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Samenvatting

In de vakgroep Telecommunicatie van de TUE werd het software-pakket FiPre ontwikkeld
waarmee de veldsterkte bepaald kan worden rondom objecten waarop een elektromagneti
sche golf invalt. In dit pakket wordt verondersteld dat deze objecten vlakke oppervlakken
hebben. In de praktijk hebben we bij mobiele radiocommunicatie echter te maken met
ruwe objecten langs het propagatiepad. Wanneer de ruwheid van het oppervlak niet zeer
klein is in termen van golflengte, dan bestaat het verstrooide veld uit speculaire compo
nenten en diffuse componenten. Er zal dus ook vermogen in niet-speculaire richtingen
uitgestraald worden.

In dit rapport worden de resultaten van een onderzoek naar deze diffuse componenten
beschreven. Er is eerst een literatuuronderzoek verricht naar de technieken waarmee
verstrooiing van E.M.-golven aan ruwe oppervlakken bepaald kan worden. Daaruit werd
de Rayleigh methode gekozen en verder bestudeerd voor een configuratie met een inval
lende TE-golf op een periodiek scheidingsvlak tussen vacuüm en een perfecte geleider.
Analytische uitwerking van deze methode wijst uit dat de methode zeer complex wordt
wanneer deze gebruikt wordt voor de modellering van verstrooiing aan begrensde objec
ten. Daarnaast kan er in deze methode geen gebruik gemaakt worden van "ray-tracing"
zodat de methode niet in het software-pakket FiPre geïntegreerd kan worden. De resulta
ten verkregen via de Rayleigh methode worden daarom slechts als referentie gebruikt
voor de resultaten van de te ontwikkelen "ray-trace" modellen.

Om verstrooiing m.b.v. het software-pakket FiPre te kunnen modelleren, werd er voor een
eerste analyse een "ray-trace" model uitgewerkt. Dit onderzoek beperkte zich tot een
configuratie met een loodrecht invallende TE-golf op een sinusvormig scheidingsvlak
tussen vacuüm en een perfecte geleider. In eerste instantie is m.b.v. GO (Geometrische
Optica) de verstrooiing gemodelleerd. De resultaten blijken onjuist te zijn in en nabij
"caustics". De "caustics" ontstaan t.g.v. de focusserende werking van het sinusvorrnig
scheidingsvlak. Het scheidingsvlak werd daarna met facetten benaderd zodat gebruik
gemaakt kan worden van GO/UTD (Geometrische Optica/ Uniforme Diffractie Theorie).
Uit dit onderzoek is gebleken dat het verstrooide veld aan een ruw oppervlak m.b.v.
GO/UTD nauwkeurig bepaald kan worden. Naast de vergelijking van de Rayleigh metho
de met GO/UTD op basis van de veldverdeling, zijn deze ook vergeleken voor de impuls
respons in het tijddomein. De impulsrespons volgens beide methoden blijken niet overeen
te komen. Dit probleem moet nog verder onderzocht worden.
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1 INLEIDING

Het frequentiespectrum is een schaars goed. Het gebruik van dezelfde frequentie
band door verschillende gebruikers is onvermijdelijk. Het gevolg hiervan is dat er
interferentie op kan treden tussen bijvoorbeeld straalverbindingen op aarde en
satellietverbindingen. Een methode om deze interferentie te reduceren is het
gebruik maken van of plaatsen van objecten op het propagatiepad van het interfe
rentiesignaal. Storende radiogolven die bijvoorbeeld via ducting vanaf grote af
stand een terminal bereiken worden hierdoor geblokkeerd. Om tijdens de plan
ningfase van nieuwe telecommunicatieverbindingen rekening te kunnen houden
met deze blokkerende objecten, werd binnen de vakgroep Telecommunicatie van
de T.U.E. een software-pakket FiPre ontwikkeld waarmee de veldsterkte bepaald
kan worden rondom deze objecten. Dit pakket bleek na uitbreiding naar meerdere
objecten ook geschikt te zijn voor veldsterktevoorspelling in een stedelijke omge
ving, waardoor het ook een interessant hulpmiddel wordt voor de analyse van
mobiele-radiocommunicatiesystemen. In de praktijk bevinden deze mobiele syste
men zich in een omgeving met "ruwe" oppervlakken. Denk hierbij aan vegetatie,
gebouwen met balkolU1en etc. In het software-pakket FiPre wordt verondersteld
dat de omgeving slechts uit obstakels bestaat met gladde vlakke oppervlakken.
Een gebouw bijvoorbeeld wordt als een blokvormig object gemodelleerd. Voor de
reflectieberekening aan deze oppervlakken wordt gebruik gemaakt van Geometri
sche Optica (GO) en de Fresnel reflectiecoëfficiënten. Voor de bepaling van de
diffractie aan de randen van deze oppervlakken wordt gebruik gemaakt van de
Uniforme Diffractie Theorie (UTD). Wanneer de ruwheid van de obstakels groot
wordt in termen van de golflengte zullen naast de 'specular components' (bepaald
m.b.v. GO) naar verwachting ook de zogenaamde 'diffuse components' een belan
grijke bijdrage leveren. Om enigszins de ruwheid in rekening te brengen, wordt in
het software-pakket de reflectie- en diffractiecoëfficiënten gereduceerd met een
statistische ruwheidsfactor. Er is dan echter geen informatie over de bijdrage van
de 'diffuse components' beschikbaar.

Het doel van de afstudeeropdracht bij de vakgroep EC is om deze diffuse compo
nenten nader te onderzoeken. Daartoe werd er eerst een literatuuronderzoek
verricht naar technieken waarmee de verstrooiing van E.M.-golven aan ruwe
oppervlakken bepaald kan worden. Een aantal van deze bestudeerde technieken
wordt in hoofdstuk 2 in het kort besproken. Het literatuuronderzoek richtte zich
vooral op het vinden van een referentiemodel dat gebaseerd is op de verstrooiing
van radiogolven.



2 Inleiding

Om verstrooiing van E.M.-golven aan ruwe oppervlakken m.b.v. het software
pakket FiPre te kunnen modelleren, werd er voor een eerste analyse een "ray-trace"
model- voor dit probleem uitgewerkt~-Dit model wordt in hoofdstuk 4 beschreven.
Het "ray-trace" model maakt gebruik van de diffractiecoëfficiënten en de Fresnel
reflectiecoëfficiënten. De veldsterkte berekend met het "ray-trace" model wordt
vergeleken met de veldsterkte berekend met het referentiemodel. Uit een aantal
gedurende het literatuuronderzoek bestudeerde radiogolf modellen werd een
model gebaseerd op de Rayleigh methode als referentiemodel gekozen. Deze
methode wordt in hoofdstuk 3 analytisch uitgewerkt. De configuratie waarvoor de
Rayleigh methode uitgewerkt wordt is een invallende loodrecht gepolariseerde
vlakke golf op een periodieke scheidingsvlak tussen vacuüm en een perfecte
geleider. De hoek van inval is variabel en het scheidingsvlak wordt door twee
harmonischen beschreven. Omdat het model gebaseerd op de Rayleigh methode
slechts als een referentiemodel dienst doet, beperkte het onderzoek naar de geldig
heid van het model zich tot een configuratie met een loodrecht invallende TE-golf
op een sinusvormige scheidingsvlak tussen vacuüm en een perfecte geleider. Dit
onderzoek wordt in hoofdstuk 3 uitgevoerd. Voor dezelfde configuratie wordt ook
het "ray-trace" model uitgewerkt in hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk worden ook
veldsterkte berekeningen met het "ray-trace" model en het model gebaseerd op de
Rayleigh methode met elkaar vergeleken. Tevens wordt de impulsrespons volgens
beide modellen bepaald.



3

2 Overzicht van enkele technieken

Gedurende het literatuuronderzoek werden enkele technieken bestudeerd waarmee
verstrooiing van E.M.-golven aan ruwe oppervlakken beschreven kan worden.
Deze technieken worden hier kort toegelicht.

2.1 Physieal opties (PO)

In aanwezigheid van een verstrooiend object bestaat het totale veld EtD/(r) uit een
invallend veld Einc(r) en een verstrooide veld ESC(r):

(2.1)

In beschouwing wordt genomen een configuratie met een 2-D scheidingsvlak
waarop een lineair gepolariseerd vlakke golf invalt. Hierdoor kan het verstrooide
veld scalair beschreven worden en hoeft er geen rekening met depolarisatie gehou
den te worden. Vectoren worden in vette letters weergegeven. Het invallende veld
is een harmonische vlakke golf:

E inc(r) =e i(k(r- <.>/) (2.2)

De tijdafhankelijkheidsfactor e-iOlt zal in het vervolg niet expliciet vermeld worden.
Wanneer het oppervlak van het verstrooiende object, So' gesloten is, dan wordt het
totale veld op elk punt r gegeven door de Kirchhoff-Helmholtz inwendige of uit
wendige verstrooiingsformule [1]:

. 1 [ öG(r r ) öE(r )]
Eto/(r)=Emc(r)+-f E(ro) , 0 -G(r,ro) 0 dSo47T s öno 8noo

(2.3)

(2.4)
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met r in een gesloten ruimte die geen bron van EinC(r) of fSC(r) bevat (inwendige
formule) of met r buiten een gesloten volume dat alle veldbronnen bevat (uitwen
digeformule). In-formule 2.3-is roeen punt op het oppervlak So en lÎode een
heidsnormaalvector op het oppervlak die naar de bron wijst.

medium 1
a=O, El' J.ll

/'
/'

/
/ raakvlak

medium 2

_------"------=S~o a2 , E2 , J.12

Afbeelding 2.1: Geometrie van lokale reflectie op een oppervlak

Een ruw oppervlak kan deel uitmaken van een groter geheel, bijv. een deel van het
oppervlak van de zee. In deze gevallen omsluit het oppervlak geen eindig volume.
Omdat in formule 2.3 aangenomen is dat So gesloten is, wordt het oppervlak
gesloten met een denkbeeldig oppervlak. Volgens de werkwijze van Beckmann en
Spizzichino [2] wordt het eindige oppervlak van het verstrooiende object gesloten
met een hypothetisch oppervlak Shyp waarover het totale veld Etot(r) nul is, zie
afbeelding 2.2.

Afbeelding 2.2: Sluiting van oppervlak So met hypothetisch oppervlak Sttyp .

Bij deze aanname moet het veld E in de integrand van formule 2.3 het totale veld
zijn op een punt ra van het oppervlak. Over het hypothetische oppervlak levert de
integraal nul op. Dit oppervlak staat in de schaduw t.o.V. de invallende golf.
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Voor het verstrooide veld kan dan geschreven worden:

E SC(r) = E tot(r) - E inC(r)

5

1
[

f>G(r r ) oE tot(r )]=-J Etot(r ) '0 -G(r) 0 ctS
47T S 0 f>no ,ro ono 0

o

(2.5)

De integraal in formule 2.5 kan opgelost worden wanneer het veld Etot(r) en zijn
afgeleide naar de normaaln 0 bekend zijn op het ruwe oppervlak.
De Physical Opties benadering veronderstelt dat Etot(ro) gelijk is aan het veld dat
aanwezig zou zijn wanneer het oppervlak lokaal op een punt ro benaderd kan
worden door een tangentieel vlak met afmetingen in de orde van enkele golfleng
ten. Het totale veld Etot(r) op het oppervlak wordt dan:

Etot(ro) = (1 +R)E inc

(2.6)

(2.7)

met node lokale normaalvector op het punt ro en R de reflectiecoëfficiënt. In for
mule 2.6 is de factor Ik1 !=21t/À het golfgetal van de invallende golf. De reflectie
coëfficiënt R wordt, afhankelijk van de polarisatierichting van de invallende golf,
voor een glad vlak gegeven door de Fresnel reflectiecoëfficiënten:

J.LrzCOS~- lJ.LrzË.z-sinZÖ'
R - = V' r

J.Lr2COS~ +VJ.Lr2 Ë.
rz
-sinz~

(2.8)

met t} de lokale hoek van inval op het punt To op het oppervlak, zie afbeelding 2.1.
De relatieve complexe permittiviteit Ë.r 2 wordt gegeven door:

Uz
6 =6 ---
-rZ rZ iw 6

o

(2.9)
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(2.10)

De benadering voor het totale veld op het oppervlak E/a/(r) maakt gebruik van de
Fresnel reflectiecoëfficiënten. Wanneer het medium waarop de golf invalt goed

- -geleidend is, kunnen dezereflectiecoëffiënten benaderd-worden door R+:::l en R=-1
voor respectievelijk polarisatie evenwijdig aan en loodrecht op het vlak van inval.
De coëfficiënten zijn dan onafhankelijk van het profiel van het oppervlak. Bij een
diëlektricum zijn de Fresnel-reflectiecoëfficiënten wel afhankelijk van het profiel
van het oppervlak. De lokale hoek van inval 'Ö verandert over het oppervlak met
de lokale oppervlaktegradiënt. De integraal van formule 2.5 moet dan numeriek
berekend worden.

Uit het voorgaande volgt dat verstrooiing van EM-golven aan ruwe oppervlakken
m.b.v. P.O. gemodelleerd kan worden wanneer het oppervlak voldoende glad is.
Dit houdt verband met de aanname van formule 2.6. Het oppervlak moet lokaal
benaderd kunnen worden door een tangentieel vlak waarvan de afmetingen in de
orde van enkele golflengten zijn. De term Physical Opties duidt op een benade
rings methode om door een object verstrooide veld te bepalen. Deze benadering
veronderstelt dat de oppervlaktestromen door een geometrisch-optisch veld ge
induceerd zijn. De verstrooiing aan het oppervlak manifesteert zich alsof het
oppervlak een oneindig tangentieel vlak is. Een andere nadeel is dat meervoudige
reflectie en schaduw effecten niet gemodelleerd worden. Dit zit opgesloten in de
aanname dat formule 2.6 op elk punt ra van het oppervlak geldt. De onnauwkeu
righeid die optreedt doordat er geen rekening gehouden wordt met meervoudige
reflectie, moet gerelateerd worden aan de elektromagnetische eigenschappen van
het medium waarop een golf invalt. Wanneer dit medium een diëlectrieum is,
neemt de bijdrage van meervoudige reflectie af naarmate de orde van reflectie
toeneemt. Deze theorie mag dus niet zomaar gebruikt worden om verstrooiing van
EM-golven aan ruwe oppervlakken te bepalen. Een criterium voor de geldigheid
van de Kirchhoff-benadering is opgesteld door Brekhovskikh [2] waarbij gebruik
wordt gemaakt van de lokale kromtestraal Po van het oppervlak:

47TPo--cosÖ'>1
À

In formule 2.10 is 'Ö de lokale hoek van inval tussen k l en no' Voor de afleiding zie
bijlage A. Uit formule 2.10 kan opgemaakt worden dat naarmate de lokale hoek
van inval 'Ö groter wordt, de kromtestraal Po ook groter moet worden opdat de
Kirchhoff-benadering met enige nauwkeurigheid toegepast kan worden. Formule
2.10 stelt een beperking aan het gebruik van de Fresnel reflectiecoëfficiënten bij het
modelleren van verstrooiing aan ruwe oppervlakken. De lokale kromtestraal en de
lokale hoek van inval en de golflengte van de invallende golf moeten aan formule
2.10 voldoen.
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Aangezien een oppervlak in zijn algemeenheid twee kromtestralen op elk punt
heeft moet de kleinste kromtestraal in formule 2.10 ingevuld worden.

7

Een andere methode om de geldigheid van de Kirchhoff-benadering voor een
bepaalde oppervlak te toetsen, is het toepassen van "behoud van energie". In [3] is
dit uitgevoerd voor een zeer goed geleidend ruw statistisch oppervlak z=Ç(x) met
een lengte L en een invallende vlakke golf Eine onder een hoek eo t.O.v. de z-as:

7T

2

-~ f ([SC(O»dO = 1
fine

-'rl"

2

(2.11)

In formule 2.11 is me de geïntegreerde stralingsintensiteit van de invallende vlakke
golf:

(2.12)

en (.F(e) is de gemiddelde stralingsintensiteit van het verstrooide veld. Afbeel
ding 2.3 [3] is opgesteld aan de hand van berekeningen met de Kirchhoff-benade
ring voor het oppervlak z=Ç(x) dat beschreven wordt door covariantiefunctie q-r):

7"2
C(7") == (ç(x) ç(X+7"»==a2 exp(-=-) (2.13)

T2

met T de correlatielengte en cr de rms-afwijking t.o.v. de referentie z=O.

0.4

0.3

Teos 80
0.2

0.1

(al e=2 %

(cl .t:l~ _

--(dl e =, % _
" -- - - - - - ;:..-'.... ...I'" Ie l e =2 Ol"""" _ - ---

;" ----/ ."
/ (I) t=l '0/

0.4 0.8 1.6 3.2 6.4 12.8 25.6 51.2

T/~

Afbeelding 2.3: Plots van cr/Tcos80 versus TIA bij 3 verschillende hoeken van
inval: 80 =0°, 35° en 70° , die de zone aangeven waar de Kirchhoff
benadering geldig is.

