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Samenvatting

In dit verslag wordt een nieuw model ontwikkeld om het elektromagnetische veld in een kamer
te kunnen bepalen waarbij het effect van obstakels op het veld patroon wordt meegenomen.
De gevonden reciprociteit methode kan worden toegepast met de hybride techniek die de
eflicientie van een analytische methode met de flexibiliteit van een numerieke methode com
bineert. De uitdrukking van het elektrische veld op een punt in een kamer wordt afgeleid
en geschreven als een oppervlakte integraal op het oppervlak dat de bron en het obstakel
omsluit. Dit omsluitend oppervlak geeft dus de grens aan tussen het gebied waar alleen de
analytische methode toegepast kan worden (gebied buiten het omsluitend oppervlak) en het
gebied waar ook de numerieke methode toegepast kan worden (binnen het omsluitend op
pervlak). De gebruikte numerieke methode is de Finite Difference Time Domain (FDTD)
methode. De uitdrukking van het veld wordt verder softwarematig gei"mplementeerd. De
reciprociteit methode wordt toegepast in verschillende gevallen. Om de betrouwbaarheid van
de reciprociteit methode te kunnen testen wordt eerst aIleen de analytische methode gebruikt
om de veldberekening uit te voeren. Uit het resultaat blijkt dat de reciprociteit methode heel
goed werkt voor de vrije ruimte. Bij toepassing in een lege kamer geeft het ook een goed re
sultaat zolang de kamer niet te resonant is. Dit kan worden gerealiseerd door de kamer geheel
met dielektricum te vullen. Bij toepassing in een kamer met een obstakel wordt de FDTD
methode toegepast om de veldberekening binnen het omsluitend oppervlak uit te voeren. Dit
resulteert in een hybride FDTD/modale analyse formulering.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

De laatste tijd heeft de ontwikkeling van mobiele telecommunicatie een grote vlucht genomen.
Dit geldt ook voor mobiele communicatie binnen gebouwen. Bij deze soort communicatie spe
len bijvoorbeeld muren en/of wanden natuurlijk een belangrijke rol. Deze hebben een groot
effect op de radioverbinding binnen gebouwen. Maar ook obstakels binnen een kamer, zoals
kasten, tafels en de aanwezigheid van mensen zelf, zullen invloed hebben op de verbinding.

In het verleden zijn er verschillende modellen ontwikkeld om mobiele communicatie binnen ge
bouwen op een fundamentele wijze te onderzoeken. Deze modellen ([Dolmans 95], [Kant 94],
[Dolmans 96]) kunnen in een lege kamer het elektromagnetische veld en de ge'induceerde klem
spanning berekenen als functie van positie van de ontvanger. De modellen zijn met behulp·
van 'analytische' technieken tot stand gekomen.

Deze 'analytische' technieken zoals bijvoorbeeld een Greense functie (responsie van de con
figuratie op een puntbron) zijn al heel lang in het elektromagnetisch onderzoek gebruikt om
elektromagnetische randvoorwaarde problemen te kunnen oplossen. De gevonden oplossingen
hebben vaak als eigenschap dat ze heel efficient zijn wat betreft rekensnelheid en geheugen
gebruik op een computer. Een nadeel is dat de methodes niet erg flexibel zijn, dit wi! zeggen
dat voor een nieuwe structuur een nieuwe analyse noodzakelijk is. Tevens moet dan een nieuw
software programma worden ge'implementeerd. Pas in de laatste jaren zijn 'numerieke' tech
nieken steeds populairder geworden. Dit wordt veroorzaakt door de verbetering in processor
snelheid en door goedkopere geheugenchips. De numerieke methodes zijn vaak gebaseerd op
het discretiseren van de Maxwell vergelijkingen in plaats- en tijdruimte. Deze methodes ver
gen veel van een computer, zodat ze vaak toegepast worden voor structuren die klein zijn
ten opzichte van de golflengte van het uitgezonden signaal. Deze 'numerieke' methodes zijn
daarentegen weI flexibel. Ze kunnen worden toegepast op veel verschillende configuraties met
geringe veranderingen in analyse of implementatie.

We zullen een nieuwe model ontwikkelen waarbij het effect van obstakels in een kamer op
het veld patroon wordt meegenomen. Vanwege de complexiteit van het probleem kunnen
analytische methodes niet worden toegepast en het gebruik van numerieke methodes leidt tot
excessieve rekentijden en geheugengebruik. Er moet dus een hybride techniek worden ontwik
keld waarbij de efficientie van de analytische methode wordt gecombineerd met de flexibiliteit
van de numerieke methode. Chia heeft zo'n hybride techniek ook gebruikt in zijn dissertatie
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[Chia 94]. Hij combineert daar de Geometrisch Optische (GO) methode met de Finite Dif
ference Time Domain (FDTD) methode. Deze combinatie maakt gebruik van een excitatie
buiten een open circulaire cavity om elektromagnetische velden in de cavity met een obstakel
erin te kunnen bepalen. We kunnen deze methode niet gebruiken omdat Chia het hele gebied
waarin een obstakel zich bevindt met FDTD heeft berekend. In ons geval is dat vanwege de
grote afmetingen van de kamer niet mogelijk.

De verdere opbouw van het verslag is als voIgt:

In hoofdstuk 2 wordt de analyse van een model voor inhuis propagatie beschreven. Eerst
worden een magnetische vectorpotentiaal .4 en elektromagnetische velden (E en H) van wil
lekeurige stroomverdelingen (.ie) in een kamer bepaald. De bijbehorende dyadische Greense
functies (GA, GE, GH) worden ook bepaald. Vervolgens wordt even een reciprociteit analyse
besproken. Met behulp van de tweede vectoridentiteit van Green wordt de uiteindelijke uit
drukking voor de elektromagnetische velden in een kamer met een obstakel bepaald.

In hoofdstuk 3 worden de numerieke simulaties beschreven. Gegeven wordt hoe de gevon
den uitdrukkingen van vorige hoofdstuk worden ge'implementeerd. Er worden verschillende
configuraties geanalyseerd en de manier om de gevonden resultaten te testen wordt ook weer
gegeven.

In hoofdstuk 4 worden de conclusies en aanbevelingen voor verder onderzoek samengevat.
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Hoofdstuk 2

Magnetische vectorpotentiaal en
elektromagnetische velden

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden eerst magnetische vectorpotentialen en elektromagnetische velden
van willekeurige stroomverdelingen besproken in de sectie 2.2. De dyadische Greense functies
worden ook verder afgeleid in de sectie 2.3. De model van een kamer is schematisch weerge
geven in Figuur 2.1. Er wordt van uitgegaan dat een bron aanwezig is in de kamer.

Vervolgens wordt de configuratie veranderd. In sectie 2.4 zetten we twee bronnen in de
kamerj de eerste bron dient dus als zender en de tweede bron dient als waarnemer. De con
figuratie is schematisch gegeven in Figuur 2.2. Er wordt een reciprociteit relatie afgeleid om
het elektrische veld in de kamer te kunnen bepalen. Een nadeel van deze formulering is dat
ervan uitgegaan is dat beide bronnen in hetzelfde volume V2 zijn geplaatst.

Een betere oplossing is te vinden in de sectie 2.5. De configuratie is gegeven in Figuur 2.3.
Hierbij zijn de twee bronnen in verschillende twee volumes VI en V2 geplaatst. Hier worden
de velden bepaald met behulp van toepassing van de tweede vectoridentiteit van Green met
goed gekozen vectorfuncties op twee verschillende gekozen gebieden. De uitdrukking voor
de velden wordt verder afgeleid voor verschillende richtingen van de bronnen. Het gevonden
resultaat kan worden uitgerekend met behulp van een hybride techniek waarbij de analytische
methode met de numerieke methode wordt gecombineerd.

2.2 Willekeurige stroomverdelingen

De configuratie is schematisch gegeven in Figuur 2.1. De bron zit in volume VI. Aangenomen
wordt dat elektromagnetische velden die op de wanden van de kamer vaIlen vrijwel voIledig
worden gereflecteerd. Oppervlak 8 2 is dus perfect geleidend beschouwd. Verder is de normaal
vector ii naar buiten het volume V2 gericht.

Het elektrische veld E(T) en het magnetische veld H(T) voldoen aan de vergelijkingen van
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Figuur 2.1: Er is een bron geplaatst in volume VI

Maxwell

\7 x Ei(T) = -jW/LoBi(T),

\7 x Bi(T) = jW€iEi(T) + !e(T),

\7 . €iEi(T) = Pe(T),

V' . /LoBi(T) = 0,

rE Vi,

rE Vi,

rE Vi,

rE Vi,

(2.1)

(2.2)

(2.3)

(2.4)

(2.7)

waarin i = 1,2. De elektrische ladingsdichtheid is gegeven door Pe, terwijl!e de elektrische
stroomdichtheid aanduidt. Verder wordt verondersteld dat alle veldcomponenten harmonisch
van de tijd afhangen volgens ejwt , waarin W de hoekfrequentie is.

Uit vergelijking (2.1) en vergelijking (2.2) kunnen de golfvergelijkingen afgeleid worden als

\7 x \7 x EI(T) - krEI(T) = -jW/Lo!e(T),

\7 x \7 x E2(T) - k~E2(T) = 0, (2.5)

waarin ki = W..j€i/Lo het golfgetal van het gebied i weergeeft. Verder voldoet het veld op de
perfect geleidend wanden aan de randvoorwaarde

fi x E2(T) = 0, r E 82' (2.6)

Tangentiele componenten van de velden moeten continue zijn op een grensvlak. Tussen de
volumes VI en V2 geldt dus de randvoorwaarde

fi X {EI(T)} = fi X {E2(T)} ,

BI(T) B 2(T)

De oplossingen van de golfvergelijkingen kunnen worden uitgedrukt in een magnetische vec
torpotentiaal Ai. Omdat \7 . (/LoBi) = 0, kunnen de magnetische velden worden geschreven
als

(2.8)
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Substitutie van vergelijking (2.8) in vergelijking (2.1) leidt tot de uitdrukking voor de elek
trische velden als funktie van de magnetische vectorpotentiaal Ai en scalarpotentiaal q)i

(2.9)

(2.11)

De relatie tussen de vectorpotentiaal Ai en de scalarpotentiaal q)i kan worden geschreven als
[Jeuken 88]

V . Ai = -jW€iP,oq)i. (2.10)

Deze wordt de Lorentz-ijk genoemd. Substitutie van de Lorentz-ijk in vergelijking (2.9) geeft

- [- 1 ... ]Ei(T) = -jw Ai(T) + k; VV . Ai(T) .

Vergelijking (2.11) geeft aan dat de elektromagnetische velden kunnen worden bepaald uit de
magnetische vectorpotentiaal.

Vul de vergelijkingen (2.8) en (2.11) in de vergelijking (2.2) en maak gebruik van de vec
toridentiteit V x V X Ai = VV . Ai - V2Ai. Dit geeft de volgende partiEHe differentiaal ver
gelijkingen voor de vectorpotentiaal Ai

2 - 2 ... -V AI(T) + kIAI(T) = -P,oJe(T),

2 - 2 ... ...
V A2(T) + k2A2(T) = 0,

(2.12)

De bronnen zijn willekeurig gerichte elektrische puntbronnen en zijn geplaatst op de coordi
naat rs = (xs,Ys, zs) binnen het volume VI.

2.3 Greense functie

De Greense functie is een belangrijke hulpmiddel om elektromagnetische velden binnen ge
sloten gebied te bepalen. Een Greense functie is een oplossing van elektromagnetische veld
opgewekt door een puntbron. De oplossing van elektromagnetische veld voor willekeurige
stroom verdelingen kan worden geschreven als superpositie van de puntbron oplossingen uit
verschillende plaatsen [Dolmans 95].

De vectorpotentiaal kan ook worden geschreven als functie van een dyadische Greense functie
GA (f 1rs ) op de volgende manier [Dolmans 96]

Ai(T) = JJJGAi(r Irs)' .Te(rs) d~, (2.13)

waarbij ~ een volume is waarin de bron zich bevindt. In het algemeen kan de dyadische
Greense functie geschreven worden in de volgende vorm

GAixx GAixy GAixz

GAi= GAiyx GAiyy GAiyz (2.14)

GAizx GAizy GAizz
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(2.15)

Substitutie van vergelijking (2.13) in vergelijking (2.11) levert

Ei(r) = -jwIII [GAi(f Irs) + :r VV . GAi(f Irs)] . .i:(rs) d~.

