sm bY sm ~x sm bY x
m==l n==l

(3.136)

{

COS(klz(Z' - c)) [ . (k ()) (( ))JD k Zmn sm lz Z - d + kl z cos kl z Z - d ,
mn lz

Zmn sin(klz(z' - d)) + k1z cos(klz(z' - d)) (k ( ))D k cos lz Z - C ,mn lz

voor d < z < z',

voor z' < z < c,

4 ex> ex>

G ( --1--') J.L2 ~ ~ • (m1r ') . (n1r ') . (m1r ) . (n1r )A2zz r r = -b- L...J L...J sm -x sm -y sm -x sm -y x
a J.Ll m=l n=l a b a b

(3.137)

met

COS(klz(Z'-C)) (k )
D (k d)

cos 2z Z ,
mn cos 2z

Dmn = -Zmn cos(klz(c - d)) + kl z sin(k1z(c - d)),

m1r n1r
kxm =~ en kyn = b .

voor 0 < z < d,

De eerste drie elementen van de dyadische Greense functie voor de magnetische vectorpoten
tiaal zijn hiermee bepaald.

3.5.3 Een dipool gericht in de x-richting

In paragraaf 3.4.2 is aangetoond dat voor een dipool gericht in de x-richting aan de randvoor
waarden (3.8) en (3.9) kan worden voldaan als de x- en z-component ongelijk aan 0 worden

gekozen. De vector 6~2 is dus van de vorm

(

GAVXX)
6(x) = 0

Av '
GAvzx
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en uit (3.80) en (3.81) volgen voor de component GAvxx de scalaire Helmholtzvergelijkingen

De randvoorwaarden zijn afgeleid in paragraaf 3.4.2 en voor GAvxx voIgt

(3.138)

(3.139)

:GAvXX(X,y,Z)! =0,
uX x=a

G A2xx(X, y, 0) = 0,

: GAvXX(X,y,z)! = 0,
uX x=o

G A1xx(X, y, c) = 0,

GAvxx(X,O,Z) = 0,

G Avxx(X, b, z) = 0,

GA1xx(X,y,d) = GA2xx(X,y,d),

If) I If) I- -;:}GA1xx(X,y,z) = - -;:}GA2xx(X,y,z) ,
ILl uZ z=d IL2 uZ z=d

(f E 8v1 ), (v = 1,2), (3.140)

(f E 822 ), (3.141)

(f E 8v3 ), (v = 1,2), (3.142)

(f E 814), (3.143)

(f E 8vs ), (v=I,2), (3.144)

(f E 8v6 ), (v = 1,2), (3.145)

(f E 812 ), (3.146)

(f E 812), (3.147)

Uit (3.80) en (3.81) volgen voor de component GAvzx de scalaire homogene Helmholtzverge
lijkingen

V 2GA1zx(fIf') + kiGA1zx(fIf') =0,

V 2GA2zx(fIf') + k~GA2zx(fIf')=0,

met randvoorwaarden

voor fE VI,

voor f E V2,

(3.148)

(3.149)

GAvzx(a,y,z) = 0,

: GA2ZX(X,y,z)1 = 0,
uZ z=o

GAvzx(O,y,Z) = 0,

G AVzx(X, 0, z) = 0,

GAvzx(x,b,z) = 0,

1 1
-GA1zx(X,y,d) = -GA2zz(X,y,d),
ILl IL2
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(f E 8v1), (v = 1,2), (3.150)

(f E 822 ), (3.151)

(f E 8v3), (v = 1,2), (3.152)

(f E 814), (3.153)

(f E 8vs ), (v = 1,2), (3.154)

(f E 8v6 ), (v = 1,2), (3.155)

(f E 812), (3.156)



(1 1) a
= k~ - ki ax GAlxAx, y, d), (f E 812).

(3.157)

We beginnen met het oplossen van het probleem beschreven door (3.138) tim (3.147). Merk
op dat deze volgorde vast ligt. Eerst moet GAvxx worden bepaald, zodat dan randvoorwaarde
(3.157) vast komt te liggen. De oplossing van GAvxx verloopt analoog aan de oplossing van
GAvzz beschreven in de vorige paragraaf. Uit de randvoorwaarden voor de ideaal geleidende
wanden voIgt hier echter dat de bronterm dient te worden ontwikkeld in de tweevoudige
Fourier-reeks

8(f - f/)=8(x - x ' )8(y - y')8(z - Zl)

voor f E VI. De factor EOm is de Neumann-factor en deze is gedefinieerd door

(3.158)

{
I,

EOm =
2,

als m = 0,

als m #- O.
(3.159)

Ret wordt aan de lezer overgelaten om aan te tonen dat voor GAlxx(fif/) en G A2xx(fif/)
resp. voIgt

2 00 00

(_,_I) " " (m7r ') . (n7r ') (m7r). (n7r )GAlxx r r = ab L.J L.J EOmcos --;-x sm bY cos --;-x sm bY x
m=On=1

(3.160)

{

sin(klAz I - c)) ["t/" k (k ( d)) . (k ( d))]
E k L mn lz cos lz Z - + sm lz Z - ,

mn lz

Ymnkl z cos(klz(Z' - d)) + sin(kIAz ' - d)) . (k ( _ ))
E k sm lz z C,

mn lz

voor d < z < Z I,

voor z I < Z < c,

2 00 00

GA2xx(fif/) = ab L L EOmCOS(:7r x')sin(nt yl)COS(:7r x)sin(nt y)x
m=On=1

(3.161)

voor 0 < z < d,

met

1L2 1
Ymn = --k tan(k2z d),

ILl 2z

Emn = Ymnklz COS(klz(C - d)) + sin(klz(c - d)),
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m7r n7r
kxm = - en kyn = -.

a b

Nu GAvxx bekend is, kan GAvzx worden bepaald. Met de methode van separatie van variabelen
volgen voor (3.148) en (3.149) de resp. oplossingen

met

00 00

GAlzx = 2: 2: sin(kxmx) sin(kynY)Plmn(Z),
m=ln=1

00 00

GA2zx = 2: 2: sin(kxmx) sin(kynY)P2mn(Z),
m=In=1

Plmn(Z) = Glmn cos(k1z(z - c)),

(3.162)

(3.163)

(3.164)

(3.165)

b OO k - m7l" k - n7l" k - Vk2 k2 k2 k - Vk2 k2 k2 H' b"waar IJ xm - a' ym - b' lz - 1 - xm - yn en 2z - 2 - xm - yn' ler IJ

zijn de randvoorwaarden (3.150) tim (3.155) gebruikt. De constanten Glmn en G2mn volgen
uit de twee randvoorwaarden voor rE 8 12' Uit (3.156) voIgt direct de randvoorwaarde

en uit (3.157) voIgt

1 d lId I
k2 -dP1mn(z) - k2 -dP2mn (z)

1 Z z=d 2 Z z=d

(
1 1 ) 2t:omkxmYmn ( ') . ( '). ( (' ))= 2 - k2 bE cos kxmx sm kynY sm klz Z - C •
k1 2 a mn

Vergelijking (3.166) geeft

J-ll cos(k2z d)
G1mn = G2mn - (k ( d))J-l2 cos lz c-

en het uitwerken van (3.167) Ievert

kkY Glmn sin(k1z (c - d)) + ~f G2mn sin(k2zd) =

(
1 1 ) 2t:omkxmYmn (k '). (k '). (k (' ))
k2 - k2 cos xmX sm ynY sm lz Z - C •

1 2 abEmn
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Met deze twee vergeIijkingen voIgt

C (k2 k2) 2EOmkxmYmn (k ')' ( ')' (k (' ))2mn = 2 - 1 bE cos xmX sm kynY sm lz Z - C x
a mn

JL2 cos(k1z(d - c))

en

C (k2 k2) 2EOmkxmYmn (k ')' (k ')' (k (' ))Imn = 2 - 1 bE cos xmX SIn ynY sm lz Z - C x
a mn

(3.170)

(3.171)

Ret invullen van deze resultaten in (3.162) en (3.163) Ievert voor GAlzx en G A2zx de resp.
uitdrukkingen