De percentages in afbeelding 2.3 geven aan hoeveel de berekening van formule
2.11 aan de hand van de Kirchhoff-benadering van 1 verschilt.
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2.2 Extinction Theorem

Overzicht van enkele technieken

Het "Extinction Theorem" maakt gebruik van integraalvergelijkingen en van de
exacte randvoorwaarden op het scheidingsvlak. Beschouwen we een configuratie
waarin een lineair gepolariseerde vlakke golf invalt op een (x,y)-vlak met een
bepaalde ruwheid z=ç(x,y). Het (x,y)-vlak vormt een scheiding tussen vacuüm en
een diëlektricum, zie afbeelding 2.4. Het theorema berust op de veronderstelling
dat het invallende veld op het oppervlak uitgedoofd wordt in medium 2 door een
deel van het veld dat door het invallende veld geïnduceerd wordt op het opper
vlak [4]. Het andere deel van het geïnduceerde veld plant zich voort met een
snelheid c/nz in medium 2 en met een snelheid c in medium 1. Hierbij is nz de
brekingsindex van medium 2 en c is de lichtsnelheid.

ZA
medium 1
vacuüm

1f ESC

y

medium 2 x

(2.14)

Afbeelding 2.4: Verstrooiing aan een scheidingsvlak tussen vacuüm en een
diëlektricum.

Wanneer medium 2 een diëlektricum is dan bestaat er in dit medium een veld
Etr(r). In deze situatie moeten het veld op het oppervlak E(r) en zijn afgeleide naar
de normaal öE(r)/öno bepaald worden. Deze twee onbekenden kunnen m.b.v. twee
onafhankelijke vergelijkingen opgelost worden. In totaal worden er vier integraal
vergelijkingen in deze theorie opgesteld [5].

E inC(r)+_l_\7X\7xJ[E(r ) 8G(r,ro) -G(r,r ) oE(ro) dS =0
4 k 2 0 on 0 on 0w ~ 0 0

voor z~ ç(x,y)

met G(r,r) de Green functie (formule 2.4).
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E(r)=EinC(r)+_l-VX\7xf[E(r) oG(r,ro) -G(r,r) OE(TO)]dS
47Tk 2 s 0 on0 0 on 0

o 0

voor z> ç(x,y)

(2.15)

9

In formule 2.14 ligt het observatiepunt r in medium 2 waar de golf op invalt en in
formule 2.15 ligt het observatiepunt in medium 1.

voor z> ç(x,y)

voor z~ ç(x,y)

met de Green funktie in medium 2:

(2.16)

(2.17)

(2.18)

In de formules 2.14 en 2.15 is E het totale veld in de halfruimte z>((x) en in formu
les 2.16 en 2.17 is Efr het totale veld in de halfruimte z< (?'x). Deze vier vergelijkin
gen zijn niet onafhankelijk van elkaar. Om E(r) en 8E(r)/ono op het oppervlak te
bepalen, zijn twee vergelijkingen voldoende. De keuze wordt bepaald door de
richting van waaruit het oppervlak benaderd wordt. Wanneer zJ, ((x) dan worden
de formules 2.15 en 2.16 toegepast. Om deze vergelijkingen op te lossen wordt
gebruik gemaakt van de exacte randvoorwaarden op het oppervlak.

In tegenstelling tot Physical Optics waar de veldverdeling over het oppervlak en
zijn afgeleide naar de normaal vector no benaderd worden, worden 8E(r)/8no en E
op het oppervlak in deze methode exact berekend.
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~.3 Rayleigh tIl~thod~__
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Deze methode is door Rayleigh ontwikkeld om verstrooiing aan een sinusoidaal
oppervlak te beschrijven. De methode berust op het uitdrukken van het onbekende
gereflecteerde veld PC(r) in een som van vlakke golven die zich door een punt r
voortplanten [2,6,7]. De golfvoortplanting van deze vlakke golven is in de richting
van het oppervlak af. Verondersteld wordt een ruimte met een periodieke schei
dingsvlak So tussen vacuüm en een medium met een absolute permittiviteit E=êoêr,

De invallende vlakke golf vanuit vacuüm kan als volgt geschreven worden:

(2.19)

Wanneer het observatiepunt r zich in de vrije ruimte bevindt, wordt het gereflec
teerde veld PC(r) gegeven door:

00

ESC(r) = L Bne ikî·r

n=-oo

(2.20)

met Ikll= Ikn
2 1=21t/À. Wanneer r zich in het medium met een absolute permittivi

teit E bevindt, wordt het doorgelaten veld eTer) gegeven door:

00

EIr(r) = L Cneik'j.r
n=-oo

(2.21)

met Ik"31=21t--JE/À. De coëfficiënten Bnen en in respectievelijk formule 2.20 en 2.21
worden bepaald door aan de randvoorwaarden op het periodieke scheidingsvlak So
te voldoen. Ze hangen af van het profiel van het oppervlak en van de amplitude
van de invallende golf. De randvoorwaarden zijn voor een invallend loodrecht
gepolariseerde golf op een medium met een absolute permittiviteit ê als volgt:

[E(r o)] = [Etr(r o )]

oE(r0)] = [OE Ir(r0)]
on o on o

Voor de afleiding van formule 2.22 zie bijlage B.

(2.22)
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In formule 2.22 is E het totale veld in halfruimte 1 en Etr het totale veld in half
ruimte 2. De normaalvector op het scheidingsvlak is 1Î o' Het periodieke schei
dingsvlak z=Ç(x) wordt als een Fourierreeks geschreven:

11

00

Z= ~(x)=ao + L (ancos(nwx) + bnsin(nwx»)
n=\

met
27Tw=-
T

(2.23)

In de randvoorwaarde formule 2.22 worden de formules 2.19 tlm 2.21 ingevuld.
De twee vergelijkingen die hieruit volgen worden in een Fourierreeks ontwikkeld.
Via wiskundige manipulaties [6] worden dan hieruit oplossingen gevonden voor
de onbekende coëfficiënten En en Cn.

In de Rayleigh methode wordt er verondersteld dat de golfvoortplanting na reflec
tie in de positieve z-richting is en dat de golfvoortplanting na transmissie in de
negatieve z-richting is. Naarmate de oppervlaktegradiënt toeneemt zal deze
veronderstelling onnauwkeuriger worden. Er zijn dan punten zmin<ro.êz<zmax waar
het totale veld in medium 1 gevormd wordt door een invallende golf Einc en een
golf die na reflectie opwaarts beweegt én een golf die na reflectie neergaand be
weegt, zie afbeelding 2.5. Deze redenering geldt ook voor het veld in medium 2.

z=ç(x)

Î

medium 1

medium 2

referentie vlak z=O

Afbeelding 2.5: Meervoudige reflectie aan een ruwe oppervlak

De gestippelde stralen in afbeelding 2.5 worden niet in beschouwing genomen
door de Rayleigh theorie.
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Uit het voorgaande volgt dat er geen rekening wordt gehouden met meervoudige
reflectie. Wanneer de gereflecteerde-golf in-medium 1 zich in neerwaartse richting
voortplant zal deze als verloren beschouwd moeten worden. Hier staat tegenover
dat de veldbijdrage van dergelijke stralen in het observatiepunt afneemt met
toename van de orde van reflectie wanneer medium 2 een diëlektricum is.
Naast meervoudige reflectie worden ook schaduweffecten buiten beschouwing
gelaten. Op elk punt ro van het oppervlak wordt aangenomen dat een golf vanuit
de bron invalt. Dit volgt uit de toepassing van de randvoorwaarden formule 2.22.

In tegenstelling tot P.O. stelt de Rayleigh methode geen voorwaarde aan de krom
testraaI Po op een bepaald oppervlaktepunt ro' Het "Extinction Theorem" berekent
expliciet E(r) en ÖE(r)/öno in geval van verstrooiing aan een diëlektricum. Dit gaat
ten koste van de eenvoud en van de rekentijd. In de Rayleigh methode wordt deze
stap niet gemaakt maar wordt direct een uitdrukking voor het verstrooide veld
gevonden.
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2.4 Full-wave methode

13

De fulI-wave methode beschrijft verstrooiing aan een ruwe oppervlak z=Ç(x) m.b.v.
een spectrale benadering. Deze methode bestaat uit het construeren van vector
basisfuncties die gebruikt worden om een lokale expansie van de veldcomponen
ten te krijgen [1,8]. Voor oppervlaktegolven, gereflecteerde golven en laterale
golven worden deze vector basisfuncties bepaald. Laterale golven zijn golven die
uit het vlak van inval gereflecteerd worden. Het onbekende veld wordt geschreven
als een som van bekende functies met onbekende coëfficiënten. De randvoorwaar
de wordt gebruikt om de coëfficiënten te bepalen.

Het ruwe oppervlak y=ç,(x) wordt beschouwd als een continuüm van oppervlakte
eenheden dx met een varierende helling en hoogte. Een fulI-wave oplossing voor
het verstrooide veld door een horizontale oppervlakte eenheid dx wordt bepaald.
De veldbijdrage van een oppervlakte eenheid dx bij een invallend horizontaal
gepolariseerde golf op een scheidingsvlak tussen vacuüm en een diëlectricum is
[8]:

L

E S;(x,y) oe f cosOi F H(Or,OJ exp(icP(x»dx/2L
-L

(2.24)

waarbij FH(Sr,SJ een soort reflectiecoëfficiënt is. Vervolgens wordt er de vereiste
coördinaten transformatie uitgevoerd afhankelijk van de lokale helling van het
scheidingsvlak. T.g.v. deze transformatie wordt de full-wave oplossing voor de
gereflecteerde velden niet beperkt door de helling van het oppervlak.
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2.5 Conclusies

Overzicht van enkele technieken

Er is literatuuronderzoek verricht naar enkele bestaande methoden die verstrooiing
van EM-golven aan ruwe oppervlakken beschrijven. Dit leidde tot de volgende
resultaat:

1- Physical Optics
2- Extinction Theorem
3- Rayleigh methode
4- Full-wave methode

De Physical Opties en "Extinction Theorem" zijn integraal vergelijkingen. Hier
wordt expliciet een uitdrukking voor het geïnduceerde veld op het oppervlak
bepaald. Vervolgens wordt de integraal numeriek opgelost. Physical Optics is
beperkt tot oppervlakken die voldoende glad zijn. Lokaal moet het oppervlak door
een tangentieel vlak met afmetingen in de orde van enkele golflengten benaderd
kunnen worden. Dit heeft te maken met het feit dat het verstrooide veld m.b.v.
Fresnel reflectiecoëfficiënten bepaald wordt. De "Extinction Theorem" is exact. De
geïnduceerde oppervlaktestromen worden bepaald waarna de integralen numeriek
opgelost worden. Deze methode zal echter veel rekentijd eisen. De Full-wave
methode bepaalt het veld m.b.v. lokale basisfuncties voor oppervlaktegolven,
laterale golven en gereflecteerde golven. De resulterende integraal wordt numeriek
opgelost. In Physical Opties, "Extinction Theorem" en Full-wave methode wordt de
veldsterkte op een punt r t.g.v. verstrooiing aan een object bepaald door integratie
over de geïnduceerde oppervlaktestromen. Vanuit het punt r kan niet bepaald
worden uit welke richting de meeste veldbijdrage ontvangen wordt. Er kan dus
niet "getraeed" worden. Een methode die wel een vorm van "ray-tracing" schijnt te
hebben is de Rayleigh methode. De Rayleigh methode bepaalt het gereflecteerde
veld als een som van vlakke golven die in de positieve z-richting propageren.
Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de randvoorwaarden op het scheidingsvlak.
In tegenstelling tot de integraalvergelijkingen wordt in de Rayleigh methode het
geïnduceerde veld op het oppervlak en zijn afgeleide naar de normaal niet expli
ciet bepaald. Hierdoor is de Rayleigh methode eenvoudiger hetgeen zich in een
kortere rekentijd vertaalt. Wat betreft het geldigheidsdomein van de Rayleigh
methode heeft het literatuuronderzoek geen eenduidige resultaat opgeleverd.

De keuze van een methode berust op de eenvoud en het geldigheidsdomein ervan.
Verder is het ook van belang of de methode in het software-pakket FiPre geïnte
greerd kan worden. Wanneer dit laatste niet het geval blijkt te zijn dan kan het als
een referentie dienen voor een "ray-trace" model dat dan ontwikkeld zal moeten
worden. M.b.v. dit "ray-trace" model zal dan verstrooiing aan ruwe oppervlakken
gemodelleerd worden.



Rayleigh methode

3 Rayleigh methode
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Een elektromagnetische golf die op een scheidingsvlak invalt, veroorzaakt een
zekere elektrische veldsterkteverdeling in de ruimte. Deze veldverdeling wordt
bepaald door de elektromagnetische eigenschappen van de materiesoorten die het
scheidingsvlak vormen. Verder is ook de vorm dus ook de ruwheid van het schei
dingsvlak van belang. Literatuuronderzoek heeft uitgewezen dat er verschillende
methoden bestaan die de verstrooiing van een elektromagnetische golf aan een
ruw scheidingsvlak beschrijven. Voor ons onderzoek is gekozen voor de Rayleigh
methode. Deze methode wordt geïmplementeerd voor een configuratie waarin een
loodrecht gepolariseerde uniforme vlakke golf onder verschillende hoeken ()0

vanuit vacuüm invalt op een scheidingsvlak tussen vacuüm en een zeer goede
geleider waarvoor geldt CJ--7oo • Het vlak van inval is het xz-vlak. Het scheidings
vlak So wordt door twee harmonischen beschreven en varieert slechts in de x-
richting (ç(x)).

z
medium 1

Eo , J.lo , 0=0

X
Afbeelding 3.1: Configuratie van een loodrecht gepolariseerd invallende vlakke

golf.
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_~.1 .Randwaardeprobleent

Rayleigh methode

Als de materie in medium 2 elektrisch volkomen ondoordringbaar is (u- 00), dan
geldt er op het scheidingsvlak So(z=Ç(x)) de randvoorwaarde:

nox EI(r) = 0 r E So (3.1)

waarbij El de som is van de invallende en gereflecteerde golf, Einc en pc respectie
velijk:

E =Einc+Ec
I

Volgens de Rayleigh methode wordt het periodieke scheidingsvlak So geschreven
als een Fourierreeks:

00

z=l;(x)=ao + L (ancos(nwx) + bnsin(nwx))
n=1

27T
met w = -

T
(3.2)

(3.6)

Gezien de complexiteit van het probleem wordt het scheidingsvlak voor een eerste
analyse als volgt beschreven:

z= l;(x) =ao + bi sin(wx) + bzsin(2wx) (3.3)

zodat ç(x) een oneven functie is met periode T.
Volgens de beschreven configuratie is de invallende golf loodrecht gepolariseerd.
De elektrische veldvector staat loodrecht op het vlak van inval en wijst in de
positieve y-richting. Er treedt dus geen depolarisatie op. Met Et=(O,Ey,O) volgt voor
de randvoorwaarde in formule 3.1:

nxEyêz - nzE/x = Ö = Ey = 0
en de randvoorwaarde formule 3.1 wordt:

EyinC(r) + E;C(r) = 0 rESo (3.4)

De invallende golf vanuit vacuüm is (de tijdafhankelijkheid exp(-ioot) wordt niet
expliciet vermeld):

- ik r (35)Eymc(r)=Ae )- r=r(x,z) .
Aangezien het veld in de veronderstelde configuratie slechts van de x en z coördi
naten afhankelijk is, kan er het volgende geschreven worden:

k1.r=ksin(Jox - kcos(Joz = Kx - qz

zodat formule 3.5 overgaat in:

E;nc(r) = A ei(Kx - qz)
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De gereflecteerde golf wordt gegeven door de vlakke golf expansie:

co

E;C(r) = L Bneilé'zr

n=-oo

00 00 I

B iJf!.2f ~ B eiJ(!,2f+~ BI eik"-2 f
= oe + L...J n L...J n

n=1 n=1

met

K ~ksinO =ksinO +n 27T
Tl nOT
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(3.7)

(3.8)

qn = Jk2-K/

=iJK/-~

als

als

~ I.r =K I X + q I Z
2 n n

KI ~ksine =ksin8
o
-n 2'17'

n n T

qln=Jk2-Kln2 als Kln2'$.~

=iJKln2_~ als K/~>~

zodat formule 3.7 uitgeschreven kan worden als:

00 00

E;C(r) =Boei(Kx+qz) + L Bnei(K,f+q,;z) +L B Ini(K!,f+ql,;z)

n=1 n=1

(3.9)

(3.10)

De uitdrukking voor ~ en K'n wordt de "grating equation" genoemd. Voor de
afleiding zie bijlage C. Formule 3.6 en 3.10 worden ingevuld in de randvoorwaarde
formule 3.4:

De randvoorwaarde in formule 3.11 wordt in een Fourier reeks ontwikkeld:

t [1-JAe-iqç(X)e-ikWXdx]eikWX + t [1- !Boeiqç(X)e-ikWXdx]eikWX +

k=-oo T T k=-oo T T

(3.11)

(3.12)
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met

I;(x) = a
o

+ b]sin(wx)+_bzsin(2wx)

volgt voor de randwaarde in formule 3.12:

~ r-iqao 1f -iqb}sinwx -iqb2sin2wx -ikWXdx] ikwxLJ e - e e e e +
k=-C1> T T

~ [B iqao 1f iqb(sinwx iqb2sin2wx -ikWXdx] ikwxLJ e - e e e e +
k=-C1> 0 T T

~ (~B iqnao 1f inwx iqnb}sinwx iqnb2sinZwx -ikwx dx] ikwxLJLJ e -e e e e e +
k=-C1> n=l n T T

Rayleigh methode

(3.13)

De integralen in de randvoorwaarde zijn ontstaan als gevolg van de bepaling van
de Fourier coëfficiënten. Om deze Fourier coëfficiënten te bepalen wordt er ge
bruik gemaakt van de frequentie convolutie van periodieke functies. Wanneer YI(X)
een periode Tl heeft en Y2(X) een periode T2 en Tm=mITI=m2T2 waarbij mI en m2 de
kleinst mogelijke positieve gehele getallen zijn, dan is het produkt YI(X)Y2(X) perio
diek met periode Tm:

27Tmet w =
m T

m

De Fourier coëfficiënten van het produkt YI(x)yix) zijn dan:

(3.14)
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Hieruit volgt dat de Fourier coëfficiënten bepaald moeten worden van:

Yl(x)=eiasinwx a qb qb q b q Ib
=- l' l'n1' nl

Y2(x) =eiasin2wx qb qb
0'=- 2' 2

Y3(x) =ei(asin2wx±nwx) bIba =qn 2,q n 2

19

waarbij Yl(X) een periode T heeft en Yix) en yix) een periode lhT. Hieruit volgt dat
Tm=T en dus gelijk aan de periode van de grondharmonische van de functie die
het scheidingsvlak beschrijft.