Het elektrische veld op punt r opgewekt door een puntbron geplaatst op rs, kan ook wor
den geschreven als functie van een elektrische dyadische functie GEi(f I is) met behulp van
[Dolmans 96]

(2.16)

De elektrisch Greense dyade kan worden geschreven in vorm van een 3 x 3 matrix als voIgt

GEixx GEixy GEixz

GEi= GEiyx GEiyy GEiyz

GEizx GEizy GEizz

(2.17)

Uit vergelijking (2.15) en vergelijking (2.16) is te zien dat de elektrisch dyadische Greense
functie GEi (r Irs ) kan worden gevonden uit

GEi(r I is) = GAi(r I rs) + :? VV . GAi(r I rs).
~

(2.18)

(2.19)

Door substitutie van vergelijking (2.13) in vergelijking (2.8) wordt het H-veld geschreven als

- 1 fff - -
Bi(r} = /Lo JJJ V x GAi(f1 rs)' Je(fs) dVs'

Het magnetische veld opgewekt door een puntbron is ook te schrijven als functie van een
magnetisch dyadische functie GHi(r I rs )

(2.20)

De magnetisch Greense dyade is gegeven door een 3 x 3 matrix

GHixx GHixy GHixz

GHi= GHiyx GHiyy GHiyz

GHizx GHizy GHizz

Dus de magnetisch Greense dyade GHi(r Irs) kan worden gevonden uit

GHi(f Irs) = ~V x GAi(f Irs).
/Lo

6
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2.4 Reciprociteit analyse

In de vorige sectie was er aIleen een bron aanwezig in de kamer. Deze wordt nu uitgebreid met
nog een andere bron die als waarnemer dient. Beschouw dan een obstakel in een kamer met

#p'

#p

(2.23)

Figuur 2.2: Er zijn twee bronnen in volume V2 geplaatst

perfect geleidend wanden zoals weergegeven in de Figuur 2.2. Op punt pI staat een elektrische
stroombron ~(P') die de elektromagnetische velden (E~, ii~) veroorzaakt als het obstakel
binnen VI niet aanwezig is. Deze velden voldoen aan de volgende Maxwell vergelijkingen

V' x E~ = -jwJ.toii~,
-.. ...... - 1

V' x H~ = jWfoE~ + J~(P ).

Maar nu met obstakel veroorzaakt de stroombron ~(PI) de velden (E, ii) die voldoen aan
de volgende Maxwell vergelijkingen

met

V' x E = -jwJ.toH,

V' x H = jWfoE + ~(PI),
(2.24)

(2.26)

(2.25)H = H~ +H;.

Daarin zijn (E;, H:) strooi velden met

V' x E; = -jwJ.toH;,

V' x ii; = jWfoE:.

Om de velden (E:, H;) te vinden op het waarnemingspunt P is een testbron it geplaatst op
het punt...P lPathak/Burkholder 93]. it heeft dezelfde frequentie als .le en veroorzaakt de
velden (Et , H t ) als het obstakel niet aanwezig is.
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De velden (Et , Ht ) voldoen aan de volgende Maxwell vergelijkingen

\7 x Et = -jw/loHt ,

\7 x Ht = jWEoEt + .i;(P).
(2.27)

Met behulp van vergelijking (2.26) en vergelijking (2.27) wordt E; . .i;(P) gevonden als

E; . .i;(P) = E; . \7 x Ht - Et · jWEoE;,

= E; . \7 x Ht - Et · \7 x H;.

We gebruiken nu de vector identiteit \7 . (1 x B) = B· \7 x 1 - 1· \7 x B. Dit geeft

\7 . (Et x H;) - \7 . (E; x Ht ) = E; . \7 x Ht - Et . \7 x H:.

Vergelijking (2.28) is dus te schrijven als

E; . .i;(P) = \7 . (Et x H; - E; x Ht ).

(2.28)

(2.29)

(2.30)

Pas het divergentie theorema toe op vergelijking (2.30) in het volume ~ begrensd door S1 US2
vinden we

III E; . .i;(P) dV" = - if (Et x H; - E; x Ht ) . ii dS,
V2 81+82

waar ii de normaal vector is en deze is in het volume V2 gericht.

(2.31)

Het oppervlak S2 is perfect geleidend zodat daar de tangenW~le componenten van E; en
Et (ii x E; en ii x Et ) nul zijn. Vergelijking (2.31) is dus gereduceerd tot

Laat de testbron .i;(P) een puntbron zijn met sterkte Pt zodat

.i;(P) = fit 8(r" - f),

met r is de positie vector van het waarnemingspunt P en

r" geeft de coordinaat van de bron aan.

Substitutie van vergelijking (2.33) in vergelijking (2.32) geeft

E; (f) . fit = 11 (E; x Ht - Et x H:) . ii dS.
81

(2.32)

(2.33)

(2.34)

De strooi velden ten gevolge van een obstakel in de kamer kunnen dus bepaald worden met
behulp van een reciprociteit integraal over het oppervlak dat de obstakel omsluit.
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2.5 Ret elektromagnetische veld in een kamer gevuld met een
obstakel

Het nadeel van de methode van de vorige sectie is dat er vanuit gegaan is dat beide bron
nen in hetzelfde volume V2 zijn geplaatst. Daardoor is het moeilijk om hybride techniek te
kunnen toepassen. Door de twee bronnen in verschillende twee volumes Vi en V2 te plaatsen
is het veel duidelijker in welk gebied we de numerieke methode of analytische methode gaan
toepassen.

In deze sectie wordt er dus een andere configuratie gebruikt. Hierbij zijn de twee bron
nen in verschillende twee volumes VI en V2 geplaatst.

Figuur 2.3: Er zijn twee bronnen in de volumes VI en V2 geplaatst

Beschouw de configuratie weergegeven in bovenstaande Figuur 2.3. Volume VI is begrensd
door oppervlak 81. Volume V2 is begrensd door oppervlak 81 en een perfect geleidend op
pervlak 82. In het volume VI bevindt zich een obstakel en een bron leI op rI'. Buiten het
volume Vi is er ook een bron le2 geplaatst op het waarnemingspunt r"2' in het volume V2.
Verder is de normaal vector fi op het oppervlak 8 1 naar binnen het volume VI gericht en op
het oppervlak 82 naar buiten het volume V2. In de gebruikte superscriptnotatie Nex ) verder
in deze sectie geeft x aan in welk gebied de bronterm zich bevindt.

De elektromagnetische velden voldoen voor r E V2 aan de Maxwell vergelijkingen

V' X B(1)(T) = -jwlLoH(1)(T),

V' x H(1)(T) = jW€2B(1)(T),

V' x B(2)(T) = -jwJ.toH(2)(T),

V' x H(2)(T) = jW€2B(2)(T) + le2(T),

rE V2,

rE V2,

rE V2,

rE V2.

(2.35)

(2.36)

(2.37)

(2.38)

Eliminatie van het magnetische veld uit de bovenstaande vergelijkingen geeft

(2.39)

9



(2.40)

waarbij k2 = W";€2I-£o.
Verder voldoet het veld op de perfect geleidend wanden aan de randvoorwaarde

(2.41)

Onderscheid nu het elektrische veld E(2)(T) in invallend en strooi veld als voIgt

E(2)(fj = E(2)i(T) 1- E(2)s(T). (2.42)

Het invallende veld E(2)i(T) is het elektrische veld op punt r opgewekt door een puntbron ge
plaatst op T2' als het obstakel binnen het volume VI niet aanwezig is. Het strooi veld E(2)s(fj
is het elektrische veld ten gevolge van het invallende veld E(2)i(T) op het obstakel binnen het
volume VI. De 'bronnen' van de strooi velden liggen dus binnen het volume VI.

Op de perfect geleidend wanden 8 2 geldt ook de randvoorwaarde

it x E(2)i(T) = 0, (2.43)

Uit (2.41), (2.42) en (2.43) voIgt de randvoorwaarde voor strooi velden als

(2.44)

Het invallende veld E(2)i(fj kan worden geschreven als functie van elektrische dyadische func
tie GE(r IT2') met behulp van [Dolmans 96]

E(2)i(fj = -jw JJJGE(r IT2') . ';:2(T2') dV'. (2.45)

Ais bron wordt hier een elektrisch puntbron gebruikt

.i:2(d)(fj = 8(r - T2')Ud, (d = x,y,z). (2.46)
,

Vul vergelijking (2.46) in vergelijking (2.45), dan vinden we het veld E~~r(T) voor verschillende
bron-richtingen als

(d = x,y,z). (2.47)

Door substitutie van vergelijking (2.47) in vergelijking (2.40) vinden we

rE Vi. (2.48)

We vinden dus de dyadische golfvergelijking op V2 ten gevolge van de bron op T2' als

(2.49)

Hierin wordt de dyadische Greense functie voor het elektrische veld ten gevolge van de bron
op T2' voor r E V2 als het obstakel niet aanwezig is, genoteerd volgens

(2.50)
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Notatie I is de eenheidsdyade, gedefinieerd door

(2.51)

Verder dient de dyadische Greense functie GE(T IT2') te voldoen aan de randvoorwaarde op
het oppervlak 82

ii x GE(T IT2') = 0, (2.52)

We gaan nu gebruik maken van de tweede vectoridentiteit van Green [Kant 94]:
Zij V een begrensd gesloten gebied in R3 met rand 8. De vector ii is steeds de naar buiten
gerichte normaal op 8. De vectorfuncties ii en bzijn continue differentieerbaar in een gebied
dat V bevat. Er geldt

!!! (ii' V' x V' x b- b· V' x V' x ii) dV = 11 ii· (b x V' x ii- ii x V' x b) d8. (2.53)
v 8

Vorm vectorfuncties ii = E(I)(f') en b= E(2)(f'). Het toepassen van de tweede vectoridentiteit
van Green op V2 levert

!!!(ii,V'XV'Xb - V'xV'xii.b)dV=
V2

-if (ii x V' xii· b + ii xii· V' x b) d8.
81+82

(2.54)

Onderscheid E(2)(f') in invallend en strooi veld als in vergelijking (2.42). We bekijken eerst de
bijdrage van het strooi veld in vergelijking (2.54). Omdat de 'bronnen' van de strooi velden in
het volume VI liggen, is de volume integraal in het linkerlid van de vergelijking (2.54) gelijk
aan nul. Uit de randvoorwaarden in vergelijking (2.41) en vergelijking (2.44) is de opper
vlakte integraal over 8 2 in het rechterlid van de vergelijking (2.54) ook gelijk aan nul. Dus
de oppervlakte integraal over 81 moet ook gelijk aan nul zijn. We hoeven dan verder in deze
analyse alleen de bijdrage van het invallende veld in E(2)(f') te nemen. Dit betekent dat we
GE(f IT2') als uitgangspunt kunnen nemen.

Vorm dan nu vectorfuncties ii = E(I)(f') en b= GE(T I T2') . c, waarbij c constante, maar
verder een willekeurige vector is. E(I)(f') kan met behulp van bijvoorbeeld Finite Difference
Time Domain (FDTD) [Leersum 95] of andere methode worden bepaald terwijl GE(f I T2')
kan worden berekend met behulp van modale analyse [Dolmans 96]. De flexibiliteit van de nu
merieke methode kan dus worden gebruikt om het obstakel te modelleren terwijl de efticientie
van de analytische methode wordt gebruikt om het effect van de wanden van de kamer te
modelleren.

Pas de nieuw gekozen vectorfuncties ii en b toe in vergelijking (2.54). Ais we de randvoor
waarden in vergelijking (2.41) en vergelijking (2.52) beschouwen dan zien we dat de integratie
over 82 in het rechterlid van vergelijking (2.54) geen bijdrage levert, zodat
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III (E(1)(T) . [/LoJ8(r - T2') + k~GE(r IT2')] . c
V2

- k~E(l)(T). GE(rl T2')· c) dV =

- rJ (n x V' X E(l)(T) . GE(r IT2') . c+ nx E(l)(T) . V' x GE(T IT2') . c) dB. (2.55)

81

Uit vergelijking (2.18) en vergelijking (2.22) geldt

GE(T IT2') = GA(T IT2') + :2 V'V'. GA(r IT2'),
2

GH(TI T2') = ~V' x GA(rl T2'),
/Lo

en dus

(2.56)

Gebruik makend van vergelijking (2.56), de zeefeigenschap van de delta functie en het weglaten
van cen /Lo in het linker- en rechterlid van vergelijking (2.55) geeft

E(1)(T2') .J = - rJ (n x -jwjj(1)(f) . GE(T IT2')

81

(2.57)

waarin

GExx GExy GExz E~l)

GE= GEyx GEyy GEyz en E(l) = Etl )

GEzx GEzy GEzz E~l)

Dezelfde afieiding geldt voor GH en jj(l).