4 00 00

GAlzx(flT') = ab L L kxm cos(kxmx') sin(kynY') sin(kxmx) sin(kynY) x
m=l n=l

(3.172)

(ki - kO ;lY;n sin(k1z(z' - c)) cos(k2zd) COS(klz(Z - c)), voor d < z < c,
mn mn

4 00 00

GA2zx(fIT') = ab L L kxm cos(kxmx') sin(kynY') sin(kxmx) sin(kynY) x
m=l n=l

(3.173)

met

JL2 1
Ymn = -k tan(k2z d),

JLl 2z

Emn = Ymnk1z cos(k1z(c - d)) + sin(klz(c - d)),

Fmn = JLlk1zki COS(k2zd) sin(klz(c - d)) + JL2k2zki sin(k2zd) cos(k1z(c - d)),

m1f n1f
kxm = ~ en kyn = b'

3.5.4 Een dipool gericht in de y-richting

De oplossing voor een dipool gericht in de y-richting zou kunnen worden gevonden met de
methode die is toegepast bij het bepalen van de oplossing voor een dipool gericht in de
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x-riehting. Na het bepalen van de randvoorwaarden zouden de betreffende differentiaaiverge
lijkingen kunnen worden opgelost, analoog aan hetgeen is besehreven in paragraaf 3.5.3. Wij
zullen deze methode niet volgen, maar zullen

(

GAVXY)-(y) -
GAv - GAvyy ,

GAvzy

(v=I,2)

bepalen door gebruik te maken van de symmetrie in de geometrie. We hebben immers de
potentiaal voor een dipool gericht in de x-riehting G~2 reeds bepaaid (zie figuur 3.3).

y

bf--------------~----.

y' ------------ I ..
I

--+~ +_----------.J'----~~ X

o x' a

Figuur 3.3: Geometrie voor een dipool gerickt in de x-rickting.

We bepalen met behuip van G~2 eerst de potentiaal voor het probleem gesehetst in figuur 3.4.

Deze potentiaal zou eenvoudig uit G~2 volgen door in de bepaaide uitdrukkingen voor G~2
de substituties

a:= b, b:= -a, x' := y' en y':= -x'

uit te voeren, zij het niet dat bij de afleiding van deze uitdrukkingen de veronderstellingen
a > 0 en b > 0 zijn gebruikt. Ais we deze restrictie willen opheffen, dan moeten we de
Fourier-reeksontwikkeling (3.158) sehrijven ais

8(f - f') =8(x - x ')8(y - y')8(z - z ')

Merk op dat moet bIijven geiden x' E (0, a) en y' E (0, b). Het gevoig is dat eerst de faetoren

1/(ab) voor de sommatie-tekens in de uitdrukkingen voor G~2 moeten worden vervangen
door 1/ labl, alvorens de substituties uit te voeren. Nu we de potentiaal voor de geometrie
van figuur 3.4 gevonden hebben, rest ons nog een rotatie van het assenstelsel. De z-as wordt
hierbij ais rotatie-as genomen (zie figuur 3.5a). De potentiaal G~2 voor een dipool gericht in
de y-richting (figuur 3.5b), voIgt uit de potentiaal voor de geometrie van figuur 3.4 na het
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uitvoeren van de substituties

y

bo y'
-t--+-------,----..x

-X' - ..

-a 1-------------'

Figuur 3.4: Hulpgeometrie voor een dipool gericht in de x-richting.

bt-----------------,

8o

y

y' ------------1
-+---------+------.L.--.x

x'

I
I

o I y' b
- --~--------- -

-x' .l- - -'--......
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

-8 1------------'
I

(8) (b)

Figuur 3.5: (aJ Het roteren van de assen. (bJ Geometrie voor een dipool gericht in de y
richting.

Dit leidt na het verwisselen van de indices m en n, tot de oplossing van de potentiaal voor
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een dipool gericht in de y-richting

(v=1,2), (3.175)

(3.176)

{

sin(klz(z' - c)) [ (( . ( ]E k Ymnk1z cos k1z Z - d)) + sm(klz Z - d)) ,
mn lz

Ymnk1z cos(k1z(z' - d)) + sin(klz(z' - d)) . (k ( ))
E k SIn lz Z - C ,

mn lz

voor d < z < z',

voor z' < z < c,

2 00 00

GA2yy(TIi') = I-abl J;l~ EOn sin(kxmx') cos(kynY') sin(kxmx) cos(kynY) X (3.177)

voor 0 < z < d,

met

4 00 00

GAlzy(TIi') = I-abl J;l; kyn sin(kxmx') cos(kynY') sin(kxmx) sin(kynY) X

(k~ - ki) ;lY;n sin(klz(Z' - C))cos(k2zd)cos(k1z(z - c)) voor d < z < C,
mn mn

4 00 00

GA2zy(rli') = I-abl L L kynSin(kxmX')cOS(kyny')sin(kxmx)sin(kynY)x
m=l n=l

1t2 1
Ymn = --k tan(k2zd),

Itl 2z

E mn = Ymnk1z cos(k1z(c - d)) + sin(k1z(c - d)),

Fmn = Itlklzk~ cos(k2zd) sin(k1z(c - d)) + 1t2k2zk~ sin(k2zd) cos(k1z(c - d)),

m1l" n1l"
kxm = --;;: en k yn = b.

(3.178)

(3.179)

De beschreven methode is hier toegepast voor het vinden van een potentiaal, maar zal later
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reehtstreeks worden toegepast op de Greense funeties voor het elektrisehe en magnetisehe
veld. Resumerend kunnen we stellen, dat het betreffende veld ten gevolge van een dipool
gericht in de y-richting kan worden gevonden uit het veld ten gevolge van een dipool gericht
in de x-riehting door middel van de substituties

x:= y, y := -x, x' := y', y' := -x', kxm := kym , kyn := -kxn , ex := e y en e y := -ex.

58



3.6 Ret elektrische veld

3.6.1 De Greense functie voor het elektrische veld

We zullen hier het verband afleiden tussen de Greense functie voor het elektrische veld en de
Greense functie voor de magnetische vectorpotentiaal. De fictieve stroombron (zie paragraaf
3.5.1)

J:(i)(f) = ~ o(f - f')ei, (i = x, y, z),
11-1

met f' E VI, bepaalt de voorste elementen G~i en G~~ van de dyaden

- -(x)~ -(y)~ -(z)~

GAl = GAl ex + GAl ey + GAl ez

en

(3.180)

(3.181)

(3.182)

Deze twee dyaden zijn de beide delen van de dyadische Greense functie voor de magnetische
vectorpotentiaal (zie (3.77) en (3.78)). Voor het veld in VI voIgt met (2.88)

E-(i)(_) __ " jrrrG- (~I-I).J~(i)(-I)dV"__ " G-(i)
1 r - JWI1-1 } } EI r r e r - JW EI

VI

en voor het veld in V2 voIgt met (2.98)

(3.183)

(3.184)E~i)(T) = -jW11-1 111 GE2(flT")' J:(i)(fl)dV" = -jwG~1·
VI

De superscriptnotatie van paragraaf 2.4 wordt hier niet meer gebruikt. Ret deel van de
dyadische Greense functie voor het elektrische veld voor f E VI wordt genoteerd volgens

- -(x) ~ -(y) ~ -(z) ~

GEl = GEl ex + GEley + GElez

en voor het deeI voor f E V2 noteren we

(3.185)

(3.186)

De vectoren G~i en G~~ vormen een vectorpotentiaal voor de fictieve stroom le(i)(f) waaruit
het veld kan worden bepaald. Met (3.14) voIgt voor f E VI

E-(i) __ " (G-(i) + ~nn G-(i))
1 - JW Al k 2 v v· Al .

1

Dit resultaat Ievert met (3.183)

G-(i) _ G-(i) + ~nn . G-(i) (" )
EI- Al k2vV AI' Z=X,y,z

1
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en voor i = x, y, z laten deze vergelijkingen zich samenvoegen tot de dyadische vergelijking

- - 1 -
GEl = GAl + k2 \7\7 . GAl.