De Fourier coëfficiënten van Yl(X) worden als volgt bepaald:

c [i]= -lfy (x)e-ilwXdx
YI T T 1

T

met

zodat

wx=t
dx dt

=-=-
T 27T

TT'

c [i]=_1Jei(asint-lt)dt
Y\ T 27T

-TT'

TT'

=_1_ flcos(O'sint-lt) + isin(O'sint-lt)] dt
27T

-7T

(3.15)

7T

=-l-fcos(O'sint-lt) dt = JlO')
27T

-7T

De Anger functie JI(O') is gelijk aan de Besselfunctie van de eerste soort en orde I
wanneer 1een geheel getal is [8,9].
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De Fourier coëfficiënten van Y2(X) worden als volgt bepaald:

[k'-Ij..:. 1f () -i(k-I)(,Jx)A.~·C - -- y x e UA
Y2 T T 2

T

Rayleigh methode

met 2wx=t

zodat

dx dt
=-=-

T 47T

27T

c [k-I]=_l Jei(asint-vt)dt
Y2 T 47T

-27T

v=(k;I)
27T

=_1_ J[cos(asint-vt) +isin(asint-vt)] dt
47T_

27T

21T

=~Jcos(asint- vt) dt
27T 0

1T 21T

=~Jcos(asint-vt)dt + _l_J cos(asint-vt) dl
27T 0 27T 7T

De eerste integraal is gelijk ~lv(a) en de tweede integraal wordt verder uitgewerkt

met substitutie t /=27T - t,

27T 0

~Jcos(vt-asint)dt = -1 Jcos(v (27T-t /) - asin(27T-t /»)dt /
27T 27T

7T 7T

7T

=_1_Jcos(- 27TV - v t /+asint /) dt /

27T 0

7T

=_1_ J[cos(vt /- asint /)cos(27T V) + sinevt /- asint /)sin(27Tv)]dt /
27T 0

De functie ~ wordt de Weber functie genoemd.
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Hieruit volgt dat:

[k-l] 1c
Y2

T = 2[(1 +COS(2V7T») i/a) + sin(2v7T) Ev(a)]

De Fourier coëfficiënten van Y3(X) worden als volgt bepaald:

c [k-l] = ~Jy (x)e-i(k-I)wXdx
Y3 T T 3

T

=~Je i(asin2wx-(k=+=n-I)wx)dx

TT

Het verdere verloop van de berekening is identiek aan de berekening van de
Fourier coëfficiënten van yix) met v=(k-l +: nJ/2.

ch [k;l] = COS2(v7T)Jv(a) + sin(v7T)coS(V7T) Ev(a)

21

(3.16)

(3.17)

Aangezien veen geheel getal of een breuk van 2 is, kunnen formule 3.16 en 3.17
vereenvoudigd worden tot respectievelijk:

v =(k;l)

en alleen voor (k-I)=O,2,4, .. en (k-l=t=n)=O,2,4, .. zijn de coëfficiënten cy2 en cy3 ongelijk
o.
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De randvoorwaarde vergelijking formule 3.13 gaat er dan als volgt uitzien:

(3.18)

met v=(k-I)/2 en v'=(k-I-n)/2 en v"=(k-l+n)/2.
Na uitschrijven van formule 3.18 voor k=O, k is positief en k negatief volgen hieruit
drie vergelijkingen waarmee de onbekende coëfficiënten Bo, B" en B'n bepaald
kunnen worden, zie bijlage D. Voor een bepaalde k ontstaat er een stelsel lineaire
vergelijkingen.
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3.2 Verstrooiing aan een periodieke scheidingsvlak
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De analytische uitwerking van de Rayleigh methode in paragraaf 3.1 heeft uitge
wezen dat deze methode slechts als een referentie gebruikt zal worden. De reden
hiervoor is tweeledig. Ten eerste kan de methode niet in "FiPre" geïntegreerd
worden. In de Rayleigh methode wordt het verstrooide veld door een aantal
vlakke golven beschreven. Dit aantal is onafhankelijk van het punt waarop het
verstrooide veld bepaald wordt. Bovendien zijn de amplitudecoëfficiënten van
deze vlakke golven plaatsonafhankelijk. De fase van deze vlakke golven is wel
plaatsafhankelijk. De methode biedt dus geen mogelijkheid tot "ray-tracing". Ten
tweede is de Rayleigh methode niet geschikt om praktische problemen op te
lossen. Hierbij gaat het dan om de bepaling van het verstrooide veld aan begrens
de obstakels. De Rayleigh methode zal dus als een referentie gebruikt worden. Het
is nu van belang te onderzoeken in welke mate het oppervlak ruw mag zijn voor
een geldig model. De Rayleigh methode heeft namelijk beperkingen ten aanzien
van haar gebruik om verstrooiing aan ruwe scheidingsvlakken te modelleren. In de
methode wordt verondersteld dat de randvoorwaarde vergelijking in formule 3.11
voldoet op elk punt van het scheidingsvlak. De in halfruimte 1 (afbeelding 3.1) in
negatieve z-richting gereflecteerde golven worden niet in rekening gebracht door
de theorie. Wanneer de oppervlakte gradiënt toeneemt zal dit effect een belangrijke
rol spelen wat zich dan in de onnauwkeurigheid van de methode uit. Verder
wordt schaduwwerking ook niet gemodelleerd in de Rayleigh methode. Naast
deze beperkingen zullen de resultaten van de methode behept zijn met afrondfou
ten en de fout doordat de reeks in formule 3.10 voor een eindig n berekend zal
worden.

3.2.1 Bepaling van het geldigheidsdomein

In de literatuur worden verschillende geldigheidsdomeinen vermeld van de
Rayleigh methode. J.A. Sánchez-Gil et al. [4] vermeldt dat voor een configuratie met
een sinusvormig scheidingsvlak Ç(x)=hsinUJx tussen vacuüm en een perfecte gelei
der de Rayleigh methode toegepast mag worden wanneer de amplitude h kleiner
is dan 7% van de periode T, oftewel UJh<0.45. In [6] wordt voor eenzelfde configu
ratie een groter geldigheidsdomein voor de Rayleigh methode vermeld namelijk
UJh<2.14 en kh<4.1, waarbij een fout van 1% in het gereflecteerde reële vermogen
getolereerd wordt. Getracht wordt nu uit eigen onderzoek het geldigheidsdomein
te bepalen. De Rayleigh methode is in paragraaf 3.1 uitgewerkt voor een configura
tie met een invallende loodrecht gepolariseerde vlakke golf op een periodieke
scheidingsvlak tussen vacuüm en een perfecte geleider.
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De invalshoek van de vlakke golf is variabel en het scheidingsvlak wordt beschre
ven door twee harmonischen. De methode zal slechts als een referentie gebruikt
worden. Daarom wordt-het geldigheidsdomein-bepaald voor-een configuratie met
een loodrecht invallende vlakke golf op een sinusvormige scheidingsvlak tussen
vacuüm en een perfecte geleider. Hierdoor wordt het onderzoek niet onnodig
complex gemaakt. Om het verstrooide veld aan dit periodieke scheidingsvlak te
kunnen bepalen, moet het stelsel lineaire vergelijkingen dat uit het randwaarde
probleem volgt opgelost worden. In matrixnotatie A ·x=b. De coëfficiënten van de
(nxn) matrix A zijn de Bessel-functies uit bijlage D. De berekeningen worden in
MATLAB 4.0 met "double precision" uitgevoerd. De onbekende coëfficiënten Bn in
vector x zijn de amplituden van de vlakke golven waarmee het verstrooide veld
beschreven wordt. De vector b wordt bepaald door de invallende golf. De coëffici
enten Bn van de lineaire vergelijkingen worden m.b.v. Gauss-eliminatie bepaald.
Het aantal lineaire vergelijkingen wordt als een invoer gegeven gedefinieerd. Dit
aantal komt overeen met het aantal vlakke golven waarmee het verstrooide veld
beschreven wordt. De resultaten zullen behept zijn met afrondfouten en de fout
doordat de reeks in formule 3.10 voor een eindig n berekend zal worden. Het
geldigheidsdomein van de Rayleigh methode wordt bepaald aan de hand van de
nauwkeurigheid van de simulaties. Bij deze simulaties worden de amplituden van
de vlakke golven bepaald. Om de nauwkeurigheid van deze simulaties te bepalen
wordt er o.a. gebruik gemaakt van de wet "behoud van energie". In de gemodel
leerde configuratie wordt de invallende energie volledig gereflecteerd. Om deze
wet toe te kunnen passen wordt het tijdgemiddelde vermogen bepaald van het
invallende en het verstrooide veld. Voor een niet-geleidend (0'=0), bronvrij (p=O)
medium geldt:

VxE = -iwpR (3.20)

Het elektrische veld van een gereflecteerde golf in de configuratie van afbeelding
3.1 is pC=(O,Et,O). Hieruit volgt dat:

8ESC 8EsC
VxE sC = -ê _Y- + ê _Y-

x 8z z 8x

-1 (8E
SC

8E
SC

]H SC = -- -_Y- 0 _Y_
iwfJ. 8z" 8x (3.21)

Het verstrooide veld wordt bepaald door de som van onafhankelijke vlakke gol
ven. Voor elke vlakke golf wordt de tijdgemiddelde Poynting vector (Sn) bepaald
en vervolgens worden deze vectorieel opgeteld:

00 00

(sSC) = L (s:) = L .!Re(~C x (H~Cn
n=-oo n=-oo 2

(3.22)
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M.b.v formule 3.21 en 3.10 volgt voor de tijdgemiddelde Poynting vector:

IB 12K IB 1
2

00 ( IB 1
2K IB 1

2
]/C'SC) 1R ( A 0 A 0 q L A n n A n qn

~ = - e -e +e + -e +e +
2 x z x z

UJj.L UJj.L n=l Wj.L Wj.L

25

(3.23)

Het gereflecteerde tijdgemiddelde vermogen door een oppervlak A met oppervlak
te eenheid ds en eenheidsnormaalvector êz is:

yl T

{PSC) = frssC).ds = f frssC).ê}Jxdy
A 0 0

(3.24)

Het scheidingsvlak ç,(x) is periodiek daarom wordt het gereflecteerde tijdge
middelde vermogen slechts over een interval T bepaald. M.b.v. formule 3.23 en
3.24 volgt voor het totale tijdgemiddelde vermogen van het verstrooide veld:

(3.25)

Uit formule 3.25 blijkt dat oppervlakte golven geen bijdrage leveren aan het totale
tijdgemiddelde gereflecteerde vermogen. Voor deze golven zijn q, qn en q'n imagi
nair, zie formules 3.8 en 3.9. Het totale tijdgemiddelde invallende vermogen wordt
bepaald m.b.v. de formules 3.6 en 3.20. Voor de magnetische veldvector van de
invallende golf geldt dan:

Hinc _ 1 fA i(Kx+qz) A _ AK i(Kx+qz) A)- -\~qe ex e ez
Wj.L

Het totale tijdgemiddelde invallende vermogen door een oppervlak A is:

ylT

(pinc) = !Ref f (Eincx(Hinc)*).-êzdxdy
2 00

I T ( ]1 y - 2K _ 2
= -Re f f ~I ,0, ~I q .-êzdxdy

2 0 0 UJj.L wj.L

(3.26)

(3.27)
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M.b.v. de formules 3.25 en 3.27 wordt uitgaande van de wet "behoud van energie"
de relatieve fout van het gereflecteerde tijdgemiddelde vermogen bepaald:

o =
R+ VI 1'-IBo I'q+t IB. I'q. +t IB '. I'q '.1

Re(q ~ 1
2

)

(3.28)

Daarnaast wordt de nauwkeurigheid van de simulatieresultaten ook bepaald
m.b.v. de Root Mean 5quare Error (RM5E) waarde van deze resultaten voor het
totale veld op het oppervlak volgens:

(3.29)

Op het scheidingsvlak met een perfecte geleider moet de som van de tangentiële
componenten van de invallende en gereflecteerde golf gelijk °zijn. De RM5E
waarde m.b.v. formule 3.29 is een indicatie van de gemiddelde genormaliseerde
absolute fout in de randvoorwaarde formule 3.11 met de berekende amplitude
coëfficiënten Bn' Om grote fouten zwaarder mee te laten wegen wordt in formule
3.29 gesommeerd over de kwadraat van de genormaliseerde absolute fout. Wegens
praktische beperkingen kan het verstrooide veld slechts door een eindig aantal
vlakke golven beschreven worden:

N N
E;C(r) =Boé(Kx+qz) + L B

n
i(K,rq,1) +L B Ini(K',rq',1)

n=l n=l

(3.30)

Theoretisch wordt er verwacht dat Ö en RM5E in respectievelijk formule 3.28 en
3.29 gelijk °worden als N~oo. Er wordt daarom onderzocht hoe Ö en RM5E con
vergeren als functie van het aantal vlakke golven 2N+1. Dit wordt gedaan voor een
aantal sinusvormige scheidingsvlakken hsinrox beschreven door de parameters
(roh,h)=(O.4,À), (0.5,0.5À), (O.5,À) en (0.6,0.5À). De invalshoek van de vlakke golf is 0°.
Het convergentie criterium van de numerieke integratie procedure Romberg is
vastgesteld op een relatieve fout van 0.1%. Deze procedure wordt gebruikt om de
integraal in formule 3.29 te bepalen. Het aantal vlakke golven waarvoor Ö en
RM5E bepaald worden is 11 tlm 91 in stappen van 10. In dit onderzoek wordt
voor elk scheidingsvlak bij elke aantal vlakke golven 2N+1 bepaald wat de Ö en
RM5E waarden zijn. Voor de resultaten van de Ö waarden zie tabel 3.1 en voor de
resultaten van de RM5E waarden zie afbeelding 3.2.
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tabel 3.1: 0 als functie van het aantal vlakke golven 2N+1 voor verschillende
sinusvormige scheidingsvlakken hsinrox

(roh,h)= (0.4,1..) (0.5,0.51..) (0.5,1..) (0.6,0.51..)