Als in het observatiepunt een puntdipool wordt geplaatst in de z-richting dan geldt

E(l)(T2') . Uz = - rJ [-jw (n x jj(l)(f)) . GE(z)(r IT2')

81

+ (n x E(l)(T))' GH(z)(T1 T2')] dB,

E~l)(T2') = rJ [jw (n x jj(1)(f)) . GE(z)(r IT2') (n x E(l)(T)) . GH(z)(T IT2')] dB,

81 (2.58)
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GExz

met GE(z) = GEyz

GEzz

GHxz

en GH(z) = GHyz

GHzz

Bekijk nu het obstakel dat wordt omsloten door het oppervlak Bl zoals in Figuur 2.4 ge
geven:

z

F G
I
I

A
I

-- - _D-l.
x -- --B C

y

Figuur 2.4: Obstakel midden in de kamer

Noem verder het volgende oppervlak
ABFE: oppervlak 0 1,

BCGF: oppervlak O2,

CDHG: oppervlak 03,
ADHE : oppervlak 04,
EFGH: oppervlak Os,
ABCD: oppervlak 0 6 •

Op oppervlak 0 1 geldt ii = -ux

[E~I)(T2')]01 = 11 [iw (-Ux X jj(I)(T)) . GE(z)(r IT2')
01

- (-Ux X E(I)(T)) . GH(z)CTI T2')] dB,

= -11 [iw (H~I)GEzz - H~I)GEYZ) - (E~I)GHzz - E~I)GHYZ)] dB.

01

(2.59)
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Op oppervlak O2 geldt n= -Uy

[Ei1}(T"2')] 02 = 1} [jw (-Uy x jj(1}(T») . GE(Z}(f IT"2')
02

- (-Uy Xi(l}(T)) . GH(Z}(r I T"2')] dS,

= -1} [jw (Hi1}GExz - H£l}GEzz) - (Ei1}G Hxz - E£l}GHZZ)] dS.
02

(2.60)

Op oppervlak 0 3 geldt n= Ux

[Ei1}(T"2')]Oa = 1}[jW(Ux xjj(1}(T)).GE(Z}(fIT"2')
03

- (UX X i(1}(T)) . GH(Z}(r I T"2')] dS,

= 11 [jw (H~l}GEzz - Hi1}GEYZ) - (E~l}GHzz - Ei1}GHyZ)] dS. (2.61)

Oa

Op oppervlak 0 4 geldt n= Uy

[Ei1}(T"2')] 04 = 1} [jw (Uy X jj(l}(T)) . GE(z}(r IT"2')
04

- (uy xi(1}(T)) .GH(Z}(rIT"2')]dS,

= 1} [jw (Hi1}GExz - H£l}GEZZ) - (Ei1}G Hxz - E£l}GHZZ)] dS. (2.62)

04

Op oppervlak Os geldt n= -uz

[Ei1}(T"2')]Os = 1} [jw (-Uz X jj(l}(T)) . GE(z}(r I T"2')
05

- (-U; Xi(l}(T)) . GH(z}(r IT"2')] dS,

= -1} [jw (H£l}GEyZ - H~l}GEXZ) - (E£l}GHYZ - E~l}GHXZ)] dS.
05

(2.63)

Op oppervlak 0 6 geldt n= Uz

[Ei1}(T"2')]06 = 1} [jw (UZ X jj(l}(T))' GE(z}(f1 T"2')
06
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= 11 [jw (H~1)GEYZ - H~1)GEXZ) - (E~1)GHYZ - E~1)GHxz)] d8. (2.64)
06

Het veld Ei1)(T2') is dus te bepalen door de bijdrage van elk oppervlak op te tellen:

EF)(T2') = [Ei1)(T2')]01 + [E~1)(T2')]02 + ... + [E~1)(T2')]06'

Analoog geldt als een puntdipool wordt geplaatst op T2' in de x-richting:

(2.65)

E11)(T2') = 1f [jw (ii x jj(1)(T)) . GE(x)(T IT2')
51

(ii X E(1)(T)) . GH(x)(T IT"2')] d8,

(2.66)

GExx

met GE(x) = GEyx

GHxx

en GH(x) = GHyx

GHzx

of in de y-richting:

E~1)(T"2') = 1f [jw (ii x jj(1)(T)) . GE(y)(r IT"2')
51

GExy

(ii x E(1)(T)) . GH(y)(T IT"2')] d8,

(2.67)

met GE(y) = GEyy

GEzy

en GH(y) = GHyy

GHzy

Ais de veldberekeningen binnen oppervlak 81 (E{1) en jj(1») en buiten oppervlak 8 1 (GE
en GH) met modale analyse [Dolmans 96] (globale techniek) worden gedaan, dan is de ver
gelijking (2.57) exact te berekenen. Als straks de FDTD methode wordt gebruikt om de
veldberekening binnen oppervlak 81 te doen, dan is het resultaat van de vergelijking (2.57)
niet meer exact maar slechts een benadering. Dit komt omdat FDTD een lokale techniek is
zodat het effect van de wanden (en alles buiten omsluitend oppervlak 8d niet meegerekend is.
Binnen het volume begrensd door oppervlak 81 bevinden zich een obstakel en ook de antenne
zodat de velden die in de FDTD methode gebruikt worden, nabije velden zijn. Dit levert een
betere benadering dan de Geometrisch Optische (GO) techniek, omdat hier vaak verre-veld
antenne patronen worden gebruikt.

15



2.6 Conclusie

We zijn nu in staat om elektromagnetische velden in een kamer met een obstakel te berekenen.
Het oppervlak 8 1 geeft de scheiding aan tussen de veldberekening binnen het gebied VI waar
een numerieke (FDTD) of modale (analytische) methode toegepast kan worden, en de veld
berekening binnen het gebied V2 waar alleen modale (analytische) methode wordt gebruikt.
Hier wordt dus de fiexibiliteit van de numerieke methode gecombineerd met de eflicientie van
de analytische methode: de hybride methode. Het effect van de wanden van de kamer wordt
gemodelleerd met de analytische methode terwijl de numerieke methode kan worden gebruikt
om het obstakel te modelleren.

Verder moet de oppervlakte integraal numeriek uitgerekend worden om de elektromagne
tische velden op het waarnemingspunt te kunnen bepalen. In het volgende hoofdstuk worden
numerieke simulaties gegeven.
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Hoofdstuk 3

N umerieke implementatie en
resultaten

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de gevonden uitdrukking voor de elektromagnetisehe velden van het
vorige hoofdstuk ge'implementeerd in software. Zoals eerder besehreven in hoofdstuk 2 zal de
veldberekening binnen het gebied V1 met numerieke of analytisehe methodes gebeuren terwijl
de veldberekening binnen het gebied V2 alleen met analytisehe methode zal plaatsvinden.

We zullen vier versehillende gevallen bekijken om inzicht te krijgen in het gedrag van de
elektrisehe velden in een kamer:

• Elektrisehe veld in de vrije ruimte

• Elektrisehe veld in een lege kamer

• Elektrisehe veld in een kamer geheel gevuld met diiHektricum

• Elektrisehe veld in een kamer met een 0 bstakel

3.2 Elektrische veld in vrije ruimte

Ais eerste wordt de gevonden methode toegepast in vrije ruimte. Dit houdt in dat niet alleen
de wanden van de kamer niet bestaan, maar ook hetobstakel een 'virtuele obstakel' is, dat uit
lueht bestaat. De gebruikte Greense functies in de berekeningen zijn dus de Greense functies
van vrije ruimte. De uitdrukkingen voor de elektromagnetisehe velden (E(1)(T) en jj(1)(T))
en de Greense dyades (GE(r I r;) en GH(r I r;)) die in vergelijking (2.57) worden gebruikt,
zijn overgenomen uit [Dolmans 95].

De dimensies (a, b, c) van de 'kamer' zijn (5 m, 4 m, 3 m). De gebruikte golflengte is 11,111
em (frequentie is 2,7 GHz). De elektrisehe puntbron binnen het oppervlak 8 1 is geplaatst op
de eoordinaat (a/2, b/2, c/2) en is gerieht in de z-richting. Het oppervlak 81 is een kubus
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met afmetingen (lengte, breedte, hoogte) = (20 em, 20 em, 20 em) en bevindt zich in het
midden van de 'kamer'. Het oppervlak van de kubus waarop de oppervlakte integraal uit
vergelijking (2.57) is uitgevoerd, is gediscretiseerd met 36 x 36 punten. De afstand tussen de
naast liggende punten is dus ongeveer 19,44 punten per golflengte. Verder liggen de observatie
punten op de lijn 0 ~ y ~ b, x = a/l0, z = c/6, met de stapgrootte van 0,04 m. De absolute
waarde van de elektrische velden in de z-richting is gegeven in Figuur 3.1.

625.------:-------:-------::-------.

.............. .· .· .· .· .· .· .i 575 : ~ : .

~ : : :· . .""N .. .. ..
r.il 550 , , : .- . .. ..· . .· . .· . .· . .· . .525 .0 .. •••••••••• ~ •••••••••••••• ~ •••••••••••••• :••••••••••• • 0.

· . .· . .· . .· . .· . .500 1.- ....;.. .:.... ----:. ----1

o 2 3 4

y[m]

Figuur 3.1: Elektrische veld IEz I met reciprociteit methode

Omdat het obstakel hier toch een 'virtuele obstakel' is, kan het elektrische veld op het obser
vatie punt ten gevolge van de elektrische puntbron binnen het volume VI ook even goed direct
berekend worden zonder de reciprociteit methode toe te passen. De uitdrukkingen voor de
componenten van elektrische veld zijn al overgenomen uit [Dolmans 95]. Door de resultaten
van de veldberekeningen met de reciprociteit methode te vergelijken met de resultaten van
de directe veldberekeningen, kan de betrouwbaarheid van het gevonden resultaat worden ge
toetst.

De absolute waarde van de elektrische velden in de z-richting als dit direct wordt berekend
komt heel goed overeen met de veldberekening met behulp van de reciprociteit methode. Dit
resultaat is weergegeven in Figuur 3.2.
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Figuur 3.2: Elektrische veld IEz I bij 'directe' berekening

. I,Ez(direct),-,Ez(reciProc)'1
De fout dIe optreedt tussen deze twee resultaten wordt berekend als IEzCdirect) I .
De grootste fout is 0,00529% en treedt op bij y = 2,8 m. Gemiddelde fout over de hele ob
servatie lijn is 0,00235%.

3.3 Elektrische veld in een lege kamer

Nu wordt de reciprociteit methode toegepast in een lege kamer met twee dHHektrische wanden.
De geometrie van de kamer is gegeven in Figuur 3.3 en Figuur 3.4. Ret hier gebruikte model
van een lege kamer is dezelfde als het model zoals beschreven in [Dolmans 96]. De kamer is
een kamer met perfect geleidend wanden en heeft twee diEHektrische wanden.

x ( I
a dt b

o

b

y

Figuur 3.3: Boven aanzicht van de lege kamer
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Figuur 3.4: Zij aanzicht van de lege kamer

De versehillende gebieden worden gedefinieerd als voIgt

Rl := {f' E R3 10 < x < db °< y < b, °< z < e},

R2 := {f' E R3 Idl < X < d2, °< y < b, 0< z < e},

R3 := {f' E R3 I d2 < X < a, °< y < b, 0< z < e}.

De eerste dielektrisehe wand bevindt zich in het gebied Rl met de dikte van d1• De tweede
dielektrisehe wand bevindt zieh in het gebied R3 met de dikte van a - d2 . Verder is de per
meabiliteit van de versehillende gebieden I£i = 1£0 voor (i = 1,2,3) en de permittiviteit van
de drie gebieden gegeven als Ei = El- jE/, voor (i = 1,2,3).