I
(3.189)

Op soortgelijke wijze voIgt met behulp van (3.14) en (3.184) voor GE2 het verband

(3.190)

en uitsplitsen van deze dyadische vergelijking in vectoriele vergelijkingen geeft

a-(i) - a-(i) + ~>7>7 • a-(i) (. )
E2 - A2 k2 v v A2' t = X, y, Z .

2
(3.191)

Als we vergelijking (3.188) nader beschouwen, dan is het niet moeilijk in te zien dat er bij het

differentieren van G~i problemen kunnen ontstaan ter plaatse van Z = Z '. Nemen we G~i
als voorbeeld, dan voIgt uit vergelijkingen (3.111) en (3.112) dat in de buurt van z = z' de
functie Flmn ZOU kunnen verlopen volgens de functie van figuur 3.6a.

FlInn !1zFlmn

I
I
I
I
1

I
I
I

-I d I ~ Z Z
z' d z'

(a) (b)

Figuur 3.6: (a) Een mogelijk junctieverloop voor Flmn . (b) Een mogelijk junctieverloop voor

izFlmn.

De afgeleide naar z is weergegeven in figuur 3.6b en hieruit voIgt direct, dat nogmaals dif
ferentieren naar z een delta-functie moet opleveren voor z = z '. Een conc1usie die hieraan
kan worden verbonden is dat het termsgewijs differentieren van de gevonden reeksen zeker
niet de complete functies zal opleveren, tenzij de distributietheorie wordt toegepast. Hiertoe
schrijven we Flmn(z) als [Signalen 1]

Flmn(Z) = Fi~n(z) (1 - u(z - z ')) + Fi~n(z) (1 - u(z' - z)) 1 (3.192)

waarbij

{
1 voor z > 0,

u(z) = '
0, voor z < O.

(3.193)
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Voor de eerste afgeleide voIgt met (3.111)

(1) ( (2)
d F () _ dFlmn z) (1 ( ')) dF1mn(z) (1 (' ))- Imn Z - - u z - z + - u z - z

dz dz dz

en voor de tweede afgeleide voIgt met (3.112) (in gegeneraliseerde zin)

dd;2 F1mn (z)= d2F~;;(Z) (1- u(z - z')) + d2F~;;(Z) (1- u(z' - z))

4 . (m7r , . (n7r ') ( ,- -sm -x )sm -Y 0 z - z ).
ab a b

Vergelijking (3.188) geeft voor i = z met (3.96)

1 0000

G~i = G~i + k2 L L \7\7 . sin(klxmX ) sin(klyny)Flmn(Z) ez ,

1 m==1 n==1

(3.194)

(3.195)

(3.196)

waarbij de veronderstelling is gemaakt dat de differentiaties en sommaties kunnen worden
verwisseld. Gebruiken we vervolgens (3.194) en (3.196) dan voIgt

(3.197)

4 00 00

'" '" . (m7r ') . (n7r ') . (m7r ) . (n7r )I:( ') ~- abk2 ~ ~ sm ----;;:x sm bY sm ----;;:x sm bY U z - z ez
1 m==1 n==1

en met (3.101) voIgt ten slotte

(3.198)

1 1:( _ _') ~
- k2u r - r ez •

1

Zie hierover verder bijvoorbeeld [Rahmat-Samii 75], [Tai 81], of [Wang 79]. We zullen er
verder vanuit gaan dat de te beschouwen veldpunten zodanig worden gekozen dat i i= i'.

Merk tot slot op dat voor een willekeurige stroomverdeling het elektrische veld kan worden
bepaald met

Ev(T) = -jWJll fff GEv(TIT') . .le(T') dV', (v = 1,2).

VI
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3.6.2 Een dipool gericht in de z-richting

Voor een dipool gericht in de z-richting heeft de vector G~~ aIleen een z-component ongelijk
aan O. Uitschrijven van (3.188)/(3.191) levert in dit geval

(v=1,2). (3.200)

Ais differentiatie en sommatie kunnen worden verwisseid dan voIgt met behulp van (3.136)
en (3.137)

(3.201)

{

COS(klz(C - Z ')) [ (k (d)) . (k ( d))JD Zmn cos lz Z - - kl z sm lz Z - ,
mn

ZmnSin(klZ(z'-d)1+klZCOs(klZ(Z'-d)) . (k ( _ ))
SIn lz C Z ,

mn

voor d < z < z',

voor z' < Z < C,

COS(klz(C- z')) . (k )
D (k d)

SIn 2z Z ,
mn COS 2z

voor 0 < z < d,

4 00 00

GElyz(rJf") = --2 L L kyn sin(kxmx') sin(kyny')sin(kxmx) cos(kynY) X
abk1 m=l n=l

(3.203)

{

COS(klz(C - z')) [Z (k (d)) . (k ( d))JD mn cos lz Z - - k1z sm lz Z - ,
mn

Zmn sin(klz(z' - d)'b+ k1z COS(klz(Z' - d)) . (k ( ))sm lz C - Z ,
mn

voor d < z < z',

voor z' < Z < C,

(3.204)

COS(klz(C-Z')) . (k )
- sm 2zZ,

Dmn COS(k2z d)
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{

COS(klz(C - Z ')) [Z . ( ( d)) k (( ))]D k mn sm k1z Z - + lz cos klz Z - d ,
mn lz

Zmn sin(k1z(z' - d)) + k1z cos(klz(z' - d)) (k ( _ ))
D k cos lz C Z ,

mn lz

voor d < Z < z',

voor z' < z < C,

cos(k1z(c - z')) (k )
D (k d)

cos 2z Z ,
mn cos 2z

voor 0 < z < d.

3.6.3 Een dipool gericht in de x-richting

Voor een dipool gericht in de x-richting heeft vector G~~ twee componenten ongelijk aan O.
Uitschrijven van (3.188)/(3.191) Ievert in dit geval

(v=1,2). (3.207)

Als differentiatie en sommatie kunnen worden verwisseld dan voIgt met behulp van vergelij
kingen (3.160), (3.161), (3.172) en (3.173)

GElxx(TIT') = ab
2
k2 f: f: EOm cos(kxmx') sin(kynY') cos(kxmx) sin(kynY) x

1 m=On=l

(3.208)

],

{

sin(klz(C - z ')) [ (k ( )) . ( ( d))]E k Ymnkl z cos lz Z - d + sm klz Z - ,
mn lz

Ymnk 1z COS(klz(Z' - d~ + sin(k1z(z' - d)) . (k ( _ ))E sm lz C Z ,
mn lz

voor d < Z < z'

voor z' < Z < C

2 00 00

GE2xx(TIT') = -b2 L L EOm cos(kxmx')sin(kynY') cos(kxmx) sin(kynY) X
a k2 m=On=l

(3.209)

voor 0 < z < d,
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4 00 00

GElyx(rlT') = abk2 L L kxmkyn cos(kxmx') sin(kynY') sin(kxmx) cos(kynY) X

1 m=l n=l
(3.210)

],

{

sin(klz(C - Z')) [Y. k (k ( d)) . (k ( d))J
E k mn lz cos lz Z - + sm lz Z - ,mn lz

Ymnk1z cos(k1z(z' - d)) + sin(klz(Z' - d)) . (k ( ))E k sm lz C - Z ,mn lz

voor d < Z < z'

voor z' < z < C

4 00 00

GE2yx(rlT') = abk2 L L kxmkyn cos(kxmx') sin(kynY') sin(kxmx) cos(kynY) X

2 m=l n=l

Ymn sin(klz(C - z')) [(k2 _ k2) JL2 k2z (k ( _ d)) 1] . (k )
E 2 1 F COS lz C +. (k d) SIn 2z z ,

mn mn SIn 2z

voor 0 < z < d,

4 0000

GElzx(rlT') = a~k2 L L kxm cos(kxmx') sin(kynY') sin(kxmx) sin(kynY) X

1 m=ln=l

(3.211)

(3.212)

],

{

sin(klz(C - Z')) [ . (( )) (( ))]E Ymn klz sm klz Z - d - COS klz Z - d ,
mn

Ymnklz cos(k1z(z' - d)) + sin(k1z(z' - d)) (k ( _ ))E cos lz C Z ,
mn

voor d < z < z'

voor z' < z < C

4 00 00

GE2zx(rlT') = abk2 L L kxm cos(kxmx') sin(kynY') sin(kxmx) sin(kynY) X

2 m=l n=l
(3.213)