2N+1 0 0 0 0

11 22.83 0.022 22.01 7.5 10-4

21 10.59 3.710-7 0.499 4.9 10-6

31 2.63 10-10 1.4 10-11 1.78 10-6 4.2 10-11

41 1.24 10-11 1.0 10-15 1.16 10-9 7.9 10-16

51 4.52 10-16 1.1 10-15 6.79 10-14 4.5 10-16

61 2.26 10-16 7.9 10-16 1.13 10-16 1.1 10-16

71 2.26 10-16 2.4 10-15 2.26 10-16 3.4 10-16

81 1.13 10-16 1.0 10-15 1.36 10-15 1.9 10-14

91 2.26 10-16 6.8 10-16 2.26 10'14 3.2 10-13
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Afbeelding 3.2: RM5E als functie van het aantal vlakke golven waarmee het ver
strooide veld beschreven wordt. De convergentie van RM5E
wordt voor verschillende (roh,h) waarden onderzocht.
Data: roh=0.4, h=À :(-); roh=O.5, h=O.5À : (*···*);roh=0.5, h=À :(- - -) ;
roh=0.6, h=O.5À : (0····0)
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Uit de resultaten van tabel 3.1 en afbeelding 3.2 blijkt dat het criterium "behoud
van energie" geen goede indicator is van de nauwkeurigheid. Daarnaast moet ook
onderzocht worden hoe groot de fout is in de rahdvoorwaarde formule 3.11. Neem
bijvoorbeeld het scheidingsvlak beschreven door wh=O.6 en h=0.5À. Wanneer het
aantal vlakke golven 2N+1=51 is, dan blijkt Ö nagenoeg 0 te zijn terwijl RM5E:::::30%
is. Wanneer aan de wet "behoud van energie" voldaan wordt, impliceert dit niet
dat ook aan de randvoorwaarde voldaan wordt. Het omgekeerde is wel het geval.
Verder blijkt uit afbeelding 3.2 dat RM5E minder snel naar 0 convergeert wanneer
de maximale oppervlakte steilheid wh toeneemt. Er treedt zelfs divergentie op. Het
aantal vlakke golven 2N+1 moet in dit geval groot genomen worden. Dit eist
echter veel rekentijd. Uit afbeelding 3.2 blijkt dat voor bepaalde waarden van
(roh,h) RM5E wel snel convergeert. Er wordt nu met een relatief kleine N (N=20)
onderzocht voor welke waarden van (roh,h) de RM5E en Ö waarden van de simula
tie resultaten kleiner dan 5% zijn. De reden hiervoor is dat de Rayleigh methode
slechts als een referentie gebruikt zal worden. Om het als referentie te kunnen
gebruiken moet onderzocht worden voor welke (wh,h) waarden de methode met
geringe rekentijd betrouwbare resultaten genereert. De simulaties zijn uitgevoerd
met een invallende loodrecht gepolariseerde vlakke golf op een scheidingsvlak
tussen vacuüm en een perfecte geleider. De invalshoek is 0°. Het aantal vlakke
golven waarmee het verstrooide veld beschreven wordt is 2N+1=41. Het resultaat
is grafisch weergegeven in afbeelding 3.3.
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Afbeelding 3.3: Geldigheidsdomein van het Rayleigh model waarbij maximale
oppervlakte helling wh uitgezet is tegen de oppervlakte amplitude
h. De invalshoek is 0°.

Om te onderzoeken hoe gevoelig het resultaat is voor het aantal vlakke golven
(2N+1) waarmee het verstrooide veld beschreven wordt, zijn er simulaties uitge
voerd met RM5E en Ö <5% en 2N+1=61. Het resultaat is in afbeelding 3.3 weerge
geven. Hieruit blijkt dat in het betreffende gebied van (wh,h) waarden niet veel
verschil bestaat tussen de resultaten van simulaties met 2N+1=41 en 2N+1=61.
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Dit wordt door de RM5E waarde bepaald. Want zoals eerder vermeld convergeert
de RM5E waarde langzaam naar 0 wanneer de maximale oppervlakte helling
toeneemt. Uit het voorgaande is gebleken dat de toepassing van alleen het criteri
um "behoud van energie" geen goede indicator is van de nauwkeurigheid van de
simulaties. Er moet ook onderzocht worden of er aan de randvoorwaarde formule
3.4 voldaan wordt. Om een indruk te geven hoe de genormeerde absolute fout in
de randvoorwaarde varieert langs het scheidingsvlak wordt voor een periode T
van het scheidingsvlak IE SC(x,ç(x» +E inC(x,ç(x)) 1/ IE inC(x,ç(x)) I grafisch als functie
van de x-coördinaat weergegeven, zie ~fbeelding 3.4. Hierbij wordt het scheidings
vlak beschreven door roh=0.6 en h/À=0.3. Een vlakke golf valt loodrecht in op het
scheidingsvlak. Volgens formule 3.4 moet IE/C(x,ç(x))+E ~C(x,ç(x» I voor elke
(x,ç(x)) 0 opleveren. De simulatie is uitgevoerd met 2N+1=61. Dit is het aantal
vlakke golven waarmee het verstrooide veld beschreven wordt. Voor de simulatie
resultaat geldt dat RM5E=0.0356 en Ö=6.8 10-16

• Voor de definitie van Öen RM5E
zie respectievelijk formule 3.28 en 3.29. Uit afbeelding 3.4 blijkt dat de grootste
fout in de randvoorwaarde zich in het dal van het sinusvormige scheidingsvlak
voordoet.
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Afbeelding 3.4: IE ;C(x, ç(X)) +E ~C(X,ç(X)) 1/ IE ~nc(x,ç(x» I uitgezet tegen de afstand
langs de x-as voor een periode van het scheidingsvlak hsinwx met
h/À=O.3 en wh=0.6.

Om te laten zien dat het berekende verstrooide veld verandert met Öen RM5E,
volgt hier een simulatie. Het verstrooide veld aan het scheidingsvlak hsinwx met
h/À=l en ffih=O.5 wordt berekend met 2N+1=11 en 41. De RM5E en Öwaarde
berekend met 2N+1=11 zijn respectievelijk 5.03 en 22.01. Beide waarden zouden
theoretisch 0 moeten zijn wanneer N~oo. De RM5E en Öwaarde berekend met
2N+1=41 zijn respectievelijk 0.043 en 1.16 10-9

• Het verstrooide veld in beide geval
len is in afbeelding 3.5 weergegeven.
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Afbeelding 3.5: Verstrooiing van een loodrecht gepolariseerde vlakke golf aan het
scheidingsvlak hsinffix met h/À=1, ffih=O.5 en de meetpunten in het
z-vlak 20À. Invalshoek is 0°. 2N+l is 11: (-.-.-); 41: (-)

M.b.v. de RM5E en 0 waarden worden de afrondfouten en de fout vanwege de
veronderstelling dat N in formule 3.30 eindig is, afgeschat. Naast afrondfouten en
de fout t.g.v. de eindige waarde van N is er ook een fout t.g.v. het feit dat scha
duwwerking en meervoudige reflectie niet gemodelleerd worden. Met een eenvou
dige analyse kan onderzocht worden hoe "ruw" het sinusvormige scheidingsvlak
moet zijn opdat meervoudige reflectie geen significante rol spelen. Deze analyse
wordt uitgevoerd voor een loodrecht invallende vlakke golf. Het gereflecteerde
veld wordt slechtst met geometrische optica beschreven. Reflectie aan de punten
(xp,zp) op het oppervlak die in het intervallhT::;.xp::S;%T liggen wordt onderzocht, zie
afbeelding 3.6.

a~oo

z=o u

~T

Afbeelding 3.6: Afschatting geldigheidsdomein van de Rayleigh methode m.b.v.
geometrische optica
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Een gereflecteerde straal op een punt (Xp,zp) mag verder niet meer aan het opper
vlak gereflecteerd worden. T.o.v. de x-as moet deze straal onder een hoek ~ gere
flecteerd worden. Voor een golf die onder een hoek 8j =O t.o.V. de positieve z-as
invalt op het oppervlak geldt:

(
27Th 27T )a =atan T Cos( T(xp - T/2»

7T2a + {3=-
2

waarbij

(3.31)

Een lijn door het punt (Xp,zp) wordt gegeven door een eerste graadsvergelijking.
Nu moet bepaald worden voor welke minimale waarde van wh er geldt:

tan({3)(x - xp) +zp - hsin(wx) = 0
3 5voor - T::sx::s - T
4 4

(3.32)

De oplossing van deze vergelijking is wh::::O.84. Voor wh kleiner dan deze waarde
zal elke invallende straal slechts enkelvoudige reflectie ondergaan en na reflectie
zich in positieve z-richting voortplanten. Naast meervoudige reflectie wordt ook
schaduwwerking niet door de Rayleigh methode gemodelleerd. Omdat de vlakke
golf loodrecht invalt, is er geen schaduwwerking tussen de invallende golf en het
scheidingsvlak.

Voor wh<O.84 wordt dus volgens de geometrische optica geen meervoudige reflec
tie verwacht. En er is geen schaduwwerking tussen de invallende golf en het
scheidingsvlak wanneer de golf loodrecht invalt. M.b.v. deze gegevens kan er nu
vastgesteld worden dat het domein van (wh,h) waarden in afbeelding 3.3 waarvoor
geldt dat RMSE<S% en 0<5% met 2N+1=41, voor simulaties gebruikt kan worden.
De resultaten van deze simulaties kunnen als referentie gebruikt worden.
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3.2.2. Simulatie resultaten

Rayleigh methode

De veldstrekte op een punt r als gevolg van het verstrooide veld wordt volgens de
Rayleigh methode bepaald als de som van de vlakke golven die door dat punt
propageren. Hierbij variëren de richting waarin de vlakke golven propageren en
de amplitude van de individuele vlakke golven. Om te illustreren hoe deze facto
ren met de "ruwheid" van een sinusvormige scheidingsvlak veranderen, worden er
een aantal simulaties uitgevoerd. Het scheidingsvlak wordt gekarakteriseerd door
de periode T en de amplitude h. Afbeeldingen 3.7 en 3.8 geven het spectrum van
vlakke golven weer waarmee het verstrooide veld aan een scheidingsvlak beschre
ven wordt. Hiervoor zijn simulaties uitgevoerd met scheidingsvlakken die eenzelf
de periode T=10J.. hebben maar met een verschillende amplitude h. Het scheidings
vlak met parameters T=lOJ.. en h=J.. heeft een groter maximale oppervlakte steilheid
dan het scheidingsvlak met parameters T=10J.. en h=O.OSJ... De afbeeldingen 3.7 en
3.8 geven informatie over de propagatierichting en de relatieve amplitude van de
individuele vlakke golven. Uit deze afbeeldingen volgt dat bij toename van de
maximale oppervlakte steilheid met een gelijk blijvende periode T, de amplitude
van de speculaire term afneemt. De diffuse componenten gaan meer vermogen
bevatten. Doordat de periode T in beide situaties gelijk is, is de invallende energie
ook gelijk. Door de toename van de amplitude h wordt het weglengte verschil
tussen de verstrooide golven groter en dus ook het faseverschil. Destructieve
interferentie is het gevolg. Er wordt dan ook energie in niet-speculaire richtingen
uitgestraald.

/1\
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Afbeelding 3.7: Relatieve amplitude (rel. aan de amplitude van de invallende golf)
en propagatierichting van de vlakke golven. Data: T=10J.. en
h=O.OSJ..
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Afbeelding 3.8: Relatieve amplitude (rel. aan de amplitude van de invallende golf)
en propagatierichting van de vlakke golven. Data: T=10À en
h=O.1À.

Het spectrum van vlakke golven waarmee het verstrooide veld aan een scheidings
vlak met periode T=30À en amplitude h=À beschreven wordt, is in afbeelding 3.9
weergegeven. Uit deze afbeelding blijkt dat het verstrooide veld voornamelijk door
diffuse componenten bepaald wordt wanneer T>À en h""À. De amplitude van de
speculaire component in deze afbeelding is 0.157. Wanneer de periode T=À dan
reflecteert het scheidingsvlak speculair, zie afbeelding 3.10. Er zijn dan evenwel
ook niet uniforme vlakke golven.
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Afbeelding 3.9: Relatieve amplitude (rel. aan de amplitude van de invallende golf)
en propagatierichting van de vlakke golven. Data: T=30À en h=À
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Afbeelding 3.10: Relatieve amplitude (rel. aan de amplitude van de invallende
golf) en propagatierichting van de vlakke golven. Data: T=À en
h=O.lÀ

De afbeeldingen 3.7 tlm 3.10 tonen de speculaire en diffuse componenten waar
mee het verstrooide veld aan een periodieke scheidingsvlak bepaald wordt. In het
model FiPre worden speculaire reflectie veldbijdragen bepaald m.b.v. de Fresnel
reflectiecoëfficiënten en de diffractie veldbijdragen m.b.v. diffractiecoëfficiënten.
Voor een ruw oppervlak worden deze coëfficiënten in het model FiPre gecorri
geerd met een statistische ruwheidsfactor exp( -(Lle/>)2/2). In deze ruwheidsfactor
wordt de parameter.1<1> gerelateerd aan de ruwheid van het oppervlak en wordt
gegeven door:

(3.33)

met het golfgetal k=21r1À, Llh de standaard deviatie van de random oppervlakte
ruwheid. De invalshoek Si is de hoek tussen de z-as en de propagatierichting van
de invallende golf. Bij de afleiding van de ruwheidsfactor werd verondersteld dat
de oppervlakte amplitude normaal verdeeld is met een gemiddelde O. Voor een
sinusvormige scheidingsvlak is dan de standaard deviatie M gelijk aan de "root
mean square". De M van een sinusvormige scheidingsvlak is :

(3.34)

Voor een sinusvormige scheidingsvlak wordt de ruwheidsfactor geschreven als:

(3.35)
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M.b.v. deze factor worden de reflectie- en diffractiecoëfficiënten gereduceerd.
Getracht wordt een vergelijking te maken tussen de speculaire term IEo I berekend
m.b.v. de Rayleigh methode en met een "ray-trace" model. In het "ray-trace"
model wordt de Fresnel reflectiecoëfficiënt gecorrigeerd m.b.v. formule 3.35. De
speculaire termen van beide methoden worden vergeleken voor een configuratie
met een invallende loodrecht gepolariseerde vlakke golf op een sinusvormige
scheidingsvlak tussen vacuüm en een perfecte geleider. In het "ray-trace" model is
de Fresnel reflectiecoëfficiënt Rs=-1. Deze coëfficiënt wordt met formule 3.35 gecor
rigeerd voor een sinusvormige scheidingsvlak. De parameters T en h van de schei
dingsvlakken die gebruikt zijn voor de vergelijking staan in tabel 3.2 evenals de
resultaten. Ook worden in tabel 3.2 de RM5E en 8 van de simulatieresultaten met
het Rayleigh model vermeld. Voor de definitie van 8 en RM5E zie respectievelijk
de formules 3.28 en 3.29. Het aantal vlakke golven waarmee het verstrooide veld
in de Rayleigh methode beschreven wordt is voor alle simulaties in tabel 3.2
2N+1=41. De invalshoek Sj is 0°.

Tabel 3.2: Vergelijking speculaire termen IEo I van Rayleigh model en "ray-trace"
model met gecorrigeerde Fresnel reflectiecoëfficiënt.

T(À) h(À) RM5E 8 Rayleigh IEo I ray-trace IEo I

10 0.05 1.77 10-16 0 0.904 0.906

10 0.09 2.95 10-16 1.13 10-16 0.706 0.726

10 0.1 4.36 10-16 2.26 10-16 0.644 0.674

10 0.13 5.34 10-16 3.39 10-16 0.439 0.513

10 0.4 2.03 10-8 1.13 10-16 0.173 1.8 10-3

Uit de gegevens in tabel 3.2 blijkt dat de correctiefactor de reflectiecoëfficiënt goed
corrigeert wanneer meer dan 50% van het vermogen in de speculaire richting
gereflecteerd wordt.

Er wordt nu onderzocht hoe het verstrooide veld varieert als functie van de hoogte
z t.o.v. het vlak z=O. Dit verstrooide veld blijkt periodiek te zijn, hetgeen zonder
meer te verwachten is. Een illustratie hiervan is afbeelding 3.11. Deze geeft de
veldverdeling weer boven een sinusvormig scheidingsvlak met parameters h/.IÎ.=0.05
en roh=1t/100. Uit afbeelding 3.11 blijkt ook dat het gereflecteerde veld vlak boven
het scheidingsvlak een amplitude 1 heeft. Dit volgt uit het feit dat het invallende
golf een eenheidsamplitude heeft. Verder is de veldbijdrage van de oppervlakte
golven in deze configuratie zeer klein. Ze dempen snel uit in de z-richting.
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Afbeelding 3.11: Veldverdeling boven een sinusvormige scheidingsvlak met
parameters h/À=0.05 en wh=n/100.