Omdat het hier om een lege kamer betreft, wordt het obstakel opnieuw als een 'virtuele
obstakel' gezien dat uit lueht bestaat. De parameters van de kamer met twee dielektrisehe
wanden zijn gegeven in Tabel 3.1.

dimensies puntbron observatie punt dielektrisehe wanden golflengte
J

I
Erl' = 4,0; Erl" = 0,10139 A = 58,82353 ema=5m X s = 2,5 m x = 0,5 m

b=4m Ys = 2 m y = 0,5 m Er 3' = 4,0; Er 3" = 0,10139

e=3m Zs = 1,5 m z = 0,5 m dl = 20 em, a - d2 = 20 em

TabeI3.1: Parameters van de kamer met twee dielektrisehe wanden
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Het oppervlak 81 is een kubus met afmetingen (lengte, breedte, hoogte) = (40 em, 40 em,
40 em) en bevindt zieh precies midden in de kamer. Elk oppervlak van de kubus waarop de
oppervlakte integraal uit vergelijking (2.57) is uitgevoerd, is gediseretiseerd met 18 x 18 pun
ten. De afstand tussen de naast liggende discretisatiepunten is dus hier ongeveer 25 punten
per golfiengte.

De uitdrukkingen voor de elektromagnetische velden (E(I)(T) en jj(I)(T)) en de Greense dy
ades (GE(T 11'2) en GH(f' 11'2)) die in vergelijking (2.57) worden gebruikt, zijn overgenomen
uit [Dolmans 96]. Bij berekeningen van elektromagnetische velden (en/of Greense dyade) op
het oppervlak 8 1 speelt het aantal benodigde dubbel sommatie (aantal benodigde modi totdat
de sommatie geconvergeerd is) een grote ro!. Dit is uitgedrukt in de grootheden 'max(Vl )'

en 'max(V2)'. De grootheid 'max(Vl )' is nodig voor de veldberekening ten gevolge van de
bron binnen de volume omgesloten door oppervlak 81, terwijl de grootheid 'max(V2)' nodig
is voor de veldberekening ten gevolge van de bron op de observatie punt in V2. Er wordt
natuurlijk geprobeerd om deze grootheden zo klein mogelijk te houden om de rekentijd ook
te verminderen. Het aantal benodigde modi 'max(VI)' is veel hoger dan 'max(lt2)'. Dit is ook
te verwachten zoals Dolmans in [Dolmans 96] ook al sehrijft dat het aantal benodigde modi
om resultaat met gewenste nauwkeurigheid te kunnen realiseren, hoger is naarmate elke com
ponent van de observatie punten (x, y, z) de component van de bronpunt (xs,Ys, zs) nadert.

Om het gevonden resultaat te kunnen controleren, wordt er een directe veldberekening gedaan
met het observatie punt ten gevolge van de elektrische puntbron binnen het volume VI. Door
dit resultaat te vergelijken met het gevonden resultaat met behulp van reeiprociteit methode
kan de betrouwbaarheid worden gecontroleerd.

De elektrische puntbron binnen het volume VI is gericht in de x-richting. De absolute waarde
van het elektrische veld op het observatie punt in drie verschillende richtingen is berekend
met de twee verschillende manieren gegeven in Tabel 3.2.

aantal modi veldeomponent direct reciproc.

max(VI) = 300 IExl 308,7629 V1m 308,7600 V1m

max(V2) = 20 IEyl 59,7935 V1m 227,5484 V1m

IEzl 177,8832 V1m 574,4366 Vim

Tabel 3.2: Elektrisehe veld op het observatie punt berekend met directe methode en reciproc.
methode

Uit de bovenstaande Tabel 3.2 is te zien dat de gevonden resultaten van de twee verschillende
methodes nog heel veel van elkaar verschillen. Het probleem ligt namelijk bij de veldbere
kening op het oppervlak 81 ten gevolge van de bron in VI. Dat dit gebeurt juist bij deze
veldberekening is al te verwachten want zoals al eerder gezegd, vertaalt kleinere afstand tot
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de broncomponenten zich in meerdere aantal modi die nodig is voor de veldberekening. Er
wordt dus geprobeerd om het aantal modi (uitgedrukt in max(VI)) steeds te verhogen maar
omdat de kamer te resonant is, convergeert de dubbel sommatie tijdens de veldberekening
nog niet, zelfs bij een vrij hoge max(VI).

Om indruk te geven over het aantal benodigde modi in de veldberekening wordt in Figuur 3.5
het verloop van de elektrische veldcomponent lEy I als funktie van het aantal benodigde modi
max(Vl) bij directe berekening gegeven. Het observatie punt is (x; y; z) = (2,488;1,8;1.488)
dat op het oppervlak 81 ligt.

. . . . , . . . . .
4 : •.. :.. ~. . ~ ... ~ ••• ~ ••• ~ ••• ~ •. . -:- .••:••. -:-· . . . . . . . . . .· .· .· .· .· .
oL.<:..----~~-=---=---=-------------'

1 21 41 61 61 101 121 141 161 161 201 221 241 261 261 301

· . . . . ..· . . . . .
16 : ••• : ••• : .•• : .•.••••..••• " ~ :•••.: :•••• ~ ~ ~

, . .. .· . .. .· . .. .· . .. .· . . . . . .. .
~ 1'2 ~· ..1.. ·1· .. ;"'j .j . l' 'i ...~ .. i .. : ~ :-- ..( ..(··r
~ E .

max(V1)

Figuur 3.5: IEyl als funktie van max(VI) bij directe berekening

Het is te zien dat de veldberekening nog niet convergeert bij max(V1) = 301.

Tenslotte wordt de veldcomponent IExllangs Hjn (0 m :::; x :::; 5 m; y = 0,5 m; z = 0,5 m)
die met directe methode is berekend, gegeven in Figuur 3.6.

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00

'E
~
! eoo ~ ~ ~ ~ ~ <..< : ..

· . . . .. ..· . .. . .,· . .. . ..· . .. . ... .,

· .. .
1200 ..... : ..... : ..... : ..... : .... : .... : ..... : ..... ~ .....: .....· . . . . . . . .· .. . .· .. . .· .. . '". .

x[m]

Figuur 3.6: IExllangs de Hjn bij directe berekening

In Figuur 3.6 is het effect te zien van de wanden in de kamer langs de lijn. Het veld zal nog
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meer fluetueren bij hogere frequenties.

In de volgende seetie wordt de kamer minder resonant gemaakt door de kamer met dHHeetri
cum te vullen.

3.4 Elektrische veld in een kamer gevuld met diEHektricum

In deze seetie wordt de reciprociteit methode toegepast in een kamer gevuld met dHHektricum.
De kamer is als van de vorige seetie, behalve dat de kamer nu gevuld is met dielektrieum. De
parameters van deze kamer zijn gegeven in Tabel 3.3.

dimensies puntbron observatie punt dielektricum golflengte

a=5m X s = 2,5 m x = 0,5 m €/ = 4,0 >. = 58,82353 em

b=4m Ys = 2 m Y = 0,5 m €r" = 0,10139

c=3m Zs = 1,5 m Z = 0,5 m

Tabel 3.3: Parameters van de kamer gevuld met dielektrieum

Verder is het oppervlak 81 dat volume VI omsluit, een kubus met afmetingen (lengte, breedte,
hoogte) = (40 em, 40 em, 40 em). Dit omsluitend oppervlak 81 bevindt zich precies midden
in de kamer. Elk oppervlak van de kubus is weer gediseretiseerd in 18 x 18 punten. De afstand
tussen de naast liggende diseretisatiepunten is dus hier ongeveer 25 punten per golflengte.

De uitdrukkingen voor de elektromagnetisehe velden (E(I)(T) en jj(I)(T)) en de Greense dy
ades (GE(r I fi) en GH(T I fi)) die in vergelijking (2.57) worden gebruikt, zijn dezelfde als
van vorige seetie, behalve dat de relatieve permeabiliteit van gebied R2 nu van dielektrieum is.

De direete veldberekening op het observatie punt ten gevolge van de elektrisehe puntbron
binnen het volume VI is hier opnieuw gedaan om de gevonden resultaten met de reciprociteit
methode te testen op hun betrouwbaarheid.

We plaatsen de elektrisehe puntbron binnen het volume VI in de x-riehting. De absolute
waarde van het elektrisehe veld op het observatie punt in drie versehillende richtingen bere
kend met direete en reciprociteit methode, is gegeven in Tabel 3.4. De (relatieve) fout die

\

IE(direet)I-IE(reeiProe)11
optreedt tussen deze twee resultaten wordt berekend als IE(direet)I .
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aantal modi veldeomponent direct reeiproe. reI. fout

max(Vl) = 300 IExl 22,4306 V1m 22,2879 Vim 0,636 %

max(V2) = 30 IEyl 68,1897 Vim 67,9859 Vim 0,299 %

IEzl 8,2506 Vim 8,2746 Vim 0,291 %

Tabel 3.4: Elektrisehe veld op het observatie punt ten gevolge van de bron in de x-riehting in
een kamer gevuld met dielektricum

Voor de bron geplaatst in de z-richting zijn de resultaten gegeven in Tabel 3.5.

aantal modi veldeomponent direct reciproe. reI. fout

max(VI) = 106 IExl 19,6703 Vim 19,3689 Vim 1,532 %

max(V2) = 30 IEyl 42,4246 Vim 41,5791 Vim 1,993 %

IEzl 46,1207 Vim 44,6510 Vim 3,187 %

TabeI3.5: Elektrisehe veld op het observatie punt tengevolge van de bron in de z-richting in
een kamer gevuld met dielektricum

In Tabel 3.5 is er geen verbetering in de veldberekening bij hogere max(VI) te krijgen. De
fout in de veldberekening is nu waarsehijnlijk bepaald door fouten in numerieke berekening
van de oppervlakte integralen.

Als de kamer niet te resonant zoals hier het geval is, kunnen we zien dat de gevonden re
ciprociteit methode goed werkt.

Tenslotte worden de veldeomponenten ten gevolge van de bron in de x-riehting langs df.
lijn (0 m::; x ::; 5 m; y = 0,5 m; z = 0,5 m) bij direete berekening gegeven in Figuur 3.7,
Figuur 3.8 en Figuur 3.9.

24



140

120

'E 1oo

~80

..n 80

40

20

0'--------------------"0.00 O.SO 1.00 1.SO 2.00 2.SO 3.00 3.SO 4.00 4.SO 5.00

x[m]

Figuur 3.7: IExllangs de lijn bij directe berekening

25 •

so·

· . ... .100 •••• : ••••• : ••••• : ••••• : ••.•• : •.••• : ••••• : ••••• : •••••:..•.
· . . . . . . . .· . . . . . . . .· . . . . . . . .· . . . . . . . .· . . . . . . . .· . . . . . . . .

., ...... , ••••• ,. _ •• ", ...... , ••••• I' •••• '1' •••• '0' •••• '.' •'E 75 .

~

~

o'----------...>L----------"0.00 O.SO 1.00 I.SO 2.00 2.SO 3.00 3.SO 4.00 5.00

x[m]

Figuur 3.8: IEyllangs de lijn bij directe berekening

75 r-----::-----:'----:---:---:---:---:------::-----:'--,

. .
80 ••••• : : ••••• : ••••• : ••••• : ••••• : .

· .· .· .· .. . . . .. . . .
••• ,.. • ,.. , ••••• , •••• '" •• , • ° 0" • • •• • • •• ° 0•• •• '0' •••

15 ••

0'------------...;."..-------"0.00 O.SO 1.00 1.SO 2.00 2.SO 3.00 3.SO 4.00 4.SO 5.00

x[m]

Figuur 3.9: IEz Ilangs de lijn bij directe berekening

25



(3.1)

De fluctuaties in de inhuis omgeving zijn hier duidelijk te zien. De veldcomponenten fluctue
ren sterk langs de lijn.

3.5 Elektrische veld in een kamer met een obstakel

Tot nu toe wordt er alleen gebruik gemaakt van analytische methodes in de veldberekening.
Dit leidt tot een lange rekentijd in de veldberekening. Daarnaast is er tot nu toe eigenlijk
geen obstakel in de kamer geplaatst. Wordt het obstakel in de kamer geplaatst dan kan de
analytische methode niet meer worden toegepast vanwege de complexiteit van het probleem.
Met de gevonden reciprociteit methode kan het obstakel in de kamer apart worden gemodel
leerd. De flexibiliteit van de numerieke methode wordt dan nu gebruikt om het obstakel te
modelleren terwijl de efficientie van de analytische methode nog steeds wordt gebruikt om
het effect van de wanden van de kamer te modelleren.