Ymn sin(k1z (c - z ')) [( 2 2) (2 2) JL2 k2z ]E k1 - k2 k2 - k2z ~ cos(k1z(c - d)) + . (k d) cos(k2zz),
mn .C'mn SIn 2z

voor 0 < z < d.
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3.6.4 Een dipool gericht in de y-richting

Voor een dipool gericht in de y-richting zouden we de componenten van vector G~~ kunnen

bepalen met behulp van de in paragraaf 3.5.4 gevonden vector G~~ en de vergelijkingen (3.188)

en (3.191). We bepalen echter de componenten van G~~ door middel van de substituties

, " 'k k k k ~ ~ ~ ~x := Y, Y:= -x, x := Y , Y := -X, xm:= ym, yn:= - xn, ex := ey en ey := -ex,

in de uitdrukkingen van de componenten van de in de vorige paragraaf bepaalde vector G~~.
Dit leidt tot de reeksen (zie paragraaf 3.5.4)

4 00 00

GElxy(rlf') = abk2 L: L: kxmkynsin(kxmx') cos(kyny')cos(kxmx) sin(kynY) X

1 m=l n=l
(3.214)

{

sin(klz(C - Z')) [ k (k ( d)) . (k ( d))JE k Ymn lz cos lz Z - + sm lz Z - ,
mn lz

Ymnklz cos(klz(z' - d)) + sin(klz(Z' - d)) . (k ( _ ))
E k SIn lz C Z ,

mn lz

],

voor d < Z < z'

voor z' < Z < C

4 00 00

GE2xy(f/f') = abk2 L: L:kxmkynSin(kxmx')cos(kyny')cos(kxmx)sin(kynY)x
2 m=ln=l

voor 0 < Z < d,

2 00 00

GElyy(f/f') = abk2 L: L: EOn sin(kxmx') cos(kynY') sin(kxmx) cos(kynY) X

1 m=ln=O

(3.215)

(3.216)

{

sin(klAc - z ')) [ k (k ( d)) . (k ( d))JE k Ymn lzCOS lz z- +sm lz z- ,
mn lz

Ymnklz cos(k1z(z' - d)) + sin(k1z(z' - d)) . (k ( _ ))
E k sm lz C Z ,

mn lz
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2 00 00

GE2yy(TIT') = abk2 L LEOnSin(kxmX')COS(kyny')sin(kxmX)COS(kynY)X
2 m==l n==O

voor 0 < z < d,

4 0000

GElzy(f'IT') = a~k2 L L kym sin(kxmx') cos(kynY') sin(kxmx) sin(kynY) X

1 m==l n==l

(3.217)

(3.218)

{

sin(klz(C - z ')) [ k . (k ( d)) (( ))JE Ymn lz sm lz Z - - cos kl z Z - d ,
mn

Ymnk1z COS(klz(Z' - d)) + sin(k1z(z' - d)) (k ( _ ))E cos lz C Z ,mn

],

voor d < z < z'

voor z' < z < C

4 00 00

GE2zy(f' IT') = abk2 L LkynSin(kxmx')cos(kyny')sin(kxmx)sin(kynY)x
2 m=l n==l

(3.219)

Ymn sin(klz(C - Z')) [( 2 2) (2 2) J.l2 k2z ]E k1 - k2 k2 - k2z -F COS(klz(C - d)) + . (k d) cos(k2zz),
mn mn SIn 2z

voor 0 < z < d.
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3.7 Het magnetische veld

3.7.1 Een dyadische functie voor het magnetische veld

Ret magnetische veld kan via een rotatie-operatie worden afgeleid uit een magnetische vec
torpotentiaal voor de betreffende stroomverdeling (zie (3.11)). Een probleem is hier dat we
aIleen vectorpotentialen hebben bepaald voor het geval dat de stroom een puntdipool is in de
x-, y-, of z-richting. Voor een willekeurige stroomverdeling kan met (3.199) weI het elektrische
veld worden bepaald. Vandaar dat we het magnetische veld bepalen uit het elektrische veld
met de MaxweIl-vergelijking

- 1 -Hv(T) = --.-V' x Ev(T),
JWJ-Lv

Invullen van (3.199) leidt tot

(v=I,2). (3.220)

Hv(T) = J:...- V' X J-LI 111 GEv(TIf') . .le(r') dV'
J-Lv VI

= ~: ~J V x GE"(fif') . 1.(1") dV'

Ais we vervolgens definieren

G- (-1-') J-LI'(7 G- (-,-')Hv r r = - v X Ev r r ,
J-Lv

(v = 1,2), (3.221)

dan voIgt voor het magnetische veld ten gevolge van een willekeurige elektrische stroomver
deling de integraalbetrekking

Hv(T) = 111 GHv(rlf') . J:(T') dV', (v = 1,2).

VI

Vervolgens schrijven we (3.221) uit in de vectoriele vergelijkingen

(3.222)

G-Ci) (-\-') _ J-LI'(7 G-Ci) (-,-')Hv r r - v X Ev r r ,
J-Lv

(i = x,y,z). (3.223)

Met vergelijkingen (3.188) en (3.191) voIgt hiermee

G-Ci) (-1-') - J-LI'(7 G-Ci) (-1-')Hv r r - v X Av r r ,
J-Lv

(i=x,y,z), (3.224)

omdat de rotatie van een gradient nul oplevert. Deze vergelijkingen kunnen uiteindelijk
worden samengevoegd in de dyadische vergelijking

G- (-1-') J-LI'(7 G- (-1-')Hv r r = - v X Av r r ,
J-Lv

(v = 1,2).

67

(3.225)



3.7.2 Een dipool gericht in de z-richting

Voor een dipool gericht in de z-richting levert uitschrijven van (3.224)

G-(Z) _ ILl (A a A a) G
Hv - ILv ex ay - ey ax Avzz, (v = 1,2). (3.226)

Ais differentiatie en sommatie kunnen worden verwisseld dan voIgt met behulp van (3.136)
en (3.137)

4 00 00

GHlxz(f/f/) = ab L L kyn sin(kxmx ') sin(kynY ') sin(kxmx) cos(kynY) x
m=l n=l

(3.227)

{

COS(klz(C - Z ')) [Z . (k ( d)) k (( ))JD k mn sm lz Z - + lz cos k lz Z - d ,
mn lz

Zmn sin(klz(z 1 - d)) + klz cos(klz(z 1 - d)) (k ( _ ))
D k cos lz C Z ,mn lz

voor d < z < Z I,

voor z 1 < z < C,

4 00 00

GH2xz(f·/f/) = ab L L kynsin(kxmX') sin(kyny')sin(kxmx) cos(kynY) X

m=l n=l
(3.228)

cos(klz(c - Zl)) (k )---'----'---,-----'-'- cos 2z Z ,
D mn cos(k2zd)

voor 0 < z < d,

4 00 00

GHlyz(ili' ) = - ab L L kxm sin(kxmx ' ) sin(kynY ' ) cos(kxmx) sin(kynY) X

m=ln=l
(3.229)

{

COS(klz(C - Z ')) [Z . (k ( d)) k (k ( d))]D k mn sm lz Z - + lz cos lz Z - ,mn lz

Zmnsin(kIAzl-d))+klzCOs(kIAz'_d)) (k (- ))
D k cos lz C Z ,

mn lz

voor d < z < Z I,

voor z 1 < z < c,

4 00 00

GH2yz (iji/) = - ab L Lkxmsin(kxmXI)sin(kyny')cOs(kxmx)sin(kynY)x
m=ln=l

(3.230)

cos(klz(c - Zl)) (k )
D (k d)

cos 2z Z ,
mn cos 2z

Uit (3.226) voIgt direct

GHlzz(i/f/) = GH2zz(f/f/) = O.
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3.7.3 Een dipool gericht in de x-richting

Voor een dipool gericht in de x-richting levert uitschrijven van (3.224)

Ais differentiatie en sommatie kunnen worden verwisseld dan voIgt met behulp van vergelij
kingen (3.160), (3.161), (3.172) en (3.173)