Van de veldverdeling in afbeelding 3.11 kan een hoogteplaatje bepaald worden, zie
afbeelding 3.12. De amplitude van het verstrooide veld is genormeerd op de
amplitude van de invallende golf. Deze genormeerde amplitude varieert tussen
<0,1.5>. Uit afbeelding 3.12 is duidelijk de periodiciteit van het verstrooide veld te
zien.

o 2 3 456
x-eoordinaat (lambda)

8 9

Afbeelding 3.12: Hoogtepatroon van de veldverdeling boven een sinusvormige
scheidingsvlak met parameters h/À.=0.05 en c.oh=n/100.
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Tot nu toe werden in dit onderzoek alleen simulaties uitgevoerd met een sinusvor
mige scheidingsvlak. Hier volgt een aantal simulatieresultaten voor verstrooiing
aan een scheidingsvlak beschreven door twee harmonischen:

(3.36)

Het verstrooide veld op het vlak z==lOA. t.g.v. een loodrecht invallende TE-golf is
afgebeeld in afbeelding 3.13a. Het scheidingsvlak dat beschreven wordt door twee
harmonischen is afgebeeld in afbeelding 3.13b.
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Afbeelding 3.13: Het verstrooide veld op het z-vlak 10A. (a) langs één periode T
van het scheidingsvlak met de parameters ao==O, b1==A./IO, b2=A./20
en T==lOA. waaraan verstrooiing plaatsvindt (b).
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Het scheidingsvlak heeft rond x=1.7).. divergerende werking, rond x=8.3).. converge
rende werking. Rond x=5)" is het scheidingsvlak nagenoeg vlak. Het effect hiervan
op het verstrooide veld is in afbeelding 3.13a te zien. Het scheidingsvlak heeft een
maximale helling van ç/max = 27T(b 1+2bz)lT=0.126 en de maximale amplitude is
1;max<0.15)... Het aantal vlakke golven waarmee het verstrooide veld beschreven
wordt 2N+1 is 41; RM5E=8.48 10-6 en 0=3.82 10-7

•
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Afbeelding 3.14: Het verstrooide veld op het z-vlak 10).. (a) langs één periode T
van het scheidingsvlak met de parameters ao=O, b1=)../10, b2=)../10
en T=lO).. waaraan verstrooiing plaatsvindt (b).

Afbeelding 3.14a geeft het verstrooide veld weer op het z-vlak z=lO).. voor het
periodieke scheidingsvlak afgebeeld in afbeelding 3.l4b. De maximale helling van
dit scheidingsvlak is 0.189. Het aantal vlakke golven waarmee het verstrooide veld
beschreven wordt 2N+l is 41; RM5E=3.79 10-5 en 0=3.32 10-6.
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3.3 Conclusies
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Een methode om verstrooiing aan ruwe oppervlakken te modelleren is de Rayleigh
methode. In deze methode wordt het verstrooide veld op een punt r bepaald als
de som van vlakke golven die door dat punt propageren. De methode biedt geen
mogelijkheid tot "ray-tracing". Het kan dus niet in het software-pakket "FiPre"
geïntegreerd worden. Daarnaast is de Rayleigh methode zoals in dit onderzoek
uitgewerkt niet geschikt om praktische problemen op te lossen. Hierbij gaat het
dan om de bepaling van het veld dat aan gebouwen gereflecteerd wordt. Deze
gebouwen vormen begrensde "ruwe" oppervlakken met hun ramen, balkonnen,
dakpannen etc. Wanneer het gewenst is dat het model geïmplementeerd wordt
voor ons beoogde doel, dan moet er aan de volgende veronderstellingen aandacht
besteed worden:

1- Het oppervlak wordt oneindig uitgebreid verondersteld. Het heeft dus geen
randen.

2- De invallende golf is vlak en het oppervlak periodiek.
3- Het oppervlak wordt beschreven door z=ç(x) hetgeen impliceert dat voor een

loodrecht gepolariseerde vlakke golf depolarisatie buiten beschouwing gelaten
wordt.

4- Een beperkt spectrum van het verstrooide veld wordt gemodelleerd.
5- Het oppervlak vormt een scheidingsvlak met een zeer goed geleidende medium.
6- Eventuele schaduwwerking en meervoudige reflectie worden niet in rekening

gebracht.

Voor elk punt moet dan een oplossing gevonden worden. Dit zal waarschijnlijk
leiden tot een toename van de rekentijd en de complexiteit. De Rayleigh methode
wordt daarom slechts als een referentie gebruikt. Een geldigheidsdomein werd
bepaald van de Rayleigh methode voor een configuratie met een loodrecht inval
lende TE-golf op een sinusvormige scheidingsvlak tussen vacuüm en een perfecte
geleider. Dit domein van (wh,h) waarden werd bepaald na onderzoek van de
simulatieresultaten m.b.v. de wet "behoud van energie" (0) en m.b.v. de fout in de
randvoorwaarde (RM5E). Er is gebleken dat wanneer aan de wet "behoud van
energie" voldaan wordt, dit niet impliceert dat ook aan de randvoorwaarde vol
daan wordt. Het omgekeerde is wel het geval. Ook volgde uit het onderzoek dat
bij een toenemende wh de RM5E waarde van de simulatieresultaten voor een
toenemende 2N+1 naar 0 convergeert. Hierbij is 2N+1 het aantal vlakke golven
waarmee het verstrooide veld beschreven wordt en wh is de maximale oppervlakte
steilheid. In het bepaalde domein van (wh,h) waarden geldt dat RM5E en 0 van een
simulatie met deze (wh,h) waarden kleiner dan 5% zijn en dat de rekentijd gering
is. Deze RM5E en 8 waarden zijn het resultaat van simulaties met 2N+1=41 en 61.
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Een eenvoudige analyse m.b.v. geometrische optica wees uit dat er geen meervou
dige reflectie optreedt bij reflectie aan een sinusvormige scheidingsvlak wanneer
de maximale steilheid wh kleiner dan 0.84 is. En er treedt geen schaduwwerking
van de invallende vlakke golf op omdat in de onderzochte configuratie de vlakke
golf loodrecht invalt op het scheidingsvlak.

In "FiPre" wordt de ruwheid van de gebouwen verdisconteerd in een correctiefac
tor waarmee de reflectie- en diffractiecoëfficiënten worden gereduceerd. De specu
laire termen werden berekend m.b.v. de Rayleigh methode en een "ray-trace"
model met de gecorrigeerde Fresnel reflectiecoëfficiënt. Hieruit bleek dat de resul
taten volgens beide methoden overeenkomen wanneer er meer dan 50% van het
vermogen in de speculaire richting gereflecteerd wordt.

Het probleem wordt nu verder opgelost m.b.v. een stralen model waarbij dan de
Rayleigh methode als referentie fungeert. In het volgende hoofdstuk zal een "ray
trace" model ontwikkeld worden dat verstrooiing van een loodrecht invallende TE
golf aan een sinusoidaal l-dimensionaal scheidingsvlak met een zeer goede gelei
der modelleert.
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4 Vergelijking stralenmethode en
Rayleigh methode

4.1 Inleiding

M.b.v. een model dat gebruik maakt van de Rayleigh methode is de verstrooiing
van een loodrecht invallende TE-golf aan een sinusvormige scheidingsvlak tussen
vacuüm en een perfecte geleider onderzocht. Dit model is niet gebaseerd op "ray
tracing" en kan dus niet in Fipre geïntegreerd worden. Verder is gebleken dat het
model aanzienlijk uitgebreid moet worden voordat het gebruikt kan worden voor
ons beoogde doel. Dit doel is het modelleren van reflectie en diffractie aan
gebouwen met ruwe begrensde oppervlakken. Getracht wordt de configuratie die
met de Rayleigh methode gemodelleerd werd ook m.b.v. een stralen model te
modelleren. Dit als een eerste aanzet voor de mogelijke ontwikkeling van een
volledige model dat wel voor ons beoogde doel gebruikt kan worden. De resulta
ten m.b.v. de Rayleigh methode dienen als referentie. Hiermee kan dan onderzocht
worden in hoeverre een stralen model een model op golfbasis benadert bij de
modellering van verstrooiing van EM-golven aan periodieke scheidingsvlakken.

4.2 Geometrische Optica

Gemodelleerd wordt de reflectie van een uniforme vlakke golf aan een sinusvor
mig scheidingsvlak tussen vacuüm en een perfecte geleider, zie afbeelding 4.1. De
invallende golf is loodrecht gepolariseeerd t.o.v. het vlak van inval. De invalshoek
is 0° t.O.v. de z-as.
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Afbeelding 4.1: Configuratie welk m.b.v. Geometrische Optica gemodelleerd
wordt.

Het scheidingsvlak wordt m.b.v. de functie hsincox beschreven. Aangezien de
normaalvector lÎonergens op het scheidingsvlak een discontinuïteit vertoont zijn er
geen randdiffractie veldbijdragen. Het gereflecteerde veld wordt daarom slechts
m.b.v. geometrische optica beschreven:

(4.1)

waarbij E;C(xq,zq) de veldstrekte is van het invallende veld op het reflectiepunt
(xq,Zq) en Rs=-l de reflectiecoëffiënt. In formule 4.1 zijn pf en Sf respectievelijk de
kromtestraal van de gereflecteerde golf en de afstand van het reflectiepunt tot het
observatiepunt. De fase referentie is t.o.v. de oorsprong van het coördinaten sy
steem. De kromtestraal van de gereflecteerde golf pf wordt gegeven door:

(4.2)

2 (2'7T)2 27TXq-T hsinT
Voor de afleiding van de lokale kromtestraal ao op een punt (xq,Zq) van het schei
dingsvlak zie bijlage E. De kromtestraal van de gereflecteerde golf pf wordt positief
genomen wanneer de tweede afgeleide van de functie hsincox negatief is. Wanneer
de tweede afgeleide van hsincox positief is, wordt pf negatief genomen.
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De reflectiepunten op het scheidingsvlak worden m.b.v. de wet van Snell bepaald:

ii = si (4.3)

In formule 4.3 zijn i en s respectievelijk de eenheidsvectoren in de voortplantings
richting van de invallende en gereflecteerde golf en is t de tangent vector aan het
scheidingsvlak. Uitgaande van de configuratie in afbeelding 4.1 zijn 5 i, 5 r en t :

(4.4)

(4.5)-27rh (27TXq ]--cos -- -
T T

waarbij (xq,Zq) het reflectiepunt op het scheidingsvlak is en (xp/zp) het observatie
punt is. Formule 4.4 invullen in formule 4.3 levert:

(xp-xq) + (Zp-Zq)~COS(~) 0

J(xp-Xq)2+ (zp -Zq)2

Formule 4.5 wordt m.b.v. een nulpunt zoekende procedure opgelost waarbij ge
bruik wordt gemaakt van de periodiciteit van formule 4.5.

4.2.1 Vergelijking van simulaties met GO en met
Rayleigh methode

Het scheidingsvlak waarop de vlakke golf invalt wordt m.b.v. de functie hsinwx
beschreven. De vlakke golf valt loodrecht in zodat er geen schaduwwerking is
tussen de golf en het scheidingsvlak. De parameters h en T waarmee het oppervlak
gekarakteriseerd wordt, zijn zo gekozen dat het scheidingsvlak nagenoeg vlak is.
Naar verwachting zal dan meervoudige reflectie geen significante rol spelen. Er
wordt nu slechts onderzocht in hoeverre een model op basis van geometrische
optica een model op golfbasis benadert bij modellering van verstrooiing aan een
scheidingsvlak dat analytisch beschreven wordt. Het model op golfbasis maakt
gebruik van de Rayleigh methode die in hoofdstuk 3 beschreven wordt.
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Gemodelleerd wordt een loodrecht gepolariseerd invallende vlakke golf op een
sinusvormige scheidingsvlak tussen vacuüm en een perfecte geleider. De invals
hoek is 00 t.o.v. de z-as. Het scheidingsvlak wordt beschreven door h=O.OSÀ en
T=10J.. Zie afbeelding 4.2 voor één periode van dit scheidingsvlak. De (2nhfT,h)
waarde ligt in het geldigheidsdomein van de Rayleigh methode zoals in paragraaf
3.2.1. bepaald werd. Het aantal vlakke golven waarmee in de Rayleigh methode
het verstrooide veld beschreven wordt, is 2N+l=41.

0.04

-0.02

·004

o 2 3 4 5
x·coordinaat

10

Afbeelding 4.2: Eén periode T van het scheidingsvlak hsinrox met h=O.OSÀ en
T=10J..

Afbeelding 4.3 toont de simulatie resultaten met h=O.üSJ., T=10J. en de observatie
punten in het vlak z=2À. De Rayleigh methode en G.O. zijn exact hetzelfde voor
deze configuratie.

o 2 3 4
x·coordinaat

9 10

Afbeelding 4.3: Reflectie van een loodrecht gepolariseerde vlakke golf aan het
scheidingsvlak hsinrox met h=O.OSJ., T=10À en de observatie
punten in het vlak z=2J.. Invalshoek is 00

• (----):Rayleigh methode
en (0-0):Geometrische Optica
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>,
!!! 0.6

Afbeelding 4.4 toont de simulatie resultaten met T=0.05À, T=10À en de observatie
punten in het vlak z=20À. De Rayleigh methode en G.O. tonen dan verschillende
resultaten.

0.60~---:---=-~3---:4---7---=-6--=-7---=8--:------710
x-roerdinaat (lambda)

Afbeelding 4.4: Reflectie van een loodrecht gepolariseerde vlakke golf aan het
scheidingsvlak hsinffix met T=10À, h=0.05À en de observatiepunt
en in het vlak z=À. Invalshoek 00

• (----):Rayleigh methode en
(o-o):Geometrische Optica

Een derde simulatie wordt nu uitgevoerd waarbij h=0.05À, T=10À en de observatie
punten in het vlak z=100À, zie afbeelding 4.5. Het verschil tussen de resultaten van
de Rayleigh methode en G.O. is nog groter geworden.
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Afbeelding 4.5: Reflectie van een loodrecht gepolariseerde golf aan het scheidings
vlak hsinffix met T=lOÀ, h=0.05À en observatiepunten in vlak
z=100À. Invalshoek is 0°. (---):Rayleigh methode en (o-o):GO



46 Vergelijking stralenmethode en Rayleigh methode

Naarmate het z-vlak met de observatiepunten verder van het oppervlak verwijderd
wordt, neemt het verschil tussen G.O. en de Rayleigh methode toe. Het berekende
gereflecteerde veld m.b.v. G.O. vertoont discontinuïteiten. We hebben hier te
maken met zogenaamde "caustic". Wanneer de "waarnemer" een "caustic" passeert
dan naderen twee reflectiepunten elkaar, smelten samen tot een tweede orde
stationaire punt om daarna tenslotte te verdwijnen. In dit observatiepunt kruisen
gereflecteerde stralen elkaar. Dit is ook te verwachten bij een sinusvormige schei
dingsvlak zoals afgebeeld in afbeelding 4.1. Het gebied in medium 1 waar veel
stralen elkaar kruisen, komt overeen met de maxima in afbeelding 3.11. De "cau
stics" zijn onderzocht voor het gereflecteerde veld bepaald m.b.v. G.O. Voor een
aantalobservatiepunten in het vlak z=100À is het aantal reflectiepunten bepaald.
Dit aantal punten wordt m.b.v. de functie in formule 4.5 bepaald. Deze functie is
voor een aantalobservatiepunten in afbeelding 4.6 getekend. Elk nulpunt van deze
functie komt overeen met een reflectiepunt behorend bij het betreffende observatie
punt, zie afbeelding 4.6.
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10 ·15 ·'0 ·5 0 5 10 15 20 ·'0 ·5 0 5 10 15 20
x.oCOOtdineat <-l x-<:OOfdinaat <-l

(e) (f)

Afbeelding 4.6: Het linkerlid van formule 4.5 berekend voor een observatiepunt
(x,z) in: (0,100À) (a), (À,lOOÀ) (b), (2À,100À) (c), (4À,100À) (d),
(5À,100À) (e), (8À,100À) (f).

Het probleem kan verder opgelost worden door de theorie verder uit te breiden,
zie [13]. Een beter alternatief is wellicht het scheidingsvlak niet analytisch maar
m.b.v. coördinaten te beschrijven. Later kan dan ook verstrooiing aan eindige en
meer complexe scheidingsvlakken gemodelleerd worden.

47



48 Vergelijking stralenmethode en Rayleigh methode

4.3 Geometrische Optica en Uniforme Diffractie
Theorie

Het periodieke scheidingsvlak kan m.b.v. een analytische functie beschreven
worden. Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om dit scheidingsvlak m.b.v.
facetten te benaderen. Deze werkwijze biedt dan ook de mogelijkheid om com
plexe scheidingsvlakken met randen te modelleren. Evenals bij de Rayleigh metho
de wordt een invallend vlakke golf op een oneindig uitgestrekt sinusvormige
scheidingsvlak tussen een perfecte geleider en vacuüm gemodelleerd. De invallen
de golf is loodrecht gepolariseerd t.o.v. het vlak van inval. Het scheidingsvlak is
slechts afhankelijk van de x-coördinaat. De facetten waarmee het scheidingsvlak
benaderd wordt, zijn in de y-richting oneindig uitgestrekt. De aaneensluiting van
de facetten vormt een "interior" of een "exterior wedge". Het is duidelijk dat bij
deze vorm van modellering van het scheidingsvlak het gereflecteerde veld de som
is van speculaire reflectie componenten en diffractie componenten. De speculaire
reflectie componenten zijn t.g.v. de vlakke facetten en de diffractie componenten
zijn t.g.v. de "interior en exterior wedges". Afhankelijk van de ruwheid van het
scheidingsvlak kan er ook nog meervoudige reflectie en of diffractie optreden.
Voor een eerste analyse worden meervoudige reflectie en diffractie bijdragen
buiten beschouwing gelaten. Deze bijdragen zullen geen significante rol spelen
wanneer het gemodelleerde scheidingsvlak nagenoeg vlak is.