De gebruikte numerieke methode hier is Finite Difference Time Domain (FDTD) methode.
Voor een beschrijving van deze methode zie bijvoorbeeld [Leersum 95]. Deze methode zal hier
niet meer uitgebreid behandeld worden, weI zal aandacht worden geschonken aan de stabiliteit
analyse van de methode.

In de volgende subparagraaf wordt eerst de stabiliteit analyse van de FDTD-methode ge
geven.

3.5.1 Stabiliteit analyse van de FDTD-methode

Om zeker te zijn van de nauwkeurigheid van de berekening met de FDTD methode moet de
afmeting van de cel klein worden genomen ten opzichte van de golflengte (bijvoorbeeld 0.05>').
Ais de dimensies van de cel zijn bepaald, dan is de stabiliteit van de FDTD methode bepaald
door het Courant criterium [Leersum 95]:

1
c~t< ,

-./1 1 1
V Ax2 + A y2 + A z2

waarin c de maximale phase snelheid is in het verschillende materiaal in het probleem gebied;
meestal is deze de lichtsnelheid in de vrije ruimte.
In tegenstelling tot [Leersum 95] gaan we uit van een volledig 2e orde schema voor u # 0

Bij de veldberekening in de FDTD-methode wordt er gebruikt gemaakt van de vorige waarde
van de velden. Hierdoor is de fout vanwege de benadering in de veldberekening steeds groter
omdat de veldberekening van het vorige tijdstip ook al fouten bevat. Belangrijk is dat de aan
wezigheid van de snel (exponentieel) toenemende instabiliteit moet worden vermeden. Zo'n
instabiele oplossingen zijn aangegeven door de eigenmodes van het systeem. Een bekende
methode om de stabiliteit van de finite difference methode te onderzoeken is de zogenaamde
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(3.2)

(3.3)

Von Neumann analyse [Tijhuis 95]. In deze methode wordt aangenomen dat het medium
lokaal homogeen is en daardoor moet de ruimte-discretisatie fijn genoeg zijn. De eigenmodes
van het systeem worden gegeven door

itn(k,l,m) = ito ~n exp(-jf3xkAx - jf3y lAy - jf3zmAz),

En(k, I, m) = Eo ~n exp(-jf3xkAx - jf3y lAy - jf3z mAz),

waarin ito en Eo nog ongedefinieerde complexe amplitude vectoren zijn, terwijl iJ de propa
gatie golfgetal is.

De eigenmodes zoals beschreven in de vergelijkingen (3.2) en (3.3) zijn stabiel als

I~I ~ 1. (3.4)

De gediscretiseerde vorm van de Maxwell vergelijkingen kunnen worden geschreven als

... 1 ...
8t H = --V' x E (3.5)

J-L
... 1 ... (J' ...

8t E = -V' x H - -E (3.6)
€ €

of in een andere vorm als

itn+!(k, I,m) ;;'titn-t(k,l,m) = _ [;V' x Er (k,l,m), (3.7)

En+l(k,l,m~~En(k,l,m) = [~V' x ilr+t (k,l,m) - ~ En+t(k,l,m). (3.8)

Hierin is (J' de geleidingscoeflicient van het materiaal.

Vul de vergelijkingen (3.2) en (3.3) in de vergelijking (3.7) dan verkrijgen we

(~-1) ii = _.!:. [exp (-jf3x~) - exp (jf3x~) u + ... U + ... u
z

]
At 0 J-L Ax x y

Schrijf

exp(-jf3x~x)-exp(jf3x~x) -2jsin(f3x~x). 2.-
Ax = Ax = -Jf3x + O(Ax ) = -Jf3x,

dan kan de vergelijking (3.9) worden geschreven als

... At 1 (- ... )
(~-l)Ho =j-; ~2 Ii x Eo ,

met

(3.11))

(3.11)

[3 = t3xux+ t3yUy+ pzuz.
Vul nu de vergelijkingen (3.2) en (3.3) in de vergelijking (3.8).
bepalen wordt de volgende benadering gebruikt

En+t (k, I, m) = ~ [En+l(k, I, m) + En(k, I, m)] .
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We vinden dan

(
2<: - UAt) ... 2At 1 (- ... )

{:} ~ - 2<: + uAt Eo = -j 2<: +uAt ~2 Ii x Ho .

Uit de vergelijkingen (3.11) en (3.14) geldt er

Eo· flo = 0,

~.Eo = 0,

~. flo = o.

(3.14)

(3.15)

(3.16)

(3.17)

Elimineer nu flo uit de vergelijkingen (3.11) en (3.14) om de waarde van ~ te kunnen bepalen

(~ _ 2<: - UAt) (~ _ 1) Eo = _j 2At ~! [g x (~ - 1) flo]
2<: + uAt 2<: + uAt -

2 (At)2 ~I g12Eo.
J.t (2<: + uAt) -

Deze vergelijking heeft een oplossing als

(~- 1) (~ - A) + B2~ = 0,

waarin A en B zijn gegeven door

A=2<:-uAt,
2<: + uAt

(3.18)

(3.19)

(3.20)

(3.21)

Eerst zal de vergelijking (3.19) worden opgelost voor niet geleidende materialen (u = 0), en
vervolgens voor geleidende materialen.

• Niet geleidende materialen (u = 0)
Voor materialen met u = 0 wordt de vergelijking (3.19) geschreven als

(~ - 1)2 + B2~ = 0,

{:} e+ (B2
- 2)~ + 1 = 0,

waarin B is gegeven door
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De vergelijking (3.22) heeft twee oplossingen 6 en 6. Deze kwadratische vergelijking kan dus
ook geschreven worden als

(~ - 6)(~ - 6) = e- (6 +6) +66 = 0,

waarin

66=1,
6 +~2 = 2 - B 2

•

(3.24)

(3.25)

Om het criterium van de vergelijking (3.4) te kunnen voldoen, moet 161 ~ 1 en 161 ~ 1.
Daarvoor zijn 6 = exp(j(/J(,), 6 = exp(-j(h) en 2 - B2 = 2 cos«h). Deze kan alleen worden
voldaan als B2 ~ 4 of 0 ~ B ~ 2. Substitutie van deze conditie in de vergelijking (3.23) geeft

(3.26)

en dus moet de tijdstap tlt voldoen aan

(3.27)

voor alle f3x, f3y en f3z. Het stabiliteit criterium voldoet dan aan het Courant criterium

(3.28)

• Geleidende materialen (0' :/= 0)
Nu voor geleidende materialen (0' :/= 0), stel O'tlt = 2a€ (a 2: 0). De vergelijking (3.19) moet
worden opgelost met

2€ - O'tlt 1 - a
A = 2€ + O'tlt = 1 +a' (-1 < A ~ 1),

en

V2tlt - ctlt -
B = VJ.t(2€ + O'tlt) I~I =~ I~I, (B > 0).

De vergelijking (3.19) wordt nu geschreven in een kwadratische vergelijking als

Schrijf nu de vergelijking (3.31) in de vorm van

e+a~+b= 0,

met

a = -(A + 1 - B2
),

b=A.
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Voor a, b E R, liggen de oplossingen van de vergelijking (3.32) binnen de eenheidscirkel van
het complexe ~-vlak als (zie bijlage A)

a2 ~ (1 +b)2,

-1 ~ b ~ 1. (3.34)

Vul a en b uit de vergelijking (3.33) in de vergelijking (3.34) dan vinden we de conditie voor
A en B als

B 2 =0,

B 2 ~ 2(A + 1),

-1 ~ A ~ 1. (3.35)

Met de voorwaarden voor A en B uit de vergelijking (3.29), de vergelijking (3.30) en de
vergelijking (3.35) wordt het stabiliteit criterium gevonden als

o< B ~ J2(A + 1),

cb.t - FJ;
{:} 0 < v'l+""a I,BI ~ 2 -1-'l+a - +a

{:} 0 < cb.t I~I ~ 2, (3.36)

(3.37)

voor aIle ,Bx, ,By en ,Bz. Het stabiliteit criterium voldoet dus weer aan het Courant criterium

(3.38)

Dit betekent dat het Courant criterium als het stabiliteit criterium kan worden gebruikt voor
beide geleidende en niet geleidende materialen.

3.5.2 Resultaat van elektrische veld berekening in een kamer met een ob
stakel

Zoals eerder al afgeleid met behulp van de reciprociteit relatie, wordt de veldberekening in
twee gebieden gesplitst namelijk het gebied binnen oppervlak 81 dat een obstakel omsluit en
het gebied buiten oppervlak 81, om het elektrische veld op een willekeurige punt in de kamer
te kunnen bepalen. De veldberekening buiten het oppervlak 8 1 die het effect van de wanden
van de kamer ook meeneemt wordt uitgevoerd analoog aan de berekeningen beschreven in
de voorgaande secties. De veldberekening binnen het oppervlak 81 wordt gedaan met de
FDTD-methode.

De kamer met twee diEHektrische wanden is als van de vorige secties, maar nu met een obstakel
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Figuur 3.10: Zij aanzicht van de kamer met een obstakel

erin. De zij aanzicht van de kamer is gegeven in Figuur 3.10.
Ret omsluitend oppervlak 8 1 is een kubus met afmetingen (lengte,breedte,hoogte) = (40 cm,
40 cm, 40 cm) en bevindt zich midden in de kamer. Ret volume binnen het omsluitend opper
vlak 81 wordt verdeeld in 18 x 18 x 18 cellen. Ret gebied midden in de kamer waarin FDTD
toegepast wordt, bestaat uit 40 x 40 x 40 cellen. Als de cellen genummerd worden van 1 tot
en met 40 in x-, y- en z-richting, dan wordt het volume binnen het omsluitend oppervlak
81 dus opgebouwd uit de cellen met nummer 12 tot en met 29 in 3 verschillende richtingen.
De gebruikte golfl.engte is 30 cm (frequentie is 1 GRz). De cell afmeting is 2,3529 cm. De
resolutie is dus 12,75 cellen per golfl.engte. De elektrische stroombron bevindt zich op de cell
(x, y, z) = (20,20,20). Ret obstakel is een sfeer met een straal van 2 cellen. De centrum van
de sfeer bevindt zich op de cell (x, y, z) = (16,16,16). Ret obstakel is gemodeleerd als een
diEHektrische materiaal met relatieve permittiviteit fr'= 4,0 en geleidingscoefficient (j = 0,13
S/m.

De elektrische stroombron binnen het omsluitend oppervlak 81 is gericht in de z-richting.
De absolute waarde van de elektrische veldcomponenten langs lijn (0 m :$ x :$ 5 m; y =: 0,5
m; z = 0,5 m) met stapgrootte van 2 cm wordt berekend met hybride methode en wordt
gezet in Figuur 3.11, Figuur 3.12 en Figuur 3.13. We zien dat de veldcomponenten langs de
lijn sterk f1.uctueren. De nauwkeurigheid van de berekening kan hier verbeterd worden door
het aantal cellen per golfl.engte te verhogen in de FDTD berekening. Verder is met FDTD
methode hebben we geen convergentie problemen meer om de veldcomponenten op de kubus
ten gevolge van de bron binnen het omsluitend oppervlak 81 te berekenen zoals het geval is
in de vorige secties. En dus ook de benodigde rekentijd is hier veel minder.
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3.6 Conclusie

We hebben gezien in dit hoofdstuk hoe het gedrag van de elektrische velden is in vier ver
schillende gevallen: in de vrije ruimte, in een lege kamer, in een kamer geheel gevuld met
dielektricum en in een kamer met een 0 bstakel.

Toepassing van de reciprociteit methode op de vrije ruimte liet zien dat de methode heel
goed werkt. De relatieve fout over de observatie lijn was heel klein. Bij toepassing in een
lege kamer waren er problemen omdat de veldberekening op het oppervlak van de kubus
ten gevolge van de bron binnen de kubus niet convergeerde binnen een acceptabele reken
tijd doordat de kamer te resonant was. De resultaten van deze veldberekening zijn immers
nodig als de input voor de oppervlakte integraal in de reciprociteit methode. Ais de kamer
minder resonant wordt gemaakt door de kamer geheel te vullen met diEHektricum, dan werkt
de methode goed. Hier is de fout niet meer zo zeer bepaald door het convergentie probleem
in de veldberekening maar waarschijnlijk door de fout in de numerieke berekening van de
oppervlakte integralen.