4 00 00

GHlxx(r'If/) = ab L L kxmkynCos(kxmxl)sin(kyny')sin(kxmx)cos(kynY)x
m=l n=l

(3.233)

voor d < z < C,

4 00 00

GH2xx(iIf/) = ab L L kxmkyn cos(kxmx ') sin(kynY ' ) sin(kxmx) cos(kynY)x
m=l n=l

(3.234)

2 00 00

GHlyx(r'JT/) = ab L L EOm cos(kxmx ') sin(kynY ') cos(kxmx) sin(kynY) X (3.235)
m=On=l

{

sin(klz(c - Zl)) [ k . (k ( d)) (( d))]E Ymn lz sm lz Z - - cos kl z Z - ,
mn

YmnklzCOs(klAzl-d))+sin(klAz'_d)) (k ( _ ))E cos lz C Z ,mn

],

2 00 00

GH2yx(r'JT/) = ab L L EOm cos(kxmx ') sin(kynY ') cos(kxmx) sin(kynY) x
m=On=l

sin(k1z(c - z ')) (k )]
E (k d)

cos 2z Z ,
mn cos 2z
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2 00 00

GHlzx(f'If/) = ab L L €Omkyn cos(kxmx ' ) sin(kynY ' ) cos(kxmx) cos(kynY) x
m=On=l

(3.237)

{

sin(klz(c - z ')) ['''' (k ( d)) . ( ( d))]E k L mnklz cos lz Z - + sm klz Z - ,
mn lz

YmnklzCOs(klz(zl-d))+sin(klz(z'_d)) . (k ( _ ))
E k SIn lz C Z ,

mn lz

voor d < z < Z I,

voor z I < Z < c,

2 00 00

GH2zx(f'If/) = ab L L €Omkyn cos(kxmx ') sin(kynY ') cos(kxmx) cos(kynY) x
m=On=l

(3.238)

sin(klz(C-Z ' )) . (k )
SIn 2zZ,

k2zEmn COS(k2z d)
voor 0 < z < d.

3.7.4 Een dipool gericht in de y-richting

Op dezelfde wijze waarop voor een dipool in de y-richting de componenten van vector G~~

bepaald zijn uit vector G~~, bepalen we hier de componenten van vector G~~ met behulp

van vector G~~. Substitutie van

x := Y, y:= -x, x' := y ' , y' := -x', kxm := kym , kyn := -kxn , ex := ey en ey := -ex,

in de uitdrukkingen van de componenten van de in de vorige paragraaf bepaalde vector G~~,
leidt tot de reeksen (zie paragraaf 3.5.4)

2 0000

GHlxy(f'If/) = ab L L €On sin(kxmx ' ) coS(kynY') sin(kxmx) cos(kynY) X

m=ln=O
(3.239)

{

sin(klz(C-Z
I
)) [ ·(k( d)) (( d))]E Ymnkl z sm lz Z - - cos kl z Z - ,

mn
Ymnklz cos(k1z(z I - d)) + sin(klz(z I - d)) (k ( _ ))E cos lz C Z ,

mn

],
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2 00 00

GH2xy(TIf") = ab L L Eonsin(kxmx')cos(kynY') sin(kxmx) cos(kynY) X

m=ln=O
(3.240)

sin(klz(C - Z')) (k )]--'-----'-------'-'- cos 2zZ ,
E mn cos(k2zd)

voor 0 < Z < d,

4 00 00

GHlyy(TIf") = ab L L kxmkyn sin(kxmx') cos(kynY') cos(kxmx) sin(kynY) X

m=ln=1

4 00 00

GH2yy(rlf") = ab L L kxmkyn sin(kxmx') cos(kynY') cos(kxmx) sin(kynY) x
m=ln=1

(k~ - ki) ;IY
;n sin(klz(C - Z')) cos(k1z(c - d)) cos(k2zz), voor 0 < z < d,

mn mn

2 00 00

GHlzy(rlf") = - ab L LEOnkxmsin(kxmx')cos(kyny')cos(kxmx)cos(kynY)x
m=ln=O

(3.241)

(3.242)

(3.243)

{

sin(klz(c - z ')) [Y. k (k ( d)) . (k ( d))]E k mn lz cos lz z - + sm lz z - ,mn lz
YmnklzCOs(klz(Z'-d))+sin(klz(z'-d)). (k (- ))E k sm lz C z ,. mn lz

voor d < z < z',

voor z' < z < c,

2 00 00

GH2zy(rlf") = - ab L L Eonkxmsin(kxmx') cos(kyny')cos(kxmx) cos(kynY) X

m=ln=O
(3.244)

sin(k1z (c - z')) . (k )
SIn 2zZ,

k2z Emn COS(k2z d)
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Hoofdstuk 4

Implementatie en resultaten

4.1 Inleiding

In hoofdstuk 3 zijn de elementen van dyadische Greense functies voor het elektrische en
magnetische veld afgeleid. Met deze functies kan het elektromagnetische veld worden berekend
in een rechthoekige cavity met een beklede wand. De cavity heeft ideaal geleidende wanden
en staat model voor een rechthoekige kamer waarin een zendantenne is opgesteld. De functies
zijn bepaald in de vorm van tweevoudige reeksen, die in alle gewenste veldpunten moeten
worden geevalueerd. Hierbij wordt de hulp ingeschakeld van een computer. In figuur 4.1 is
een voorbeeld te zien van een veldpatroon berekend met behulp van een computer. Uitgezet is
de modulus van de y-component van het elektrische veld. De geevalueerde veldpunten liggen
op een grid in een xz-vlak.

16000

12000

8000

4000

o
1.0

iIEy(x,y,z)!

(Vim)

= 0.26 m

~x (m)

Figuur 4.1: Een voorbeeld van een veldverdeling in het model voor een kamer.
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Het veld wordt veroorzaakt door een elektrische puntdipool, georienteerd in de z-richting.
De antenne is geplaatst in het punt r = (0.2, 0.4, 0.752) men heeft een dipoolmoment van
1 Am. In de figuur is duidelijk te zien waar de laag op de wand is aangebracht. De maxima
van IEyj zijn in de laag kleiner dan buiten de laag op de wand. Uit de figuur kan tevens de
conclusie worden getrokken dat de veldsterkte in de kamer van plaats tot plaats zal varieren.
Ais de ontvangantenne van een ontvanger in een minimum wordt gepositioneerd, bestaat de
kans dat de signaalruisverhouding van de verbinding beneden een bepaalde drempel daalt.
Er zal dan geen communicatie meer mogelijk zijn tussen zender en ontvanger. De afmetingen
van de kamer a = 0.5 m, b = 0.5 m en c = 1.0 m, zijn ten opzichte van de golflengte
niet te groot gekozen. Dit is gedaan omdat bij deze afmetingen de veldpatronen goed kunnen
worden gevisualiseerd. Een bijkomend voordeel is dat de gevonden reeksen sneller convergeren
naarmate de afmetingen ten opzichte van de golflengte kleiner worden gekozen.

Bij de configuratie van het model behorende bij figuur 4.1, heeft de laag (volume V2) een
dikte d = 0.25 m, met Cr = 4.5 - 0.13j. Met deze waarde voor Cr kan, onder bepaalde om
standigheden van de luchtvochtigheid, een betonnen wand bij de gebruikte frequentie worden
beschreven [Dooren 94]. In alle te beschouwen configuraties wordt gesteld, dat de perme
abiliteit (J.t2) van de laag gelijk is aan de permeabiliteit van vacuum, Le. J.t2 = J.to. De
materieparameters waarmee het volume VI wordt beschreven, worden in alle gevallen beide
gelijk gekozen aan de parameters van vacuum, i.e. CI = cO en J.t1 = J.to.