Het gereflecteerde veld t.g.v. de speculaire reflectie componenten wordt bepaald
m.b.v. de wet van SneU. Voor elke facet wordt nagegaan of er hierop speculaire
reflectie optreedt. Een j-de facet wordt beschreven door de coördinaten (~_l,Zj_l) en
(xj,Zj)' In de y-richting zijn de vlakke facetten oneindig uitgestrekt. Het scheidings
vlak varieert slechts in de x-richting daardoor kan het j-de facet beschreven wor
den door de parametervoorstelling:

(4.6)

Om een mogelijke reflectiepunt (xq,Zq) op het j-de facet te bepalen, wordt het
spiegelpunt van het observatiepunt (~,zp) t.o.v. dit facet bepaald. Hiervoor wordt
de lijn loodrecht op lijn I en door het observatiepunt (xp,zp) bepaald:

(4.7)
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Het snijpunt (xs,zs) van formule 4.6 en 4.7 wordt gegeven door de matrixvergelij
king:

49

(4.8)

M.b.v. dit snijpunt kan het spiegelpunt (Sx,Sz) van het observatiepunt (xp,zp) t.o.v. j
de facet bepaald worden:

(4.9)

Door dit spiegelpunt wordt een lijn gedefinieerd evenwijdig aan de z-as omdat de
invallende vlakke golf evenwijdig aan de z-as is:

(4.10)

Een facet heeft een speculair reflectiepunt (xq,Zq) wanneer het snijpunt van de lijnen
[" en [ van respectievelijk formule 4.10 en 4.6 tussen (xj_UZj_I ) en (xj,Zj) ligt. Het
speculair gereflecteerde veld E; in een observatiepunt P t.g.v. reflectie aan het
punt (xq,Zq) wordt dan gegeven door:

E'(P) = E inC(x ,z )R e-iks r
y y q q s

(4.11)

met Rs het reflectiecoëfficiënt van het facet, s' de afstand tussen het reflectiepunt en
het observatiepunt, en E inc(x ,z ) het invallende veld op het reflectiepunt. De fase
referentie is t.o.v. de oorspro~gqvan het coördinaten systeem.

Naast speculair reflectie componenten zijn er ook diffractie componenten. Deze
diffractie componenten zijn het gevolg van de "interior en exterior wedges" die
door de aaneensluiting van de facetten ontstaan. De eenheids normaalvector van
het j-de facet is niet gelijk aan de normaal vector van het (j-1)-de facet. Er is een
discontinuïteit. Om deze componenten te bepalen wordt gebruik gemaakt van de
Uniforme Diffractie Theorie. Er wordt geen gebruik gemaakt van Keller's Geome
trische Diffractie Theorie omdat deze singulier is in het transitie gebied. De uitwer
king die hier gepresenteerd wordt beperkt zich tot de 2 dimensionale configuratie
in afbeelding 4.1. Om het diffractie mechanisme op een diffractie punt Q te be
schrijven, wordt de configuratie in afbeelding 4.7 gebruikt.
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Afbeelding 4.7: Geometrie voor diffractie van een invallende vlakke golf aan een
wedge.

In het diffractiepunt Q worden de richtingen van de diffractie stralen bepaald
volgens Keller's wet voor rand diffractie:

(4.12)

(4.13)

waarbij 5 i en 5 r de eenheidsnormaal vectoren zijn in de voortplantingsrichting van
respectievelijk de invallende en diffractie straal en { de eenheidsvector tangentieel
aan de rand. De diffractie stralen vormen een kegel met de top op het diffractie
punt. Aangezien de configuratie die gemodelleerd wordt twee-dimensionaal is gaat
deze keJelvorm over in een vlak door het diffractiepunt Q en loodrecht op i . Het
veld E y in een observatiepunt P t.g.v. diffractie aan een punt Q wordt gegeven
door [11]:

E d (P) = E inc (Q)D ~ 1 .-ib'
Y Y S r

S

met de fasereferentie t.o.v. de oorsprong van het coördinaten systeem. In formule
4.13 is E d(p) het diffractie veld op het observatiepunt P,met ST de afstand van Q
tot P langs de diffractie straaC E inc(Q) is het invallende veld op Q, Ds is de
scalaire diffractiecoëfficiënt. Dez/diffractiecoëfficiënt wordt gegeven door:

D (L i L ro T m A., A.,/ n) = D + D +R (D +D )
S ' ,LJ ,0/,0/, 1 2 s 3 4

(4.14)

met <1>', <I> en n zoals in afbeelding 4.7 gedefinieerd en Li
, UO en Lm zijn afstandspa

rameters en Rs is de Fresnel reflectiecoëfficiënt.
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Voor een invallende vlakke golf op een "wedge" waarvan de o-face en de n-face
een oneindig kromtestraal hebben, worden deze afstandsparameters gegeven door
[11]:

(4.15)

waarbij Sf de afstand is van Q naar P. De componenten van de diffractiecoëfficiënt
in formule 4.14 worden gegeven door:

-i'rr/4 [ ( ,I, ,h I) ]Dl = -e cat 7T+'f'-'f-' F[kL ia +(c/>_c/>I)]
2nv27Tk 2n

De functies a±(.) in formules 4.16 t/m 4.19 worden gegeven door:

a ±(1)±1>) = 2COS'[ Zn".N' ;(#1>/)1

waarbij ~ integers zijn die nagenoeg voldoen aan de vergelijkingen:

27TnN+ - (c/>±c/>I) = 7T

27TnN- - (c/>±c/>I) = -7T

(4.16)

(4.17)

(4.18)

(4.19)

(4.20)

(4.21)

Het bovenschrift + wordt geassocieerd met de n-face terwijl het bovenschrift 
geassocieerd wordt met de o-face.



52 Vergelijking stralenmethode en Rayleigh methode

De transitiefunctie f(.) in formules 4.16 tlm 4.19 bevat een Fresnel integraal en
wordt gegeven door:

00

F(x) = 2i/Xeix Je-iu2 du

IX
(4.22)

Voor de bepaling van F(x) zie bijlage F. Deze functie is afgebeeld in afbeelding 4.8.
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Afbeelding 4.8: Reële (-----) en imaginaire (- - -) deel van de transitie functie F(x).

De transitiefunctie zorgt ervoor dat het totale veld continu is over de schaduwge
bieden. Bij de schaduwgrenzen wordt de cotangent term in de diffractie coëfficiënt
singulier. Het directe veld en het diffractie veld zijn discontinue over de schaduw
grens. De som echter is continue. Bij de schaduw grenzen nadert de transitie
functie 0 even snel als dat de cotangent term 00 nadert. Hierdoor blijft het diffractie
veld begrensd bij de schaduw grens.

4.3.1. Vergelijking van simulaties met GOIUTD en

met Rayleigh methode

Gemodelleerd wordt de verstrooiing van een invallende vlakke golf aan een
sinusvormige scheidingsvlak tussen vacuüm en een perfecte geleider. Het schei
dingsvlak is niet begrensd en wordt benaderd door facetten met een bepaalde x
afmeting. De modellering van dit sinusvormige scheidingsvlak m.b.v. facetten kent
twee variabelen, namelijk de facetgrootte en de grootte van het scheidingsvlak. Het
probleem wordt als volgt opgelost.
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De x-afmeting van de facetten wordt bepaald op basis van het verstrooide veld
afkomstig van een begrensd deel van het scheidingsvlak. Aangezien de vlakke golf
loodrecht invalt, zal in eerste instantie het scheidingsvlak begrensd worden in het
interval waarin de observatiepunten liggen. Zoals bij de modellering met GO in
paragraaf 4.2.1 worden ook hier de observatiepunten in het x-interval [O,T] geno
men. T.g.v. deze keuze zal naar verwachting het scheidingsvlak in het x-interval
[O,T] de meeste veldbijdrage leveren in de observatiepunten. Dit begrensde schei
dingsvlak wordt met facetten benaderd waarvan de afmeting in de x-richting
variabel is. Er wordt nu onderzocht hoe het verstrooide veld aan dit begrensde
deel van het scheidingsvlak afhangt van de x-afmeting van de facetten en de
ruwheid van het scheidingsvlak. Dit wordt gedaan conform een iteratieproces.
Voor het iteratieproces wordt een convergentiecriterium gebruikt dat beschreven
wordt door:

(4.23)

met N het aantalobservatiepunten en k de k-de iteratiestap. Het aantal observatie
punten N is 50 gedurende dit hele onderzoek. De beginwaarde van de x-afmeting
van de facetten is À. Bij elke k-de stap wordt de x-afmeting van de facetten met
À/40 kleiner gemaakt. De relatieve fout van de amplitude van het verstrooide veld
wordt dan in elke observatiepunt bepaald. Vervolgens wordt het gemiddelde van
deze relatieve fouten bepaald. In afbeelding 4.9 wordt dit gemiddelde 8gem,k uitge
zet tegen de x-afmeting van de facetten met als parameters T en h. Deze parame
ters zijn een indicatie voor de ruwheid van het scheidingsvlak met T de periode en
h de amplitude van het scheidingsvlak. De observatiepunten worden in het vlak
z=20À verondersteld.
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Afbeelding 4.9: Gemiddelde relatieve fout Ogem,k uitgezet tegen de x-afmeting van
de facetten uitgedrukt in À, met parameters T,h. Afmeting
begrensd scheidingsvlak is [O,T].
Data: (-):(T,h)=(lOÀ,O.05À); (- -):(T,h)=(lOÀ,O.5À); (_·_·):(T,h)=(30A,À)
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Uit afbeelding 4.9 blijkt dat Ogem,k afneemt voor de betreffende parameters Ten h
wanneer de x-afmeting van de facetten kleiner wordt. Het verstrooide veld aan het
begrensde scheidingsvlak [O,T] convergeert" dus als de x-afmeting van de facetten
afneemt. Verder geeft deze afbeelding een verband weer tussen de convergentie
snelheid en de waarden van de parameters T en h. Zoals verwacht convergeert het
verstrooide veld sneller wanneer het scheidingsvlak vlakker wordt. Opvallend aan
afbeelding 4.9 zijn de relatief grote pieken. Deze worden veroorzaakt doordat de
amplitude van het verstrooide veld misschien op bepaalde observatiepunten klein
is. Een absoluut kleine verandering in de amplitude van het veld zorgt dan voor
een relatief grote Ogem,k' Om dit aan te tonen wordt de gemiddelde absolute fout
bepaald:

(4.24)

In afbeelding 4.10 wordt dit gemiddelde ~gem,k uitgezet tegen de x-afmeting van de
facetten met als parameters T en h.
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Afbeelding 4.10: Gemiddelde relatieve fout ~gem,k uitgezet tegen de x-afmeting van
de facetten uitgedrukt in 'A., met parameters T,h. Afmeting
begrensd scheidingsvlak is [O,T].
Data: (-):(T,h)=(10'A.,0.05'A.); (- -):(T,h)=(lO'A.,O.5'A.); (_._. ):(T,h)=(30'A.,'A.)



Vergelijking stralenmethode en Rayleigh methode 55

Afbeelding 4.9 is gebaseerd op het verstrooide veld aan de periode [O,T] van het
scheidingsvlak. Hetzelfde onderzoek wordt nu uitgevoerd voor een begrensde
scheidingsvlak op het interval [-2T,-T]. Ook nu liggen de observatiepunten in het
interval [O,T] op een afstand 20À van het vlak z=O. Het resultaat is te zien in af
beelding 4.11.
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Afbeelding 4.11: Gemiddelde relatieve fout Ogem.k uitgezet tegen de x-afmeting van
de facetten uitgedrukt in À met parameters T,h. Afmeting be
grensde scheidingsvlak is [-2T,-T].
Data: (-):(T,h)=(10À,0.05À);(- -):(T,h)=(10À,0.5À);(-.-):(T,h)=(30À,À)

Zoals in afbeelding 4.9, blijkt ook uit afbeelding 4.11 dat er convergentie optreedt
wanneer de x-afmeting van de facetten afneemt. De convergentiesnelheid in afbeel
ding 4.11 is veel langzamer bij de scheidingsvlakken met parameters (T,h)=(30À,À)
en (T,h)=(lOÀ,0.05À). Dit heeft misschien te maken met de geringe veldbijdrage uit
het interval [-2T,-T] van deze scheidingsvlakken. Afbeelding 4.12 toont de veldbij
drage van deze begrensde scheidingsvlakken in de observatiepunten. Hiervoor
werden de deze vlakken benaderd met facetten die een x-afmeting van À/40
hebben. Uit deze afbeelding blijkt de geringe veldbijdrage. Deze kleine veldbijdra
gen zijn dan waarschijnlijk veel gevoeliger voor de onnauwkeurigheden in de
benadering van de scheidingsvlakken. Door de verstrooiing aan een groter be
grensd interval te bepalen zal de veldbijdrage groter worden. De gemiddelde
relatieve fout Ogem.k zal dan minder beïnvloed worden door de gevoeligheid van de
kleine veldbijdragen voor de onnauwkeurigheden in de benadering van de schei
dingsvlakken.



56 Vergelijking stralenmethode en Rayleigh methode

1.8

I.'

0.8 0.5

0.6

0.40c----:------=-~-7_.--;5-7-6 --;-7-----7"---0..,"0
x·cOOfdlnaal (1BJ1'bda)

10 15 20
x<:OOIdinaal (larrbda)

25 30

(a) (b)

Afbeelding 4.12: Amplitude van het verstrooide veld aan het interval [-2T,-T]
genormeerd op amplitude van de invallende golf.
(a): (T,h)=(20À).); (b):(T,h)=(30A).,) en met de observatiepunten in
het interval [01T]. De x-afmeting van facetten is A/40.

Er wordt daarom nu onderzocht wat de gevolgen zijn voor de convergentie en
(\;cm,k wanneer het begrensde interval [O,T] zowel in positieve als in negatieve
richting met twee perioden T wordt uitgebreid. Het begrensde scheidingsvlak
wordt nu dus [2T,3T]. Het resultaat is te zien in afbeelding 4.13.
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Afbeelding 4.13: Gemiddelde relatieve fout Ogem uitgezet tegen de x-afmeting van
de facetten uitgedrukt in AI met parameters T,h. Afmeting be
grensd scheidingsvlak is [-2T,3T].
Data: (-):(T,h)=(10A/0.05A); (- -):(T,h)=(10A/0.5A);(_.-):(T,h)=(30A/A)

Ook uit afbeelding 4.13 blijkt dat bij een afname van de x-afmeting van de facetten
Ogem,k afneemt. Er treedt dus convergentie op.
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Samenvattend kan er uit de afbeeldingen 4.9 en 4.13 geconcludeerd worden dat de
fout in de veldbijdragen convergeert wanneer de x-afmeting van de facetten af
neemt. De geïntroduceerde fout t.g.v. de benadering van het scheidingsvlak met
facetten die een bepaalde x-afmeting hebben, is echter niet exact te bepalen. We
kunnen slechts een indruk krijgen van de grootte van deze fout m.b.v. de resulta
ten in afbeeldingen 4.9 en 4.13. Van deze gegevens zijn wellicht de resultaten in
afbeelding 4.13 het meest betrouwbaar omdat hier de verstrooiing aan een groter
begrensd deel van het scheidingsvlak bepaald wordt.

Nu kan het verstrooide veld aan het totale scheidingsvlak bepaald worden. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van het convergentiecriterium formule 4.23 waarbij <>gem,k

vervangen wordt door <>gem_opv,k' In elke k-de stap wordt het scheidingsvlak waar
aan de verstrooiing bepaald wordt, met een periode T uitgebreid zowel in positie
ve als in negatieve x-richting. Het begininterval is [O,T]. Er wordt dan onderzocht
wanneer het verstrooide veld naar een bepaalde gemiddelde relatieve fout <>gem_opv,k

geconvergeerd is. Het is nu van belang om vast te stellen hoe groot <>gem_opv,k getole
reerd wordt. Deze wordt m.b.v. afbeelding 4.13 bepaald. Om rekentijd te besparen
worden de scheidingsvlakken benaderd met facetten die een x-afmeting À/2 heb
ben. Uit afbeelding 4.13 volgt dat bij een x-afmeting À/2, <>ge~,k kleiner dan 4% is
voor de onderzochte scheidingsvlakken. De fout <>gem_opv,k wordt geschat m.b.v.
deze <>gem,k waarde. Dit is slechts een schatting om het convergentiecriterium voor
de bepaling van het verstrooide veld vast te stellen. De vergelijking met de resulta
ten van de Rayleigh methode moet uitwijzen of het bepaalde veld inderdaad
correct is.. Het verstrooide veld wordt nu bepaald m.b.v. Go/um en de Rayleigh
methode. De resultaten worden met elkaar vergeleken. In eerste instantie worden
configuraties gemodelleerd die ook m.b.v. GO in paragraaf 4.2.1. gemodelleerd
zijn. Een TE-golf die loodrecht invalt op een sinusvormige scheidingsvlak beschre
ven door h=0.05À en T=10À. Het scheidingsvlak wordt benaderd door facetten die
een x-afmeting À/2 hebben. Met de waarden voor h en T wordt m.b.v. afbeelding
4.13 <>gcm_opv,k geschat op 1%. Evenals in paragraaf 4.2.1. worden de meetpunten in
de vlakken z=2À, 20À en 100).. verondersteld. De afbeeldingen 4.14 t/m 4.16 geven
weer de amplitude van het verstrooide veld.