Bij toepassing in een kamer met een obstakel wordt de FDTD methode gebruikt om de
veldberekening op de kubus waarin de obstakel en de bron zich bevinden uit te voeren. Eerst
is de stabiliteit analyse van de FDTD-methode van een volledig 2e orde schema voor u # 0
gegeven. Vervolgens wordt de veldberekening op een lijn gedaan met de hybride methode.
Hier hebben we geen problemen meer met de convergentie probleem door het gebruik maken
van de FDTD methode. De nauwkeurigheid van de FDTD methode kan verbeterd worden
door het aantal cellen per golflengte te verhogen.

Uit de simulaties blijkt dat grote fluctuaties in de amplitude van de elektromagnetische velden
optreden in een inhuis omgeving.
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Hoofdstuk 4

Conclusies en aanbevelingen

Om het effect van een obstakel op het gedrag van het elektromagnetische veld in een inhuis
propagatie omgeving te kunnen bepalen wordt een reciprociteit methode ontwikkeld waarin
de hybride techniek, die de efficientie van een analytische methode met de flexibiliteit van een
numerieke methode combineert, toegepast kan worden.

Er is afgeleid dat het elektrische veld op een bepaalde punt in een kamer kan worden ge
schreven als oppervlakte integraal (op het oppervlak dat de bron en het obstakel omsluit)
van een inprodukt tussen de tangentiele componenten van de velden ten gevolge van de bron
binnen het gebied waarin het obstakel ook zich bevindt en de Greense functies ten gevolge
van de bron op het waarnemingspunt (buiten het gebied). Ret is dus duidelijk te zien dat
het omsluitend oppervlak de grens aangeeft tussen het gebied waar alleen de analytische me
thode toegepast kan worden (buiten gebied) en het gebied waar ook de numerieke methode
toegepast kan worden (binnen gebied).

De reciprociteit methode wordt toegepast in vier verschillende gevallen: in vrije ruimte, in een
lege kamer, in een kamer geheel gevuld met diEHektricum en in een kamer met een obstakel.
De methode werkt heel goed voor de veldberekening in de vrije ruimte. Bij toepassing in een
lege kamer ontstonden er problemen in de veldberekening binnen het omsluitend oppervlak
die met de analytische methode werd uitgevoerd. Deze veldberekening convergeerde slecht
doordat de kamer te resonant is. De reciprociteit methode werkt weer goed als de kamer
geheel gevuld is met dielektricum. De methode wordt verder toegepast in een kamer met een
obstakel waarbij de veldberekening binnen het omsluitend oppervlak met een numerieke me
thode wordt gedaan. De gebruikte numerieke methode hier is de FDTD methode. Met deze
methode wordt het convergentie probleem ontweken en de veldberekening op het observatie
punt in de kamer kan met de hybride methode efficienter worden gedaan.

In dit onderzoek wordt alleen gebruik gemaakt van een elektrische puntbron. In verder
onderzoek kan het misschien uitgebreid worden door andere soort antennes te gebruiken als
bron (bijvoorbeeld een halfgolflengte dipool).
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Bijlage A

Afleiding voorwaarden van een
complexe kwadratische vergelijking

Probleem:
Leid voorwaarden voor a, bEe af, waaronder de wortels van de vergelijking e+ a~ + b = 0
binnen de eenheidscirkel van het complexe ~-vlak liggen.

Oplossing:
Noem de wortels 6, 6, dan is te schrijven:

(~ - 6)(~ - 6) =e- (6 + 6)~ +66 =e+ a~ + b,

ofwel:

a= -6 -6,
b=66,

dus nodige voorwaarden zijn Ia I :S 2, IbI :S 1. Deze voorwaarden zijn beslist niet voldoende.

Beschouw de contour 16 I = 1, 6 = exp(j¢», 0 :S ¢> :S 271". Het beeld van deze contour
in het 6-vlak is 6 = b/6 = Ibl exp(jf3) exp(-j¢» = Ibl exp(j(f3 - ¢»); dit is een cirkel met
straal Ib I in het 6-vlak. Het binnengebied 16 I :S 1 wordt afgebeeld op het buitengebied
161 ~ IbI . Er kan daarom aIleen een oplossing zijn als IbI :S 1 (dit hadden we al gevonden).
We vinden dan dat Ib I :S :6 I :S 1, en op grond van symmetrie ook Ib I :S 16 I :S 1. Dit
ringgebied wordt beschreven door:

6 = R el</J, Ibl:S R:S 1, O:S ¢>:S 271".

Het beeld in het complexe a-vlak luidt:

'-/. b '-/.
a = -6 - 6 = -R eJ'I' - R e-J'I'.

Schrijf b = ~2 exp(2j f3) dan is te schrijven:

'</J Rb2

a = -R eJ - If exp(j(2f3 - ¢>))
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= -Rb exp(j{3) {~ exp(j(¢ - {3)) +~ exp(j({3 - ¢))}

= -Rb exp(j{3) {[~ + ~] cos(¢ - {3) + j [~ - ~] sin(¢ - f3)}
Bij vaste R doorloopt a een ellips in het complexe vlak. De factor - Rb exp(j{3) zorgt voor
een extra draaistrekking. Beschouw de halve as lengtes:

R Rb
heR) = Rb + Ii'

R Rb 2
heR) = Rb - Ii voor Rb ~ R ~ 1.

Eigenschappen:

2 1
heRb) = h(l) = Rb + Rb > 0 i heRb) = 2

2 1 (- heRb) = 12(1) = Rb - Rb > 0 i 12 Rb) = O.

Uit de variatie in de halve as-Iengte voIgt dat a mag liggen in het binnengebied van de ellips

z = -eN - b e-jcf> (R = 1 gesteld).

Stel verder b = Xb + jYb i Z = x + jy dan kan de ellips in n 2 beschreven worden als:

x + jy = -(cos¢ + jsin¢) - (Xb + jYb)(COS¢ - jsin¢),

ofweI:

x = -(1 + Xb) cos¢ - Yb sin¢,

Y = -Yb cos¢ - (1 - Xb) sin¢,

ofweI:

Inverteer dit stelsel:

( ::) = I-X,~ _ y,' (-(\~X') -(I~X,) ) (:),
1

cos¢ = 1- Ibl 2 [-(1- Xb) x + Yb y],

sin¢ = 1- ~b12 [Yb X - (1 +Xb) y].

Uit cos2¢ + sin2¢ = 1 voIgt nu:

[-(1 - Xb) x + Yb y]2 + [Yb X - (1 + Xb) y]2 = (1- Ib12)2,
ofwel:

(1- Xb)2 x2 - 2xy (1- Xb) Yb + Yb2 y2 + Yb2 x2 - 2Yb x (1 +Xb) Y + (1 + Xb)2 y2 = (1- IbI2)2,
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ofweI:

(1 - 2Xb + Xb2) x 2 - 4xy Yb + Yb2y2+ Yb2x2+ (1 + 2Xb + Xb2) y2 = (1- Ib12/ '

ofwel:

Iz\2 + Ibl21z12-2 (Xb (x2 - y2) + 2Yb Xy) = (1_lbI2)2.

Aldus wordt gevonden de ellips:

(1+ Ib\2) Izl2-2Re(z2 b*) = (1-lbI2)2.

a moet in het binnengebied liggen, dus:

(1+ Ib12) lal2 -2Re(a2 b*) ~ (1_lbI2)2.

Uiteindelijk wordt dus gevonden de voorwaarde:

(1+ \bI2) lal2-2Re(a2 b*) ~ (1_lbI2)2 1\ Ibl ~ 1.

Speciaal geval: a E R, b E R, dan voIgt:

(1 + b2) a2 - 2a2b ~ (1 - b2)2 1\ -1 ~ b ~ 1,

ofwel:

(1 - b)2 a2 ~ (1 - b)2 (1 + b)2 1\ -1 ~ b ~ 1,

{:} a2 ~ (1 + b)2 1\ -1 ~ b ~ 1.
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Bijlage B

Software lijst

program twowalls
c *****************************************************************
c Auteur: E Hosea
c Vakgroep TIE, Leerstoel Elektromagnetisme
c Faculteit Elektrotechniek
c Technische Universiteit Eindhoven
c
c *****************************************************************
c Deze programma berekent de eletromagnetische velden in x-,y- en
c z-richting in een kamer t.g.v. elektrische puntbron in x-,y- of
c z-richting m.b.v. de reciprociteit methode.
c
c Deze programma maakt gebruik van de data-file twall.dat en
c de volgende subroutines:
c flopen,filenaam, intab_cd,twowallex ,twowallhx,twowallez,twowallhz.
c De laatste vier subroutines zijn overgenomen uit [Dolmans 96].
c
c Elke verandering in het aantal discretisatie punt op de kubus moet
c worden doorgegeven aan de data-file twall.dat (gridx,gridy) en aan
c de subroutine intab_cd (nxmax,nymax).
c
c Geschikt voor grote kamer
c
c *****************************************************************

Implicit NONE
c *****************************************************************
c Constants
c

DOUBLE PRECISION pi
PARAMETER (pi=3.14159265358979312DO)

c *****************************************************************
c Local Variables

DOUBLE PRECISION a,b,c,xb,xe,yb,ye,x,y,z,lambda,exs,
~ eys,ezs,plane,ko,erla,er2a,dl,d2,
t erlb,er2b,intrl,intil,intr2,inti2

INTEGER max,stepl,step2,opp,RICHTOBS,
~ gridx,gridy,edirec

LOGICAL calce,calch
COMPLEX*16 efieldtotx,efieldtoty,efieldtotz,hfieldtotx,

~ hfieldtoty,hfieldtotz,era,erb,efieldx,efieldy,
~ efieldz,hfieldx,hfieldy,hfieldz,koc,cdummy,
1 e_fld(6),e_tot

CHARACTER*20 flnaml, flnam2, flnam3, flnam4
c *****************************************************************
c Common block

COMMON /£FIELD/ efieldx,efieldy,efieldz
COMMON IHFIELD/ hfieldx,hfieldy,hfieldz
NAMELIST /TWOWALL/ lambda,a,b,c,eys,ezs,calce,calch,
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gridx,gridy,RICHTOBS,
dl,d2,erla,erlb,er2a,er2b,max

OPEN(21,FILE='tvall.dat')
READ(21,TWOWALL)
OPEN(15,FILE='EX_TWH.RES')
OPEN(16,FILE='EY_TWM.RES')
OPEN(17,FILE='EZ_TWM.RES')
OPEN(18,FILE='EX_ABS.RES')
OPEN(19,FILE='EY_ABS.RES')
OPEN(20,FILE='EZ_ABS.RES')

koc=DCMPLX(2.DO*pi/lambda,-1.D-307)
ko=2.DO*pi/lambda
era=DCMPLX(erla,-erlb)
erb=DCMPLX(er2a,-er2b)

c write(6,*) 'permittivity ',era
c write(6,*) 'permittivity ',erb

exs=0.5DO
c (exs,eys,ezs) is het observatie punt

e_tot=DCMPLX(O.DO,O.DO)
c DO 400 edirec=l,3

edirec=2
c edirec is de richting van het veld (bron) op het observatie punt
c (1,2,3) = (x-richting,y-richting,z-richting)

e_fld(l)=DCMPLX(O.DO,O.DO)
e_fld(2)=DCMPLX(0.DO,O.DO)
e_fld(3)=DCMPLX(0.DO,O.DO)
e_fld(4)=DCMPLX(0.DO,O.DO)
e_fld(5)=DCMPLX(0.DO.0.DO)
e_fld(6)=DCMPLX(0.DO,O.DO)

c bereken nu het veld op het kubus oppervlak t.g.v. de bron op het
C observatie punt

DO 300 opp=l,6
c opp=l

CALL FLOPEN(edirec,opp)
DO 100 stepl=l,gridx

c write(6,*) 'step = ',stepl
DO 200 step2=l,gridy

IF «opp.EQ.5).OR.(opp.EQ.6» THEN
IF (opp.EQ.5) THEN

plane=1.7DO
ELSE

plane=1. 3DO
ENDIF
xb=2.3DO
xe=2.7DO
yb=1.8DO
ye=2.2DO
x=xb+«stepl-l)*(xe-x~)/(gridx-l»

y=yb+«step2-1)*(ye-yb)/(gridy-l»
z=plane

ENDIF
IF «opp.EQ.2).OR.(opp.EQ.4» THEN
IF (opp.EQ.2) THEN

plane=2.2DO
ELSE

plane=1.8DO
ENDIF
xb=2.3DO
xe=2.7DO
yb=1.3DO
ye=1.7DO
x=xb+«stepl-l)*(xe-xb)/(gridx-l»