In paragraaf 4.2 wordt besproken op welke manier de functies in software zijn gelmplemen
teerd. In paragraaf 4.3 wordt een computersimulatie besproken van de rechthoekige homogene
cavity. Computersimulaties van de cavity met een beklede wand worden besproken in para
graaf 4.4. De verscheidene plots zijn verder 2-dimensionaal (2-D) uitgezet, i.e. de geevalueerde
veldpunten liggen op een lijn in het model. De 3-D uitgezette plot van figuur 4.1 ziet er im
ponerend uit, maar conclusies trekken blijkt in het algemeen beter te gaan uit 2-D uitgezette
plots.
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4.2 Numerieke implementatie

De functies zijn bepaald in de vorm van tweevoudige reeksen. De tweevoudige reeksen zullen
moeten worden afgekapt na een eindig aantal termen in verband met de eindige rekentijd van
de computer. Op deze manier krijgen we tweevoudige sommaties die blijken te convergeren
naar de tweevoudige reeksen. De convergentie wordt slechter naarmate de z-coordinaat van de
veldplaats de z '-coordinaat van de bronplaats nadert. Een tweede probleem is de numerieke
evaluatie van de termen voor grotere waarden van de sommatie-indices. Ais voorbeeld nemen
we vergelijking (3.202). De termen in deze tweevoudige reeks bevatten complexe functies die
met de computer moeten worden geevalueerd. Om te zien wat er mis gaat beschouwen we de
complexe functie sin(k2z z). Schrijven we deze functie uit in e-machten, dan voIgt er

(4.1)

Ten gevolge van de definitie van de complexe wortel (zie (3.104)), zal het argument van k2z

voor toenemende waarden van de sommatie-indices m en n naderen naar -~. Ret negatieve
imaginaire deel van k2z zal in absolute zin alsmaar toenemen. Een gevolg is dat de eerste
e-macht in het rechterlid van (4.1) exponentieel naar oneindig zal gaan voor toenemende
waarden van de sommatie-indices (merk op dat z ~ 0). Op een computer resulteert dit al
snel in een overflow, waarna het programma zal worden afgebroken. Dit probleem is opgelost
door gebruik te maken van de wetenschap dat het elektromagnetische veld, in de cavity,
buiten de bron, begrensd zal zijn. Ais een functie (in de teller) naar oneindig gaat, dan zal
deze moeten worden begrensd door een andere functie (in de noemer) die ook naar oneindig
gaat. Ret probleem is vervolgens numeriek evalueerbaar gemaakt door in de uitdrukkingen
de complexe functies sin(z) en cos(z) om te schrijven naar

e
jz
(. e

jz
( .)sin(z) = 2] 1 - e-J2Z

) , cos(z) = 2 1 + e-J2z
,

met z zodanig gekozen dat Im(z) ::; O. De gefactoriseerde e-machten zullen nadat ze zijn
samengevoegd, een e-macht opleveren die begrensd zal blijven voor toenemende waarden van
de sommatie-indices. Ais voorbeeld geven we hier tot slot het resultaat van de omgeschreven
uitdrukking voor GE2xz(flf') (vergelijking (3.202))

voor 0 < z < d, met

en waarbij Zmn is omgeschreven naar
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Beschouwen we de schrijfwijze van (4.2) dan zien we dat de functie

bijdraagt aan de convergentie. Zijn de sommatie-indices zodanig groot dat

(m7T)2 (n7T)2---;- + b > Re (kr),

dan geldt immers

lexp(jk.,(d - z') + jk,.(z - d))1 ~ ( 1 ) .
exp (z' - dh/(~1T)2 + (y)2 - Re(ki)

(4.3)

We zien voor deze waarden van de sommatie-indices exponentieel uitdempende modi bij
toenemende waarden van de sommatie-indices. Merk op dat iets dergelijks geldt bij golf
voortplanting in golfpijpen. Ret bovenstaande geldt niet aIleen voor de Fourierreeks voor
GE2xzWIT'). In de andere Fourierreeksen verschijnen ook steeds functies die bijdragen aan
de convergentie. Afhankelijk van de z-coordinaat van de gekozen veldplaats zijn dit de functies

exp(jk1z(d - z ') + jk2z (z - d)), voor 0 < z < d,

exp(jk1z(z - z ')), voor d < z < z',

exp(jk1Z(z' - z)), voor z' < z < c.

Merk op dat voor z --t z' de betreffende functie geen bijdrage meer levert aan de convergentie.
Dit verklaart waarom de convergentie slechter wordt als de z-coordinaat van de veldplaats
de z '-coordinaat van de bronplaats nadert. Ook zien we dat het aantal termen dat dient te
worden meegenomen, afhankelijk is van de dimensionering van de cavity. Bij de uitgevoerde
simulaties, beschreven in de volgende paragraaf, zijn de bovengrenzen van de dubbelsommen
gelijk gekozen. Voor de cavities met afmetingen 0.5 x 0.5 x 1.0 meter3 is als bovengrens
Nmax = 50 genomen (50 x 50-termen). Voor de cavity met afmetingen 3.0 x 4.0 x 5.0 meter3

is als bovengrens Nmax = 80 genomen (80 x 80-termen). Experimenteel is vastgesteld dat
hierbij een convergentie is bereikt op 8 significante cijfers. De rekentijd op een 486DX50 PC
bedraagt gemiddeld per dubbelsom bij een bovengrens van 50 ongeveer 1.9 secondenjveldpunt
en bij een bovengrens van 80 ongeveer 4.6 secondenjveldpunt.
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4.3 Computersimulatie van de homogene cavity

De inhoud van de homogene cavity met ideaal geleidende wanden wordt beschreven door
middel van de materieparameters cO en j.to, Le. vacuum. In het computerprogramma kan dit
model op twee manieren worden gelmplementeerd. Namelijk door de dikte van de laag op de
wand gelijk aan d = 0 te nemen, of door de te modelleren materieparameter van de laag op
de wand C2 = cO te kiezen. Als antenne in dit eenvoudige model voor een kamer kiezen we een
puntdipool georienteerd in de z-richting. Deze antenne wordt beschreven door de opgedrukte
stroom

(4.4)

en heeft dus een dipoolmoment van 1 Am. In tabel 4.1 zijn de overige parameters gegeven
waarmee deze configuratie van het model wordt beschreven. Merk op dat de homogene cavity
met ideaal geleidende wanden is ge'implementeerd door C2 = cO te kiezen.

Tabel 4.1: Parameters modelconfiguratie. Configuratie homogene cavity.

dimensies cavity bronpositie beschrijving wand frequentie

a = 0.5 m x ' =0.2m Cr = 1 f = 2 GHz

b = 0.5 m y' = 0.4 m d = 0.25 m

c = 1.0 m Zl = 0.752 m

Tabel 4.2: Specificatie veldplaatsen. Configuratie homogene cavity.

Dbeginpunt Ieindpunt] stapgrootte I
x 0.35 m 0.35 m -

y 0.26 m 0.26 m -

z 0.0 m 1.0 m 0.005 m

In tabel 4.2 zijn de geevalueerde veldpunten gespecificeerd (merk op dat z =1= z '). De veld
punten liggen op een lijn evenwijdig aan de z-as. De berekende elektrische veldsterkte lEI is
weergegeven in figuur 4.2 en de magnetische veldsterkte IHI is weergegeven in figuur 4.3.
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Figuur 4.2: De elektrische veldsterkte lEI in de homogene cavity.
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Figuur 4.3: De magnetische veldsterkte IHI in de homogene cavity.
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Figuur 4.4: IEyl in de homogene cavity ten gevolge van een elektrische puntdipool gericht in
resp. de X-, y- en z-richting.