58 Vergelijking stralenmethode en Rayleigh methode

o
Cl
Q)

-g
.9l
~
.5
Q)
'0
:>

"ä.
E..
iS 1
'E
Q)
Q)

E
o
c
Q)
Cl

>;
!!!

o 2 3 4 5 6 7
x·coordinaat (lambda)

8 9 10

Afbeelding 4.14: Verstrooiing van een loodrecht invallende TE-golf aan het schei
dingsvlak hsincox met h=O.05À, T=10À en de meetpunten in
het vlak z=2À. De x-afmeting van de facetten is À/2.
Data: (-): Rayleigh methode; (000): GO/UTD
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Afbeelding 4.15: Verstrooiing van een loodrecht invallende TE-golf aan het schei
dingsvlak hsincox met h=O.05À, T=10À en de meetpunten in
het vlak z=20À. De x-afmeting van de facetten is À/2.
Data: (-): Rayleigh methode; (000): GO/um
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Afbeelding 4.16: Verstrooiing van een loodrecht invallende TE-golf aan het schei
dingsvlak hsinwx met h=O.OSÀ, T=lOÀ en de meetpunten in
het vlak z=100À. De x-afmeting van de facetten is À/2.
Data: (-): Rayleigh methode; (-. -): GO/UTD

Afbeelding 4.16 schijnt grote verschillen te vertonen tussen de resultaten verkregen
met GO/UTD en met de Rayleigh methode. De absolute verschillen zijn ook hier
maar in de orde van een 1/100. Dus in tegenstelling tot de simulatieresultaten met
GO in paragraaf 4.2.1. zijn de simulatieresultaten met Go/um nagenoeg identiek
aan die van de Rayleigh methode.

Getracht wordt nu het verstrooide veld aan een ruwer scheidingsvlak te bepalen
met parameters h=O.5À en T=10À. Het scheidingsvlak wordt benaderd door facetten
die een x-afmeting À/2 hebben. Met de waarden voor h en T wordt m.b.v. afbeel
ding 4.13 0gem_opv.k geschat op 3%. De verstrooide velden verkregen met de Rayl
eigh methode en met GO/UTD worden met elkaar vergeleken. De meetpunten
worden in het vlak z=20À en z=100À genomen.
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Afbeelding 4.17: Verstrooiing van een loodrecht invallende TE-golf aan het schei
dingsvlak hsinoox met h=O.5À, T=10fi. en de meetpunten in het
vlak z=20À. De x-afmeting van de facetten is À/2.
Data: (-): Rayleigh methode; (0 00): GO/UTD
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Afbeelding 4.18: Verstrooiing van een loodrecht invallende TE-golf aan het schei
dingsvlak hsinoox met h=O.5À, T=10fi. en de meetpunten in het
vlak z=100À. De x-afmeting van de facetten is À/2.
Data: (-): Rayleigh methode; (0 00): Go/um

Uit de afbeeldingen 4.17 en 4.18 blijkt dat de resultaten van de Rayleigh methode
en GO/UTD geen significante verschillen vertonen.
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In afbeeldingen 4.14 t/ro 4.18 is het scheidingsvlak met facetten benaderd die een
x-afmeting À/2 hebben. De vraag is nu hoe de resultaten veranderen wanneer een
andere x-afmeting van de facetten genomen wordt met de bijbehorende geschatte
waarde voor Ögem_opv,k' Om deze veranderingen te onderzoeken wordt het verschil
bepaald tussen het verstrooide veld berekend met de Rayleigh methode en met
GO/DID bij verschillende x-afmetingen van de facetten. De verstrooiing wordt
aan twee scheidingsvlakken bepaald die beschreven worden door respectievelijk de
parameters (T,h)=(10À,0.OSÀ) en (T,h)=(lOÀ,O.SÀ) . Deze vlakken worden benaderd
door facetten met x-afmeting 0.8À, À/2 en À/ID. Voor elk scheidingsvlak benaderd
met deze facetten wordt het verstrooide veld bepaald volgens de Rayleigh metho
de en GO/DID. Het relatieve verschil tussen beide resultaten wordt grafisch
weergegeven. De meetpunten liggen in het vlak z=20À. Voor de resultaten zie de
afbeeldingen 4.19 en 4.20.
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Afbeelding 4.19: Relatieve verschil in amplitude van het verstrooide veld bepaald
met de Rayleigh methode en GO/DTD. De meetpunten liggen in
het vlak z=20À en (T,h)=(10À,O.OSÀ).
Data: (-) : facet x-afmeting À/2 en Ögcm_opv,k is 1%

(- .) : facet x-afmeting À/I0 en Ögem_opv,k is 1%
(- -): facet x-afmeting O.8À en Ögem_opv,k is 1%

Dit afbeelding 4.19 blijkt dat het relatieve verschil tussen de resultaten van de
Rayleigh methode en GO/DTD inderdaad afneemt wanneer de x-afmeting van de
facetten kleiner wordt.
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Afbeelding 4.20: Relatieve verschil in amplitude van het verstrooide veld bepaald
met de Rayleigh methode en GO/UTD. De meetpunten liggen in
het vlak z=20À en (T,h)=(10À,0.5À).
Data: (-) : facet x-afmeting À/2 en Ogem_opv,k is 3%

(- .) : facet x-afmeting À/lO en Ogem_opv,k is 1%
(- -): facet x-afmeting O.SÀ en 0gem_opv,k is 10%

Zoals in afbeelding 4.19 blijken ook in afbeelding 4.20 de verschillen tussen de
resultaten bepaald met de Rayleigh methode en GO/Dm af te nemen wanneer de
x-afmeting van de facetten kleiner wordt. Verder is er bij benadering enige over
eenkomst tussen de waarde van het gemiddelde relatieve fout Ogem_opv,k en het
gemiddelde van het relatieve verschil in afbeeldingen 4.19 en 4.20.

De amplitude van het verstrooide veld is bepaald m.b.v. de reflectie en diffractie
veldbijdragen van het scheidingsvlak. Een deel van het oneindig uitgestrekte
scheidingsvlak levert een significante veldbijdrage in de observatiepunten. Dit deel
van het oppervlak wordt aangeduid als het actieve gebied. Het is nu interessant
om na te gaan hoe groot dit actieve gebied is wanneer het verstrooide veld in één
observatiepunt bepaald wordt. Dit gebied is de grootte van het scheidingsvlak
waarbij de amplitude van het verstrooide veld in het observatiepunt geconver
geerd is. Het observatiepunt is het punt (x,z)=(O,~). Hierbij is zp de hoogte van het
punt t.O.V. het vlak z=O. Het actieve gebied wordt bepaald van scheidingsvlakken
met parameters (T,h)=(lOÀ,O.OSÀ), (10À.0.1À) en (10À,0.5À). Deze scheidingsvlakken
worden benaderd met facetten die een x-afmeting À/2 hebben. Het scheidingsvlak
wordt vanuit een beginpunt, de x-coördinaat van het observatiepunt, zowel in
positieve als in negatieve x-richting telkens met een periode T uitgebreid. Als
stopcriterium wordt formule 4.23 gebruikt met N=l en Ogem,k vervangen door
0gem_opv,k' Hierbij is Ogem_opv,k geschat op 3% m.b.v. afbeelding 4.13. In tabel 4.1 staat
het interval 2't vermeld waarin het actieve gebied ligt bij de betreffende hoogte zp'
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(4.25)

Hierbij is 't de helft van het actieve gebied omdat dit gebied symmetrisch bepaald
wordt t.o.v. de x-coördinaat van het observatiepunt. Tevens wordt in tabel 4.1 de n
van de Fresnel zone vermeld die overeenkomt met dit actieve gebied. Voor de
bepaling van de n-de Fresnel zone wordt gebruik gemaakt van afbeelding
4.21.M.b.v. de stelling van Phytagoras volgt voor n dat:

(
nÀ)27'(À)2 = nÀz/À) + 2

observatiepunt

TT z=ç(x)=O
-~==============~-

actieve gebied

Afbeelding 4.21: Bepaling van de Fresnel zone voor een loodrecht invallende
vlakke golf op een sinusvormige scheidingsvlak.

Tabel 4.1: Actieve gebeid 2't van scheidingsvlakken met parameters (T,h) met een
loodrecht invallende TE-golf. De x-afmeting van de facetten is À/2

(T,h)= (10À,O.05À) (10À,O.lÀ) (10À,O.5À)

zp(À) 't(À) n 't(À) n 't(À) n

20 20 17 30 32 50 68

60 30 14 30 14 70 64

80 40 19 40 19 80 66

100 40 15 40 15 150 160

140 50 17 60 25 170 160

In tabel 4.1 is te zien dat het actieve gebied groter wordt bij een toenemende
observatiehoogte zp' Uit deze tabel blijkt ook dat bij eenzelfde observatiehoogte zp
en een toenemende ruwheid, het actieve gebied groter wordt. Voor het aantal
Fresnel zones n met een significante veldbijdrage blijkt uit deze resultaten dat dit
aantal groter wordt wanneer de ruwheid van het scheidingsvlak toeneemt. Verder
blijkt vooral uit de resultaten bij (T,h)=(lOÀ,O.5À) een duidelijke toename van het
aantal Fresnel zones n bij een toename van de observatiehoogte.
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4.3.2 Impulsrespons in het tijddomein volgens
GOIUTD en Rayleigh methode

Bij de Rayleigh methode wordt het elektrisch veld op een punt (x,z) bepaald door
2N+l vlakke golven die bij dat punt aankomen:

N N
E;C(r) =Boei(Kx+qz) + L Bni(K,rqnz) +L B Inei(KI,rqlnz)

n~l n=l

(4.26)

(4.27)

,
Voor elk vlakke golf wordt de fase van het veld in het punt (x,z) gegeven door 'Vn'
M.b.v. deze faseterm kan de relatieve aankomsttijd van de n-de vlakke golf in dit
punt bepaald worden als:

'Pn __ 'PnÀ
Jlt =-

n kc 27TC

De genormeerde amplitude van deze n-de vlakke golf wordt tegen de relatieve
aankomsttijd uitgezet. Deze impulsrespons wordt ook met GO/UTD bepaald. Voor
elke diffractie en speculaire reflectie component wordt de relatieve aankomsttijd
bepaald uit de fase met formule 4.27. De impulsrespons wordt volgens GO/UTD
en de Rayleigh methode bepaald op het observatiepunt (x,z)=(O,20À.). De impulsre
spons van GO/UTD wordt bepaald voor verstrooiing aan een periodieke schei
dingsvlak met h=O.OSÀ. en T=10À. in het observatiepunt (O,20À.). Voor de bepaling
van de impulsrespons wordt dezelfde werkwijze gevolgd als bij de bepaling van
het actieve gebied in paragraaf 4.3.1. Vanuit de x-coördinaat van het observatie
punt wordt het scheidingsvlak zowel in positieve als in negatieve x-richting
telkens met een periode T uitgebreid. Als convergentiecriterium wordt formule
4.23 gebruikt met N=l en Ögem,k vervangen door Ögem_opv,k' De facettengrootte waar
mee het scheidingsvlak gemodelleerd wordt, is À./2 en À./20 in respectievelijk
afbeelding 4.22 en 4.23. Zoals bij de bepaling van de amplitude van het verstrooide
veld wordt de relatieve fout Ögem_opv,k geschat op 1%.
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Afbeelding 4.22: Impulsrespons in het tijddomein volgens GO/UID. Scheidings
vlak wordt beschreven door de parameters h=0.05A,T=10A.
X-afmeting van de facetten is A/2. Het observatiepunt is (0,20A).
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Afbeelding 4.23: Impulsrespons in het tijddomein volgens GO/UID. Scheidings
vlak wordt beschreven door de parameters h=0.05A,T=10A.
X-afmeting van de facetten is A/20. Het observatiepunt is (0,20A).

In afbeelding 4.23 is er in tegenstelling tot afbeelding 4.22 maar één significante
component. Deze component heeft de maximale waarde aangenomen. Alle compo
nenten, inclusief de piek, in afbeelding 4.22 en 4.23 zijn diffractiecomponenten. De
impulsrespons volgens de Rayleigh methode wordt nu bepaald ter vergelijking
met de impulsrespons volgens GO/UTD. De impulsrespons in afbeelding 4.24 is
bepaald voor 2N+l=61 vlakke golven waarmee het verstrooide veld beschreven
wordt.
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In afbeelding 4.25 is dit aantal 2N+1=141. Dit aantal komt overeen met het aantal
componenten in de impulsrespons volgens GO /UTD in afbeelding 4.22.
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Afbeelding 4.24: Impulsrespons in het tijddomein volgens de Rayleigh methode.
Scheidingsvlak wordt beschreven door de parameters h=O.05J... en
T=10J.... Het observatiepunt is (O,20J.,). 2N+1=61
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Afbeelding 4.25: Impulsrespons in het tijddomein volgens de Rayleigh methode.
Scheidingsvlak wordt beschreven door de parameters h=O.05J... en
T=10J.... Het observatiepunt is (O,20J.,). 2N+1=141

De impulsresponsen voor 61 en 141 vlakke golven zijn nagenoeg identiek. De
afbeeldingen 4.24 en 4.25 met de resultaten van de Rayleigh methode vertonen
evenwel geen overeenkomst met de resultaten in afbeeldingen 4.22 en 4.23 volgens
GO/UID.
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In afbeeldingen 4.26 en 4.27 wordt de impulsrespons bepaald voor een veel ruwer
oppervlak volgens respectievelijk de Rayleigh methode en GO/UTD. Voor het
berekende verstrooide veld voor deze configuratie zie afbeelding 4.12.
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Afbeelding 4.26: Impulsrespons in het tijddomein volgens de Rayleigh methode.
Scheidingsvlak wordt beschreven door de parameters h=O.5À en
T=1Ot.... Het observatiepunt is (O,20À).
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Afbeelding 4.27: Impulsrespons in het tijddomein volgens GO/UTD . Scheidings
vlak wordt beschreven door de parameters h=O.5À, T=10À.
X-afmeting van de facetten is À/2. Het observatiepunt is (O,20À).

Ook deze impulsresponsen blijken niet overeen te komen. In afbeelding 4.27 zijn
weer alle componenten diffractie componenten.



68 Vergelijking stralenmethode en Rayleigh methode

In dit onderzoek werd tot nu toe slechts de amplitude van het verstrooide veld
gepresenteerd. Aangezien de irnpulsrespons volgens de Rayleigh methode en
volgens GO/UTD niet overeenkomen, wordt nu ook de fase van het verstrooide
veld in de observatiepunten bepaald. Het verschil in fase tussen beide methodes
wordt berekend voor het scheidingsvlak met parameters (T,h)=(101..,0.051..). Het
resultaat wordt in afbeelding 4.27 getoond. Bij de GO/UTD wordt het scheidings
vlak benaderd met facetten die een x-afmeting van Á/20 hebben.
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Afbeelding 4.28: Het verschil tussen de fase van het verstrooide veld berekend
volgens de Rayleigh methode en GO/UTD. Het scheidings-
vlak wordt beschreven door (T,h)=(10Á,.051..). Observatiepunten in
het vlak z=201...

Uit afbeelding 4.28 blijkt dat er slechts een gering verschil is tussen de fase van het
verstrooide veld berekend volgens de Rayleigh methode en met GO/UID. Blijk
baar is er geen significante verschil tussen GO/um en Rayleigh methode wanneer
in elk observatiepunt de som van alle veldbijdragen bepaald wordt. De resultaten
verschillen slechts wanneer de afzonderlijke veldbijdragen vergeleken worden.

De impulsrespons in het tijddomein volgens de Rayleigh methode en GO/UID
komen dus niet overeen. De vraag is nu welke methode in dit geval de werkelijke
impulsrespons genereert. In eerste instantie zou verwacht worden dat dit niet voor
de Rayleigh methode geldt omdat de gereflecteerde golven fysisch niet aanwezig
zijn. Het is een mathematische manier om het verstrooide veld te bepalen. In een
2-dimensionale configuratie zijn de gereflecteerde golven cylindrisch. De Rayleigh
methode beschrijft deze cylindrische golf m.b.v. een aantal vlakke golven die elk
een eigen amplitude en fase hebben. In de tijddomein betekent dit dat er een
aantal pulsen op de tijdas verschijnen i.p.v. een enkele puls die de aankomst van
de cylindrische golf weergeeft.