39



z=yb+«step2-1)*(ye-yb)!(gridy-1»
y=plane

ENDIF
IF «opp.EQ.1).OR.(opp.EQ.3» THEN
IF (opp.EQ.1) T~

plane=2.7DO
ELSE

plane=2.3DO
ENDIF
xb=1.8DO
xe=2.2DO
yb=1.3DO
ye=1.7DO
y=xb+«step1-1)*(xe-xb)!(gridx-1»
z=yb+«step2-1)*(ye-yb)!(gridy-1»
x=plane

ENDIF
c vrite(6,*) step1,step2,opp
c vrite(6,*) x,y,z

efieldx=DCMPLX(O.DO,O.DO)
efieldy=DCMPLX(O.DO,O.DO)
efieldz=DCMPLX(O.DO,O.DO)
hfieldx=DCMPLX(O.DO,O.DO)
hfieldy=DCMPLX(O.DO,O.DO)
hfieldz=DCMPLX(O.DO,O.DO)

IF (edirec.EQ.2) then
IF (calce) THEN
call tvowallez(a,c,b,ko,x,z,y,exs,ezs,eys,d1,d2,era,erb,max)
cdummy=efieldy
efieldy=efieldz
efieldz=cdummy
ENDIF
IF (calch) THEN
call tvowallhz(a,c,b,ko,x,z,y,exs,ezs,eys,d1,d2,era,erb,max)
hfieldx=-hfieldx
cdummy=hfieldy
hfieldy=-hfieldz
hfieldz=-cdummy
ENDIF
ENDIF

IF (edirec.Eq.3) then
IF (calce) THEN
CALL tvowallez(a,b,c,ko,x,y,z,exs,eys,ezs,d1,d2,era,erb,max)
ENDIF
IF (calch) T~
CALL tvovallhz(a,b,c,ko,x,y,z,exs,eys,eza,d1,d2,era,erb,max)
ENDIF
ENDIF

IF (edirec.EQ.1) then
IF (calce) THEN
CALL tvovallex(a,b,c,koc,x,y,z,exs,eys,eza,dl,d2,era,erb,max)
ENDIF
IF (calch) THEN
CALL tvovallhx(a,b,c,koc,x,y,z,exs,eya,eza,dl,d2,era,erb,max)
ENDIF
ENDIF

IF «opp.EQ.1).OR.(opp.EQ.3» THEN
WRlTE(2) y,z,efieldx,efieldy,efieldz
WRlTE(S) y,z,hfieldx,hfieldy,hfieldz

ENDIF
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IF «opp.EQ.2).OR.(opp.EQ.4» THEN
WRITE(2) x,z,efieldx,efieldy,efieldz
WRITE(8) x,z,hfieldx,hfieldy,hfieldz

ENDIF
IF «opp.EQ.S).OR.(opp.EQ.6» THEN
WRITE(2) x,y,efieldx,efieldy,efieldz
WRITE(8) x,y,hfieldx,hfieldy,hfieldz

ENDIF

200 CONTINUE
100 CONTINUE

CLOSE(2)
CLOSE(8)

c Het veld op de kubus t.g.v. de bron binnen Vl waar de obstakel
c zich bevindt wordt apart berekend. Hier worden de resultaten van
c veldberekening t.g.v. de bronnen in Vl en V2 samen geroepen.
c RICHTOBS geeft de richting aan van de bron in Vl

CALL FILENAAM(edirec,RICHTOBS,opp,flnaml,flnam2,flnam3,flnam4)

OPEN(7,FILE=flnaml,FORM='UNFORMATTED',RECL=1024)
OPEN(8,FILE=flnam2,FORM='UNFORMATTED',RECL=1024)
OPEN(9,FILE=flnam3,FORM='UNFORMATTED',RECL=1024)
OPEN(10,FILE=flnam4,FORM='UNFORMATTED',RECL=1024)

c De oppervlakte integralen worden hier uitgevoerd.
CALL INTAB_CD(opp,7,8,intrl,intil)
CALL INTAB_CD(opp,9,10,intr2,inti2)
e_fld(opp)=ko*DCMPLX(0.DO,1.DO)*120.DO*pi*

t DCMPLX(intrl,intil)-DCMPLX(intr2,inti2)

CLOSE(7)
CLOSE(8)
CLOSE(9)
CLOSE(10)

300 CONTINUE

IF (edirec.EQ.l) THEN
WRITE(lS,90S0) exs,eys,ezs,e_tot
WRITE(18,9060) exs,CDABS(e_tot)

ENDIF
IF (edirec.EQ.2) THEN
WRITE(16,90S0) exs,eys,ezs,e_tot
WRITE(19,9060) exs,CDABS(e_tot)

ENDIF
IF (edirec.EQ.3) THEN

- WRITE(17,90S0) exs,eys,ezs,e_tot
WRITE(20,9060) exs,CDABS(e_tot)

ENDIF
c 400 CONTINUE

90S0 FORMAT(F1S.4,F1S.4,F1S.4,F1S.4,F1S.4)
9060 FORMAT(F1S.4,F1S.4)

CLOSE(lS)
CLOSE(16)
CLOSE(17)
CLOSE(18)
CLOSE(19)
CLOSE(20)
CLOSE(21)

END
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SUBROUTINE INTAB_CD (opp,UNA,UNB,INTR,INTI)
IMPLICIT NONE
INTEGER NXHAX, NYHAX, KAX, opp, UNA, UNB

c********************************************************************
c Elke verandering in NXMAX en NYKAX moet worden doorgegeven aan
c de function INTGR1R,INTGR1I.INTGR2R,INTGR21 aan het eind van
c deze subroutine.
c********************************************************************

PARAMETER
INTEGER
PARAMETER
DOUBLE PRECISION

INTEGER
t

DOUBLE PRECISION
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

EXTERNAL
t

COMMON /EERSTE/
COMMON /TWEEDE/
COMMON /GRAD1/

(NXMAX=18.NYHAX=18.MAX=NXMAX*NYHAX)
LW,LIW,LCK,LWRK
(LW=2000,LIW=500,LCK=NXKAX+4,LWRK=6*NXMAX+16)
INTR,INTI

M,I,FAIL1R,FAIL1I,FAIL2R,FAIL2I.
TRIAN1R(7*MAX),TRIAN1I(7*MAX)
X(MAX),Y(MAX).XB,XE,YB,YE,XY,XX(NXKAX).
RA(MAX).IA(MAX).RB(MAX),IB(KAX).
RC(KAX).IC(KAX).RD(MAX).ID(KAX).
RAB(MAX).IAB(KAX).RCD(MAX),ICD(MAX).
RAB_CD(MAX) ,IAB_CD(MAX).DUMMY(KAX) ,
ANSR,ANSI,ANSYR(NXMAX).ANSYI(NXKAX).
ANSXR,ANSXI.ABSR.ABSI.ABSXR.ABSXI,
EPSABS,EPSREL.GRADS1I(2.KAX),
GRADS1R(2.MAX).W(LW).IW(LIW).
LAKDAR(LCK).LAKDAI(LCK),CR(LCK).CI(LCK),
WRKR(LWRK),WRKI(LWRK)

E01SAF,E01SBF.E01BAF,D01AKF,INTGR1R.
INTGR1I,INTGR2R,INTGR2I,E02BBF

XY,X.Y.RAB_CD. lAB_CD ,TRIAN1R.TRIAN11
LAKDAR.LAKDAI,CR.CI
GRADS1R.GRADSlI

DO 10 I=l.KAX
IF «opp.EQ.1).OR.(opp.EQ.3» THEN

READ (UNA) X(I),Y(I).DUMMY(I).DUMKY(I).
t RA(I) ,IA(I).RC(I) ,IC(I)

READ (UNB) X(I).Y(I).DUMMY(I) ,DUMKY(I) ,
t RD(I).ID(I).RB(I).IB(I)

ELSE IF «opp.EQ.2).OR.(opp.EQ.4» THEN
READ (UNA) X(I),Y(I).RC(I),IC(I).

t DUMMY(I).DUMMY(I) ,RA(I) ,IA(I)
READ (UNB) X:I).Y(I).RB(I),IB(I),

t DUMMY(I).DUMMY(I).RD(I).ID(I)
ELSE

READ (UNA) X(I).Y(I).RA(I).IA(I),
t RC(I).IC(I),DUMKY(I).DUMKY(I)

READ (UNa) X(I),Y(I).RD(I).ID(I),
t RB(I) ,IB(I) ,DUMMY(I).DUMMY(I)

END IF

RAB(I) = RA(I)*RB(I)-IA(I)*IB(I)
lAB(I) = IA(I)*RB(I)+RA(I)*IB(I)
RCD(I) = RC(I)*RD(I)-IC(I)*ID(I)
ICD(I) = IC(I)*RD(I)+RC(I)*ID(I)
RAB_CD(I) = RAB(I)-RCD(I)
IAB_CD(I) • IAB(I)-ICD(I)

10 CONTINUE
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FAIL1R = -1
FAILl! = -1
CALL E01SAF(MAX,X,Y,RAB_CD,TRIAN1R,GRADS1R,FAIL1R)
CALL E01SAF(MAX,X,Y,IAB_CD,TRIAN1I,GRADS1I,FAIL1I)

YB = Y(l)
YE = Y(NYMAX)
EPSABS = 1.D-4
EPSREL = 1.D-4

DO 20 H=l,NXHAX
c Integratie van alle discretisatiepunten in de y-richting

XY = X(l)+«H-l)*(X(MAX)-X(l»/(NXHAX-l»
XX(M) = XY
FAILlR = -1
FAILl! = -1
CALL D01AKF (INTGR1R,YB,YE,EPSABS,EPSREL,ANSR,ABSR,

k W,LW,IW,LIW,FAIL1R)
CALL D01AKF (INTGR1I,YB,YE,EPSABS,EPSREL,ANSI,ABSI,

k W,LW,IW,LIW,FAIL1I)
C IF «FAIL1R.EQ.0).AND.(FAIL1I.EQ.0» THEN

ANSYR(H) = ANSR
ANSYI(H) = ANSI

C END IF
c write(6,*) 'ifail= ',faillr,fai11i
c write(6,*) 'erry =',ABSr,ansr,ABSI,aNsi

20 CONTINUE

FAIL2R = -1
FAIL21 = -1

CALL E01BAF(NXMAX,XX,ANSYR,LAMDAR,CR,LCK,WRKR,LWRK,FAIL2R)
CALL E01BAF(NXMAX,XX,ANSYI,LAMDAI,CI,LCK,WRKI,LWRK,FAIL2I)

XB = X(1)
IE = X(MAX)
EPSABS = 1.D-4
EPSREL = 1.D-4

c Resultaten van de integratie in de y-richting worden nu
c geintegreerd in de x-richting

CALL D01AKF (INTGR2R,XB,XE,EPSABS,EPSREL,ANSXR,ABSXR,
k W,LW,IW,LIW,FAIL2R)

CALL D01AKF (INTGR2I,XB,XE,EPSABS,EPSREL,ANSXI,ABSXI,
k W,LW,IW,LIW,FAIL2I)

C IF «FAIL2R.EQ.0).AND.(FAIL2I.EQ.0» THEN
INTR = ANSXR
INTI = ANSXI

C END IF
c write(6,*) 'ifai".= , ,fail2r,fail2i
c write(6,*) 'errx =',ABSXr,ansxr,ABSXI,ansxi

END

REAL*8 FUNCTION INTGR1R(PY)
IMPLICIT NONE
INTEGER NXHAX, NYMAX, MAX
PARAMETER (NXHAX=18,NYMAX=18,MAX=NXMAX*NYMAX)
INTEGER FAIL1R,TRIAN1R(7*MAX),TRIAN1I(7*MAX)
DOUBLE PRECISION X(MAX),Y(MAX),RAB_CD(MAX),

k IAB_CD(MAX),GRADS1R(2,MAX),
k GRADS1I(2,MAX),XY,PY,PF

EXTERNAL E01SBF

COMMON /EERSTE/ XY,X,Y,RAB_CD,IAB_CD,TRIAN1R,TRIAN1I
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COMMON /GRAD1/ GRADS1R,GRADS1I