In figuur 4.4 zijn de resultaten te zien van de berekening van IEyl voor het geval dat de dipool
wordt gericht in drie verschillende richtingen. We beschouwen hiertoe achtereenvolgens de
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exciterende dipoolantennes beschreven door

J:,(i)=8(r-r')ei A/m2, (i=x,y,z). (4.5)

Wat opvalt is dat IEyl de grootste waarden aanneemt voor een dipool gericht in de y-richting,
i.e. als de beschouwde component parallel staat aan de orientatie van de dipool. Merk op dat
ook ten gevolge van een dipool geplaatst in de vrije ruimte, de parallele component de grootste
waarden aanneemt [Jeuken 88]. In figuur 4.5 is IHyl weergegeven voor de drie dipolen. Hierin
is te zien dat IHyl de grootste waarden aanneemt bij excitatie door een dipool georienteerd
in de z-richting. Ais we figuur 4.5 vergelijken met figuur 4.3, dan zien we dat de magnetische
veldsterkte IHI ten gevolge van een dipool gericht in de z-richting voor grote waarden wordt
gedomineerd door de v-component van het magnetische veld. Voor lage waarden van de
magnetische veldsterkte IHI zien we dat de minima van IHyl enigzins worden opgeheven door
de x-component van het magnetische veld. Voor de elektrische veldsterkte lEI weergegeven in
figuur 4.2 kan een soortgelijk verhaal worden gehouden met betrekking tot de z-component
van het elektrische veld. Van de z-component is IEzl weergegeven in figuur 4.6.
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Figuur 4.5: IHyl in de homogene cavity ten gevolge van een elektrische puntdipool gericht in
resp. de X-, y- en z-richting.
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Figuur 4.6: IEzl in de homogene cavity ten gevolge van een elektrische puntdipool gericht in
de z-richting.
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De complexe vector van Poynting 8 wordt gedefinieerd door [Harrington 61J

8 = E x H*, (4.6)

(4.7)

waarbij met H* het complex geconjugeerde magnetische veld wordt bedoeld. De complexe
vector van Poynting is de lokale, complexe vermogensstroomdichtheid. Hiermee kan de tijdge
middelde waarde van het aktief stralingsvermogen door oppervlakte S van het tijdharmonische
veld Pr worden bepaald door middel van de integratie

- 1 fj-Pr = 2Re S· ridS.

S

De tijdgemiddelde waarde van het reaktief stralingsvermogen door oppervlakte S van het
tijdharmonische veld Qr voIgt uit 8 door middel van

- 1 fj-Qr = 21m S· ridS.

S

(4.8)

De vector van Poynting 8 bevat informatie van zowel het elektrische veld als het magnetische
veld. Ais het elektrische veld in een punt als functie van een plaatsvariabele afneemt, maar
aldaar neemt het magnetische veld als functie van de plaatsvariabele toe, dan kan de sterkte
van de vector van Poynting constant blijven. Een vlakker verloop van de sterkte van de
vector van Poynting duidt er dus op, dat minima (maxima) van de elektrische veldsterkte zijn
gesitueerd ter plaatse van maxima (minima) van de magnetische veldsterkte. In figuur 4.7
zijn 181, ~IRe 81 en ~llm 81 uitgezet. We zien dat er geen aktief stralingsvermogen stroomt,
wat een gevolg is van het feit dat er nergens vermogen kan worden gedissipeerd.
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Figuur 4.7: 18\, ~IRe 81 en ~llm 81 in de homogene cavity ten gevolge van een elektrische
puntdipool gericht in de z-richting.
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4.4 Computersimulaties van de cavity met een beklede wand

4.4.1 Een betonnen wand

We beschouwen hier het model voor het geval dat op een van de ideaal geleidende wanden een
laag is aangebracht met verliezen. Bij de eerste configuratie van het model, verder simpelweg
aangeduid met configuratie 1, nemen we een laag met dikte d = 0.25 men een relatieve per
mittiviteit Cr = 4.5 - 0.13j. Deze waarde voor Cr beschrijft, onder bepaalde omstandigheden
van de luchtvochtigheid, een betonnen wand (zie paragraaf 4.1). De verliezen van de wand
zijn gemodelleerd in het imaginaire deeI van Cr' Ais zendantenne nemen we in eerste instantie
weer de puntdipool georienteerd in de z-richting. Deze wordt beschreven door de opgedrukte
stroom

(4.9)

De beschrijvende parameters van configuratie 1 zijn gegeven in tabel 4.3. Deze configuratie
van het model is tevens gebruikt bij de berekening van de resultaten weergegeven in figuur 4.1.
In tabel 4.4 zijn de geevalueerde veldpunten gespecificeerd. De berekende elektrische veld
sterkte lEI is weergegeven in figuur 4.8 en de magnetische veldsterkte IHI is weergegeven in
figuur 4.9.

Tabel 4.3: Parameters modelconfiguratie. Configuratie 1.

dimensies cavity bronpositie beschrijving wand frequentie

a = 0.5 m x' = 0.2 m Cr = 4.5 - 0.13j f = 2 GHz

b = 0.5 m y' = 0.4 m d = 0.25 m

c = 1.0 m z' = 0.752 m

Tabel 4.4: Specificatie veldplaatsen. Configuratie 1.

Dbeginpunt Ieindpunt Istapgrootte I
x 0.35 m 0.35 m -

y 0.26 m 0.26 m -

z 0.0 m 1.0 m 0.005 m
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Figuur 4.8: De elektrische veldsterkte lEI bij configuratie 1.
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Figuur 4.9: De magnetische veldsterkte 1111 bij configuratie 1.
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Figuur 4.10: IEyl bij configuratie 1, maar met de elektrische puntdipool gericht in resp. de
X-, y- en z-richting.
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Figuur 4.11: IHyl bij configuratie 1, maar met de elektrische puntdipool gericht in resp. de
X-, y- en z-richting.
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Figuur 4.12: IEzl bij configuratie 1.
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Figuur 4.13: 181, ~IRe 81 en ~IIm 81 bij configuratie 1.

In figuur 4.10 zijn de resultaten te zien van de berekening van IEyl, voor het geval dat de dipool
achtereenvolgens wordt gericht in de X-, y- en z-richting. Voor dezelfde dipoolorientaties is
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in figuur 4.11 IHyl weergeven. In figuur 4.10 zien we dat IEyl weer de grootste waarden
aanneemt voor een dipool gericht in de y-richting. De elektrische veldsterkte lEI, weergegeven
in figuur 4.8, wordt ook hier voor grote waarden gedomineerd door de z-component. Van deze
component is IEzl weergegeven in figuur 4.12. Vergelijken we deze resultaten met de resultaten
van de homogene cavity, dan zien we dat de maximale veldsterkte hier in het algemeen lager
is dan de maximale veldsterkte die wordt bereikt bij de homogene cavity. Dit komt omdat
er hier in de wand vermogen wordt opgenomen. We zien dat het verloop van lEI en IHI hier
vlakker is dan het verloop bij de homogene cavity. Vergelijk hiertoe de figuren 4.8 en 4.9
met de figuren 4.2 en 4.3. In figuur 4.11 is te zien dat het magnetische veld bij de cavity
met een beklede wand weI een y-component ongelijk aan 0 bezit voor een dipool gericht in de
y-richting.

In figuur 4.13 zijn lSi, !IRe SI en !IIm SI uitgezet. Er is te zien dat hier weI aktief stralings
vermogen stroomt.

Tot slot wordt hier het verschijnsel opgemerkt, dat de minima van lSI in de buurt van de
wand 514 (z = c = 1.0) hoger liggen dan die bij de homogene cavity. Met meerdere simulaties
is geverifieerd dat in de buurt van de ideaal geleidende wanden, de minima (maxima) van de
sterkte van een component van het elektrische veld samenvallen met maxima (minima) van
een component van het magnetische veld. Merk op dat bij een ideaal geleidende wand de
tangenWile component van het elektrische veld 0 moet zijn. In figuur 4.12 zien we dat bij de
wand 5 14 , de sterkte van de normale component van het elektrische veld ook een minimum
heeft. In figuur 4.11 is te zien dat de sterkte van de y-component van het magnetische
veld, voor aIle gegeven orientaties (x, y, z) van de dipool, een maximum heeft ter plaatse van
z = c = 1.0. Doordat ook de afstand tussen twee minima enigzins in verband blijkt te staan
met de golfiengte 21rI ko, is dit verschijnsel hiermee verklaard.

4.4.2 Een wand met grote verliezen

De parameters van de tweede configuratie (configuratie 2) zijn gegeven in tabel 4.5. Ais
zendantenne wordt weer de puntdipool georHinteerd in de z-richting gekozen. In tabel 4.6
zijn de geevalueerde veldpunten gespecificeerd. De relevante resultaten zijn gegeven in de
figuren 4.14 tim 4.16.

Tabel 4.5: Parameters modelconfiguratie. Configuratie 2.

dimensies cavity bronpositie beschrijving wand frequentie

a = 0.5 m x'=0.2m Cr = 2 - 3j f = 2 GHz

b = 0.5 m y' = 0.4 m d = 0.25 m

c = 1.0 m z' = 0.752 m
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Tabel 4.6: Specificatie veldplaatsen. Configuratie 2.