Vergelijking stralenrnethode en Rayleigh methode 69

GO/UTD daarentegen is een hoogfrequente benadering van de werkelijkheid. Om
GO/UTD toe te kunnen passen wordt het scheidingsvlak m.b.v. facetten benaderd.
Het verstrooide veld wordt in een 2-dimensionale configuratie m.b.v. vlakke
golven en cylindrische golven beschreven. De vlakke golven t.g.v. reflectie aan de
platte facetten en de cylindrische golven t.g.v. diffractie aan de hoekpunten. In
feite worden door de modellering met facetten kunstmatige hoeken geïntroduceerd
die in werkelijkheid niet aanwezig zijn. Elke hoekpunt genereert een puls in het
tijddomein. Wanneer de facetten maar klein genoeg gemaakt worden, wordt de
benadering van het werkelijke scheidingsvlak beter. De impulsrespons in het
tijddomein kan dan wellicht convergeren. Er blijkt echter dat naarmate het aantal
componenten toeneemt er een aantal componenten ineens groter worden ten koste
van andere componenten. Verder kan het verkleinen van de afmeting van de
facetten niet eindeloos doorgaan omdat de facetten zo klein worden dat de hoog
frequente GO/UTD benadering niet meer geldt. Dan kunnen de diffractiecoëffici
enten niet meer gebruikt worden. Daarnaast is er ook het probleem van computer
geheugenruimte. Het aantal pulsen in het tijddomein wordt dan enorm groot.

Waarom de impulsrespons volgens beide methoden niet overeenkomt blijft dus
vooralsnog een onbeantwoorde vraag en moet in de toekomst verder onderzocht
worden.
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4.4 Conclusies

Vergelijking stralenmethode en Rayleigh methode

Een "ray-trace" model is uitgewerkt dat de verstrooiing van een loodrecht invallen
de TE-golf aan een sinusoidaal scheidingsvlak tussen vacuüm en een perfecte
geleider modelleert. In eerste instantie werd het scheidingsvlak analytisch beschre
ven. In de betreffende configuratie wordt dan het verstrooide veld alleen met
Geometrische Optica (GO) gemodelleerd. De resultaten bleken onjuist te zijn in en
nabij "caustics".

Het probleem van "caustics" moest dan opgelost worden. Het scheidingsvlak
wordt daarom niet analytisch beschreven maar wordt m.b.v. facetten benaderd.
Het voordeel hiervan is dat ook eindige complexe oppervlakken gemodelleerd
kunnen worden. Het verstrooide veld wordt nu met Geometrische Optica (GO) en
de Uniforme Diffractie Theorie (UTD) bepaald. De resultaten van het GO/UTD
model en de Rayleigh methode zijn met elkaar vergeleken en blijken goed overeen
te komen. Het is dus mogelijk om verstrooiing van EM-golven aan "ruwe" obsta
kels m.b.v. GO/UTD te modelleren. Uit het onderzoek bleek dat het voldoende is
om de onderzochte scheidingsvlakken met facetten te benaderen die een x-afme
ting van )..,/2 hebben.

Gedurende het onderzoek werd voor de uitgevoerde simulaties het actieve gebied
bepaald. Dit is het gebied van het scheidingsvlak dat een belangrijke veldbijdrage
levert in de observatiepunten. Bij een toenemende observatiehoogte bleek dat het
aantal Fresnel zones dat een significante bijdrage levert tot het totale veld in de
observatiepunten ook toe te nemen. Bij eenzelfde observatiehoogte en een toene
mende ruwheid neemt dit aantal Fresnel zones toe. Verder werd de impulsrespons
volgens de Rayleigh methode en Go/um bepaald. Er bleek geen overeenkomst te
zijn tussen deze impulsresponsen.
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5 Conclusies en aanbevelingen

5.1 Conclusies

Wanneer de "ruwheid" van de gebouwen in de orde van een golflengte is, wordt
er ook een belangrijk deel van het vermogen in niet-speculaire richtingen uitge
straald. Met de "ruwheid" van de gebouwen wordt bedoeld de dakpannen, kozij
nen, balkons etc. Een invallende golf zal dan door deze ruwheden verstrooid
worden. Het verstrooide veld kan bepaald worden door een oppervlakte integraal
uit te voeren over de geïnduceerde oppervlaktestromen op het object. Dit zal
echter veel rekentijd eisen en er kan geen "ray-tracing" uitgevoerd worden. In de
literatuur wordt ook een methode beschreven waarbij het verstrooide veld t.g.v.
een invallende vlakke golf als een som van vlakke golven geschreven wordt met
onbekende amplituden. Door aan de randvoorwaarden te voldoen worden de
amplituden van deze golven bepaald. Deze methode wordt in de literatuur als de
Rayleigh methode omschreven. In tegenstelling tot de integraalvergelijkingen is de
Rayleigh methode een tijdefficiënte en eenvoudige methode. De tijdefficiëntie
wordt bepaald door het feit dat voor een bepaalde scheidingsvlak slechts éénmaal
de onbekende amplituden van de vlakke golven bepaald moeten worden. Wanneer
deze amplituden bepaald zijn, kan het verstrooide veld in elk observatiepunt
boven het scheidingsvlak berekend worden. Bij de integraalvergelijkingen moet
daarentegen voor elk observatiepunt de integraal uitgevoerd worden over de
oppervlaktestromen op het obstakel. De Rayleigh methode zoals in dit rapport
uitgewerkt wordt, biedt niet veel mogelijkheden om praktische problemen er mee
op te lossen. De methode heeft een aantal beperkingen waaronder de eis dat het
scheidingsvlak onbegrensd moet zijn. Daarnaast kan er ook geen "ray-tracing"
uitgevoerd worden met deze methode. De resultaten van de Rayleigh methode
worden daarom slechts als referentie gebruikt voor die van een stralenmodel.

Beschrijving van het verstrooide veld m.b.v. geometrische optica levert onjuiste
resultaten op in en nabij "caustics". De "caustics" zijn het gevolg van de focusseren
de werking van het sinusvormige scheidingsvlak. Daarentegen blijkt de amplitude
van het verstrooide veld berekend met GO/UTD wel overeen te komen met de
resultaten van de Rayleigh methode. Bij GO/UTD wordt het scheidingsvlak met
facetten benaderd. Voor de gemodelleerde scheidingsvlakken in dit rapport bleken
facetten met een x-afmeting van À/2 voldoende te zijn. Naast de vergelijking op
basis van de amplitude van het verstrooide veld werd ook de impulsrespons in het
tijddomein volgens beide methoden vergeleken. Deze bleken niet overeen te ko
men. Hier moet nog onderzoek naar verricht worden. Verder werd er ook nage
gaan hoeveel Fresnel zones op het ruwe oppervlak een significante bijdrage leve
ren tot het veld in een gegeven observatiepunt en hoe dit aantal zich verhoudt tot
de ruwheid van het scheidingsvlak en de observatiehoogte. Bij toename van de
observatiehoogte en ruwheid blijkt het aantal Fresnel zones met een belangrijke
veldbijdrage toe te nemen.
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5.2 .Aanbevelingen

Conclusies en aanbevelingen

De verstrooiing van elektromagnetische golven aan niet-vlakke oppervlakken kan
dus met GO/UTD gemodelleerd worden. Het software-pakket FiPre zou uitge
breid kunnen worden zodat het ook verstrooiing aan gebouwen met ruwe opper
vlakken kan bepalen. Een belangrijk nadeel hierbij is dat de vereiste rekentijd zal
toenemen. Het vinden van de reflectie- en diffractiepunten vergt veel rekentijd,
zeker als de bepaling van meervoudige reflectie- en diffractiebijdragen vereist is.
Het model zal niet veel praktische waarde hebben wanneer het "vele" uren nodig
heeft om tot het gewenste resultaat te komen. Dit nadeel mag echter verder onder
zoek niet in de weg staan. Aan de volgende punten kan aandacht besteed worden:

*

*

*

Bepaal het verstrooide veld aan het sinusvormige oppervlak met
Geometrische Optica om vervolgens de impulsrespons in het tijddomein te
kunnen bepalen.

Er is nu onderzoek gedaan naar de diffuse componenten t.g.v. verstrooiing
aan een oneindig uitgestrekt oppervlak dat alleen langs de x-as varieert. Dit
kan uitgebreid worden naar een oppervlak dat zowel in de x- en y-richting
varieert. Verder kan er ook onderzoek gedaan worden naar de diffuse
componenten t.g.v. verstrooiing aan de ruwe rand van een oppervlak.
Uiteindelijk kan dan het verstrooide veld rondom een gebouw bepaald
worden.

Het is de vraag of men kan volharden in het gebruik van een deterministisch
model om de veldsterkte in een bebouwde omgeving te bepalen. Met name
de lange rekentijd vormt een beperkende factor. Daarnaast kunnen bepaalde
verschijnselen zoals verstrooiing aan vegetatie nauwelijks deterministisch
gemodelleerd worden. Een statistisch/deterministisch model biedt in de
toekomst waarschijnlijk veel meer mogelijkheden. In dit model kunnen, bij de
modellering van verstrooiing aan ruwe oppervlakken van gebouwen, de
diffuse veldbijdragen m.b.v. statistische methoden bepaald worden. De
speculaire reflectie en diffractie veldbijdragen bepaald m.b.v. GO en UTD
kunnen dan m.b.v. statistische ruwheidsfactoren gecorrigeerd worden.
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Afbeelding Al Lokale benadering van het oppervlak door een vlak

De formules 2.7 en 2.8 voor de reflectiecoëfficiënten zijn geldig wanneer het reflec
tie oppervlak vlak is. Vertoont het oppervlak een zekere kromming dan kunnen de
formules 2.7 en 2.8 bij benadering gebruikt worden. Het oppervlak moet dan
benaderd kunnen worden door een tangentieel vlak dat enkele Fresnel zones
omvat. Hiervoor moet het vlak enkele golflengten groot zijn en op enkele golfleng
ten afstand van het reflectiepunt moet de afstand tussen het tangentieel vlak en het
oppervlak klein zijn. Projectie van het lijnstuk BB' loodrecht op de propagatie
richting van de invallende golf geeft BB 'eosÖ'. Voor dit lijnstuk moet er gelden:

BB 'cosÖ' ;» À (Al)

Voor de lengte van de boog CC' kan er geschreven worden:

boog CC' = ilc/> Po

Er moet gelden dat ö<1. Dit houdt in dat lijnstuk BB' bij benadering gelijk aan
boog CC' moet zijn. Dit is het geval wanneer Ac/>-+O. Dus:

Ac/> Po = BB'

(A2)

BB'
Ac/> = -<1

Po
Met formule A3 volgt dat:

À
Po ;» cosÖ'

(A3)

(A4)
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Bijlage B
Voor een scheidingsvlak z=ç(x) en een invallend horizontaal gepolariseerd golf met
E het totale veld in medium 1 en r" het elektrisch veld in medium 2 geldt de
randvoorwaarde:

n xE = n xE tT
o 0

De randvoorwaarde voor het magnetisch veld is:

n xH = n xH tT
o 0

Er wordt gebruik gemaakt van de Maxwell vergelijking:

\7XE+iwJ.L jH = Ö

De uitprodukt van formule B3 met 1Î 0 geeft:

no x (\7 x E +iwJ.LjH) =0 = 1Î 0 x (\7 x E) +iWJ.LI (n 0 x H) =0

Uitwerken levert:

n xH = ---=!.-n x (\7 xE)o . 0
IJ.Lj W

Invullen in formule B2 geeft:

J.L2 1Î 0 x (\7 x E) = n
o

x (\7 x E tT)

J.LI

(BI)

(B2)

(B3)

(B4)

(B5)

(B6)
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Uit de vektoranalyse volgt voor een vector F dat:

n ox (\lXF) = \l(no.F)-(no' \l)F

Dus formule B6 kan als volgt uitgewerkt worden:

(n \!\E = (n \!\E Iro,v, y o·v, y

8Ey = BE ~

Bn o Bn o

Bijlage B

(B7)

(B8)

(B9)
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Bijlage C

Afbeelding Cl

T
Afleiding van de 'grating equation'

M.b.v. afbeelding Cl kunnen de volgende formules opgesteld worden:

Y1 =Tcos(O)
Yz=Tcos(Oz)

(Cl)

Uitgaande van de configuratie in afbeelding 3.1 geldt er voor de hoek van inval
9o=7t/2-9} en voor de hoek van verstrooiing 9n=7t/2-92• Formule Cl wordt dan:

'TT'
Yl =Tcos(--Oo)

2
'TT'

Yz= Tcos(--On)
2

(C2)

Het weglengte verschil tussen de verstrooide golven in afbeelding Cl bedraagt:

f11=Yl-Yz = T(sinOo - sinOn)

Het faseverschil is dan:

A kAl 2-rrf1l 2'TT'T(. ° .0)Lol'#' = L.lL =-- =-- sm - sm
'P A A 0 n (C3)
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Bepaald wordt nu de hoek van reflectie waarin de gereflecteerde golven in afbeel
ding Cl een faseverschil hebben van 2nn:

2'TT'T ( . f) . f)) 2-).- sm 0 - sm n = 'TT'n

'f) À 'f)sm n = n- + SInT 0 (C4)

Formule C4 is de 'grating equation'. Deze bepaalt de hoek van reflectie waarin
constructieve interferentie optreedt. M.b.v de randvoorwaarden wordt dan de
amplitude bepaald van een vlakke golf die in deze richting en propageert.
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Bijlage D
De 3 vergelijkingen waarin de randvoorwaarde vergelijking formule 3.18 ontbon
den kan worden zijn voor k=O:

(Dl)

Voor een positieve k met v=(k-l)/2 en v'=(k-l-n)/2, v"=(k-l+n)/2:

t re -iq." t;, J,(-qb1) cos'(V'lT)J, (-qb,)]e'k~ +

(D2)
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Voor een negatieve k met v=(-k-I)/2 en v'=(-k-I-n)/2, v"=(-k-l+n)/2:

t. re -iqa.,t. J,(-qb ,) cos'(v1T) J, (-qb,)Je-&~ +

Bijlage D

(03)



z

Bijlage E
In afbeelding El is een deel van een vlakke kromme afgebeeld.

z=ç(x)

X
Afbeelding El Afleiding lokale kromtestraal van een vlakke kromme

In het limietgeval voor ~<I>-70 mag de boog PP' worden opgevat als een stuk van
een cirkel met straal R en middelpunt M. Daarom mag men stellen:
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boog pp 1 = R.Ii4> (El)

Het lijnstuk tussen de punten P en P' is, in het limietgeval, gelijk aan de boog PP'.
Daarom kunnen we schrijven:

boog PP I: koorde PP I:J(&)'+ (äi;)':&~1+(~)'
=/hJl + ç/2 (E2)

Uit El en E2 volgt dat men in het limietgeval (~<I>-70) kan schrijven:

R = /h Jt + ç12 ={l:f!i ~ Jt + ç12 (E3)
1i4> 1i4>/Llx 4>1
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Verder geldter:

- - 1 ~H

~ I=tgcP 0= ~ H=__ cPl=cPl=~ 11 cos2cP = _I,-=-----_

cos2cP 1+ tg2cP
f.H

= cPl=---"--
1+ f./2

E3 en E4 leiden nu tot het resultaat:

R = (1 + ç/2)3t2

ç11

Ten slotte zet men absoluut-strepen om (" omdat R altijd positief is.

Bijlage E

(E4)

(ES)



Bijlage F
00

F(x) = 2ijXé' f e-ill2 du

JX

De Fresnel eosine en sine integralen:

x

x

Sex) = f sin(ru 2)du
o 2

Substitutie u = v-rr/2u / in formule Fl:

00 .7r /2

F(x) = 2i /Xeix f e-'2/1 /7r/2du /

JX

(x~O)
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(Fl)

(F2)

(F3)

ff
00 00

= 2i 7TX eix f COS(7T ti /2)du / - i Jsin(7T u /2)du /
2 JX 2 JX 2 (F4)

(F5)
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Er geldt:

lim [C(x) -iS(x)] = ! - !i
x--+oo 2 2

en uit artikel [11] volgt dat:

Bijlage F

voor O~x~4

voor x~4

C(x)-iS(x)=e-Ü: ~t (an+ibn)(x)n
~ 4" n=O 4

1-° .~11 (4)nC(x)-iS(x)=_l +e-Lt
- L (en +idn) -

2 X n=O X

De numerieke waarden van de coëfficiënten an,bn,cn en dn zijn in artikel [12] te
vinden.
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