Dbeginpunt Ieindpunt Istapgrootte I
x 0.35 ill 0.35 ill -

Y 0.26 ill 0.26 ill -

Z 0.0 ill 1.0 ill 0.005 ill
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Figuur 4.14: De elektrische veldsterkte lEI bij configuratie 2.
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Figuur 4.15: De magnetische veldsterkte IHI bij configuratie 2.
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Figuur 4.16: lSI, tiRe SI en tlIm SI bij configuratie 2.

Bij deze waarde voor Cr neemt de veldsterkte in de laag op de wand exponentieel af. Bij
configuratie 1 zagen we een oscillerend verloop van de veldsterkte in de wand. Vergelijken we
deze resultaten met de resultaten van configuratie 1, dan zien we dat de maximale veldsterkte
hier weer lager is dan de maximale veldsterkte die wordt bereikt bij configuratie 1. We zien
dat de maximale veldsterkte eerst zal afnemen als de verliezen (11m crl) in de wand zullen
toenemen. Andere simulaties hebben aangetoond dat als we 11m crl verder laten toenemen,
de maximale veldsterkte bij een bepaalde waarde voor 11m Cr I zal gaan stijgen. Bij die waarde
voor Cr wordt dus het meeste vermogen gedissipeerd in de laag op de wand. Merk op dat als
11m crl ---+ 00, we uitkomen bij de homogene cavity met ideaal geleidende wanden.

4.4.3 Een model met grotere afmetingen

De parameters van de derde configuratie (configuratie 3) zijn gegeven in tabel 4.7. Met
dit voorbeeld wordt aangetoond, dat het model ook voor grotere afmetingen kan worden
doorgerekend. Als zendantenne wordt weer de dipool gericht in de z-richting gekozen. In
tabel 4.6 zijn de geevalueerde veldpunten gespecificeerd. De elektrische veldsterkte lEI is in
figuur 4.17 weergegeven.

Tabel 4.7: Parameters modelconfiguratie. Configuratie 3.

dimensies cavity bronpositie beschrijving wand frequentie

a = 4.0 m x' = 0.2 m Cr = 4.5 - 0.13j f = 2 GHz

b = 3.0 m y' = 0.4 m d = 0.25 m

c = 5.0 m z' = 0.752 m
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Tabel 4.8: Specificatie veldplaatsen. Configuratie 3.

Dbeginpunt Ieindpunt I stapgrootte I
x 0.35 m 0.35 m -

y 0.26 m 0.26 m -

z 0.0 m 5.0 m 0.01 m
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Figuur 4.17: De elektrische veldsterkte lEI bij configuratie 3.

De veldsterkte is hier lager dan bij configuratie 1. Dit komt door de grotere afmetingen van
de cavity.
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Hoofdstuk 5

Conclusies en aanbevelingen

Ret gebruik van draadloze telecommunicatie binnen huizen en gebouwen neemt steeds meer
toe. Rierdoor is het duidelijk dat de effecten van de omgeving bij het ontwerp van toekomstige
antennes moeten worden meegenomen. Deterministisch onderzoek naar het gedrag van het
elektromagnetische veld bij in-huis communicatie wordt hierdoor gewenst. In dit verslag wordt
een kamer gemodelleerd als een rechthoekige cavity met ideaal geleidende wanden. Op een
van de wanden is een laag aangebracht met willekeurige materieparameters c en J.L. Buiten
de laag op de wand bevindt zich op een willekeurige plaats de bron (antenne), die beschreven
wordt door een elektrische stroomdichtheid.

Er is afgeleid dat het elektrische veld kan worden geschreven als een volumeintegraal over de
elektrische stroomdichtheid gewogen met de dyadische Greense functie voor het elektrische
veld. De dyadische Greense functie is specificiek voor het model. Voor de dyadische Greense
functie zijn er reciprociteitsrelaties bewezen.

Vanuit de randvoorwaarden voor het elektrische en magnetische veld zijn er randvoorwaarden
afgeleid voor de magnetische vectorpotentiaal. Met behulp van deze randvoorwaarden is
de dyadische Greense functie voor de magnetische vectorpotentiaal bepaald. De dyadische
Greense functie voor het elektrische veld is vervolgens afgeleid uit de dyadische Greense
functie voor de magnetische vectorpotentiaal. Ook is er uit de dyadische Greense functie voor
de magnetische vectorpotentiaal een dyadische functie bepaald, waarmee het magnetische
veld kan worden beschreven. De diverse functies zijn gevonden in de vorm van tweevoudige
Fourierreeksen. De Fourierreeksen zijn geldig voor veldplaatsen .;:':f:. .;:" (buiten de bron).

Er is sofware geschreven waarmee het elektromagnetische veld, ten gevolge van een harmonisch
oscillerende puntdipool, in het model kan worden berekend. Verscheidene configuraties van
het model zijn doorgerekend met behulp van een computer. De belangrijkste conclusies
die kunnen worden getrokken uit de resultaten van de computersimulaties zijn hieronder
samengevat:

• de veldsterkte varieert van plaats tot plaats in een kamer en de afstand tussen opeen
volgende extrema is ongeveer een halve golflengtej

• als er verliezen in de laag op de wand worden ge'introduceerd, neemt de variatie in de
veldsterkte afj

• als we de verliezen in de laag op de wand vanaf 0 (geen verliezen) laten toenemen, dan zal
de maximaal bereikte veldsterkte eerst afnemen, een minimum bereiken en vervolgens
weer toenemenj
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• de elektrische veldcomponent die parallel staat aan de richting van de dipool is in het
algemeen het sterkst.

• in de buurt van de ideaal geleidende wanden wordt in het algemeen het verschijnsel
waargenomen dat een minimum in de sterkte van een elektrische veldcomponent, sa
menvalt met een maximum in de sterkte van een magnetische veldcomponent en vice
versa;

• wordt de sterkte van een enkele veldcomponent beschouwd, dan zijn er minima te zien
die ongeveer nul zijn; gelukkig vallen deze minima meestal niet samen met de minima
van een andere veldcomponent.

Dezelfde analyse methode kan worden toegepast op andere modellen die homogeen zijn in
twee orthogonale richtingen. In figuur 5.1 zijn twee voorbeelden gegeven. Een doorsnede van
een open structuur is te zien in figuur 5.1a en een doorsnede van een cavity-model met drie
lagen is weergegeven in figuur 5.1b. De bron kan op iedere willekeurige plaats in het model
worden opgenomen.
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~/; z
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ro ro...... ......
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Figuur 5.1: Voorbeelden van uitgebreidere modellen waarbij dezelfde analysemethode kan wor
den gebruikt. (a) Een open structuur. (b) Een cavity model met drie lagen.

In dit verslag is de bron uitsluitend van het elektrische type. Deze keuze is gerechtvaardigd
omdat er immers geen magnetische bronnen bestaan. Ais men toch magnetische bronnen in
het model wil toestaan om bijvoorbeeld op eenvoudige wijze het effect van elektrische kring
stromen te beschrijven, dan kan weer dezelfde analysemethode worden toegepast. Er kan
geen gebruik worden gemaakt van dualiteit, omdat er ideaal geleidende wanden in het model
zijn opgenomen. WeI kan worden onderzocht of er verbanden bestaan tussen de betreffende
Greense functies voor een elektrische bron en de Greense functies voor een magnetische bron.
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Verder is het aan te bevelen om (m.b.v. simulaties) nader onderzoek te verrichten naar het
gedrag van het elektromagnetische veld in de buurt van de ideaal geleidende wanden. Onder
zocht kan worden of daar inderdaad minima/maxima van het elektrische veld samenvallen met
maxima/minima van het magnetische veld en welke componenten daarbij een rol spelen. Ook
kan met behulp van resultaten van simulaties worden onderzocht hoe een ontvangantenne
inrichting kan worden geoptimaliseerd. Denk hierbij aan een antennesysteem waarbij kan
worden geschakeld naar verschillende ontvangpolarisaties (Polarisation Diversity), of waarbij
naar verschillend opgestelde antennes kan worden geschakeld (Site Diversity).
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