FAIL1R = -1
CALL E01SBF(KAX,X,Y,RAB_CD,TRIAN1R,GRADS1R,XY,PY,PF,FAIL1R)
INTGR1R = PF

END

REAL*8 FUNCTION INTGR1I(PY)
IMPLICIT NONE
INTEGER NXMAX,NYKAX,KAX
PARAMETER (NIHAX=18,NYKAX=18,KAX=NXKAX*NYKAX)
INTEGER FAIL1I,TRIAN1I(1*KAX),TRIAN1R(1*KAX)
DOUBLE PRECISION X(KAX),Y(KAX),IAB_CD(KAX),

t RAB_CD(KAX),GRADS1I(2,KAX),
t GRADS1R(2,KAX),XY,PY,PF

EXTERNAL E01SBF

COMMON /EERSTE/ XY,X,Y,RAB_CD,IAB_CD,TRIAN1R,TRIAN1I
COMMON /GRAD1/ GRADS1R,GRADS1I

FAIL1I = -1
CALL E01SBF(MAX,X,Y,IAB_CD,TRIAN1I.GRADS1I,XY,PY,PF,FAIL1I)
INTGR1I = PF

REAL*8 FUNCTION INTGR2R(PX)
IMPLICIT NONE
INTEGER NXKAX,NCAP1,FAIL
PARAKETER (NXKAX=18.NCAP1=NXMAX+4)
DOUBLE PRECISION LAMDAR(NCAP1),LAMDAI(NCAP1),CI(NCAP7).

t CR(NCAP1),S,PX
EXTERNAL E02BBF

COMMON /TWEEDE/ LAMDAR,LAMDAI,CR,CI

FAIL=-l
CALL E02BBF(NCAP1,LAMDAR,CR,PX,S,FAIL)
INTGR2R = S

REAL*8 FUNCTION INTGR2I(PX)
IMPLICIT NONE
INTEGER NIHAX ,NCAP1 ,FAIL
PARAMETER (NXKAX=18,NCAP1=NXKAX+4)
DOUBLE PRECISION LAMDAR(NCAP1),LAMDAI(NCAP7),CR(NCAP1),

t CI(NCAP1),S,PX
EXTERNAL E02BBF

COMMON /TWEEDE/ LAKDAR,LAMDAI,CR,CI

CALL E02BBF(NCAP1,LAKDAI,CI,PX,S,FAIL)
INTGR2I = S

SUBROUTINE FLOPEN(edirec,opp)
INTEGER edirec,opp
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IF (edirec.EQ.l) THEN
IF (opp.EQ.l) THEN

OPEN(2.FILE=·GE1X.DAT',FORM='UNFORMATTED',RECL=1024)
OPEN(8.FILE='GH1X.DAT'.FORM='UNFORMATTED'.RECL=1024)

ELSE IF (opp.EQ.2) THEN
OPEN(2.FILE='GE2X.DAT'.FORM='UNFORMATTED'.RECL=1024)
OPEN(8.FILE='GH2X.DAT'.FORM=·UNFORMATTED'.RECL=1024)

ELSE IF (opp.EQ.3) THEN
OPEN(2.FILE='GE3X.DAT'.FORM='UNFORMATTED'.RECL=1024)
OPEN(8.FILE='GH3X.DAT'.FORM='UNFORMATTED'.RECL=1024)

ELSE IF (opp.EQ.4) THEN
OPEN(2.FILE='GE4X.DAT·.FORM=·UNFORMATTED'.RECL=1024)
OPEN(8.FILE='GH4X.DAT'.FORM=·UNFORMATTED'.RECL=1024)

ELSE IF (opp.EQ.S) THEN
OPEN(2.FILE='GESX.DAT·.FORMz·UNFORMATTED'.RECL=1024)
OPEN(8.FILE='GHSX.DAT'.FORM=·UNFORMATTED'.RECL=1024)

ELSE
OPEN(2.FILE=·GE6X.DAT·.FORM='UNFORMATTED',RECL=1024)
OPEN(8.FILE=·GH6X.DAT·,FORM='UNFORMATTED'.RECL=1024)

ENDIF
ENDIF

IF (edirec.EQ.2) THEN
IF (opp.EQ.l) THEN

OPEN(2.FILE='GE1Y.DAT·.FORM=·UNFORMATTED'.RECL=1024)
OPEN(8.FILE='GH1Y.DAT'.FORM='UNFORMATTED'.RECL=1024)

ELSE IF (opp.EQ.2) THEN
OPEN(2.FILE='GE2Y.DAT'.FORM='UNFORMATTED'.RECL=1024)
OPEN(8.FILE='GH2Y.DAT'.FORM='UNFORMATTED'.RECL=1024)

ELSE IF (opp.EQ.3) THEN
OPEN(2,FILE='GE3Y.DAT'.FORM='UNFORMATTED',RECL=1024)
OPEN(8,FILE='GH3Y.DAT'.FORM='UNFORMATTED'.RECL=1024)

ELSE IF (opp.EQ.4) THEN
OPEN(2,FILE='GE4Y.DAT'.FORM='UNFORMATTED·.RECL=1024)
OPEN(8,FILE='GH4Y.DAT'.FORM='UNFORMATTED'.RECL=1024)

ELSE IF (opp.EQ.S) THEN
OPEN(2,FILE='GESY.DAT'.FORM='UNFORMATTED'.RECL=1024)
OPEN(8.FILE='GHSY.DAT'.FORM='UNFORMATTED'.RECL=1024)

ELSE
OPEN(2.FILE='GE6Y.DAT'.FORM='UNFORMATTED'.RECL=1024)
OPEN(8.FILE='GH6Y.DAT'.FORM='UNFORMATTED'.RECL=1024)

ENDIF
ENDIF

IF (edirec.EQ.3) THEN
IF (opp.EQ.l) THEN

OPEN(2.FILE='GE1Z.DAT'.FORM='UNFORMATTED'.RECL=1024)
OPEN(8.FILE='GH1Z.DAT'.FORM='UNFORMATTED'.RECL=1024)

ELSE IF (opp.EQ.2) THEN
OPEN(2.FILE='GE2Z.DAT',FORM='UNFORMATTED',RECL=1024)
OPEN(8.FILE='GH2Z.DAT',FORM='UNFORMATTED',RECL=1024)

ELSE IF (opp.EQ.3) THEN
OPEN(2.FILE='GE3Z.DAT'.FORM='UNFORMATTED',RECL=1024)
OPEN(8.FILE='GH3Z.DAT'.FORM='UNFORMATTED'.RECL=1024)

ELSE IF (opp.EQ.4) THEN
OPEN(2.FILE='GE4Z.DAT'.FORM='UNFORMATTED'.RECL=1024)
OPEN(8.FILE='GH4Z.DAT'.FORH='UNFORMATTED'.RECL=1024)

ELSE IF (opp.EQ.S) THEN
OPEN(2.FILE='GESZ.DAT'.FORM='UNFORMATTED'.RECL=1024)
OPEN(8.FILE='GHSZ.DAT'.FORM='UNFORMATTED'.RECL=1024)

ELSE
OPEN(2,FILE='GE6Z.DAT'.FORM='UNFORMATTED'.RECL=1024)
OPEN(8.FILE='GH6Z.DAT',FORM='UNFORMATTED'.RECL=1024)

ENDIF
ENDIF
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END

SUBROUTINE FILENAAK (RICHT,richt2,OPPVLK,FLNK1,FLNK2,FLNK3,FLNK4)
INTEGER RICHT,richt2,OPPVLK
CHARACTER*20 FLNK1,FLNM2,FLNK3,FLNK4

IF (RICHT.EQ.l) THEN
IF (OPPVLK.EQ.l) THEN

FLNM2 .. 'GE1X.DAT'
FLNK4 = 'GH1X.DAT'

ELSE IF (OPPVLK.EQ.2) THEN
FLNM2 = 'GE2X.DAT'
FLNK4 = 'GH2X.DAT'

ELSE IF (OPPVLK.EQ.3) THEN
FLNM2 = 'GE3X.DAT'
FLNM4 = 'GH3X.DAT'

ELSE IF (OPPVLK.EQ.4) THEN
FLNK2 = 'GE4X.DAT'
FLNM4 = 'GH4X.DAT'

ELSE IF (OPPVLK.EQ.5) THEN
FLNM2 = 'GE5X.DAT'
FLNM4 = 'GH5X.DAT'

ELSE
FLNM2 = 'GE6X.DAT'
FLNK4 = 'GH6X.DAT'

ENDIF
ENDIF
IF (RICHT.EQ.2) THEN

IF (OPPVLK.EQ.l) THEN
FLNK2 = 'GE1Y.DAT'
FLNM4 = 'GH1Y.DAT'

ELSE IF (OPPVLK.EQ.2) THEN
FLNM2 = 'GE2Y.DAT'
FLNM4 .. 'GH2Y.DAT'

ELSE IF (OPPVLK.EQ.3) THEN
FLNM2 .. 'GE3Y.DAT'
FLNK4 = 'GH3Y.DAT'

ELSE IF (OPPVLK.EQ.4) THEN
FLNK2 = 'GE4Y.DAT'
FLNK4 = 'GH4Y.DAT'

ELSE IF (OPPVLK.EQ.5) THEN
FLNM2 .. 'GE5Y.DAT'
FLNM4 .. 'GH5Y.DAT'

ELSE
FLNM2 .. 'GE6Y.DAT'
FLNH4 c 'GH6Y.DAT'

ENDIF
ENDIF
IF (RICHT.EQ.3) THEN

IF (OPPVLK.EQ.l) THEN
FLNK2 .. 'GE1Z.DAT'
FLNM4 = 'GH1Z.DAT'

ELSEIF (OPPVLK.EQ.2) THEN
FLNM2 .. 'GE2Z.DAT'
FLNH4 .. 'GH2Z.DAT'

ELSE IF (OPPVLK.EQ.3) THEN
FLNM2 .. 'GE3Z.DAT'
FLNK4 = 'GH3Z.DAT'

ELSE IF (OPPVLK.EQ.4) THEN
FLNK2 .. 'GE4Z.DAT'
FLNK4 = 'GH4Z.DAT'

ELSE IF (OPPVLK.EQ.5) THEN
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FLNH2 = 'GESZ.DAT'
FLNH4 = 'GHSZ.DAT'

ELSE
FLNH2 = 'GE6Z.DAT'
FLNH4 = 'GH6Z.DAT'

ENDIF
ENDIF
IF (RICHT2.EQ.l) THEN

IF (OPPVLK.EQ.l) THEN
FLNHl = 'H1X.DAT'
FLNH3 = 'E1X.DAT'

ELSE IF (OPPVLK.EQ.2) THEN
FLNHl = 'H2X.DAT'
FLNH3 = 'E2X.DAT'

ELSE IF (OPPVLK.EQ.3) THEN
FLNHl = 'H3X.DAT'
FLNH3 = 'E3X.DAT'

ELSE IF (OPPVLK.EQ.4) THEN
FLNHl = 'H4X.DAT'
FLNH3 = 'E4X.DAT'

ELSE IF (OPPVLK.EQ.S) THEN
FLNHl = 'HSX.DAT'
FLNK3 = 'ESX.DAT'

ELSE
FLNHl = 'H6X.DAT'
FLNH3 = 'E6X.DAT'

ENDIF
ENDIF
IF (RICHT2.EQ.2) THEN

IF (OPPVLK.EQ.l) THEN
FLNHl = 'H1Y.DAT'
FLNH3 = 'E1Y.DAT'

ELSE IF (OPPVLK.EQ.2) THEN
FLNHl = 'H2Y.DAT'
FLNH3 = 'E2Y.DAT'

ELSE IF (OPPVLK.EQ.3) THEN
FLNHl = 'H3Y.DAT'
FLNH3 = 'E3Y.DAT'

ELSE IF (OPPVLK.EQ.4) THEN
FLNHl = 'H4Y.DAT'
FLNH3 = 'E4Y.DAT'

ELSE IF (OPPVLK.EQ.S) THEN
FLNHl = 'HSY.DAT'
FLNH3 = 'ESY.DAT'

ELSE
FLNHl = 'H6Y.DAT'
FLNH3 = 'E6Y.DAT'

ENDIF
ENDIF
IF (RICHT2.EQ.3~ THEN

IF (OPPVLK.E~.l) THEN
FLNHl = 'H1Z.DAT'
FLNH3 = 'E1Z.DAT'

ELSE IF (OPPVLK.EQ.2) THEN
FLNHl = 'H2Z.DAT'
FLNH3 = 'E2Z.DAT'

ELSE IF (OPPVLK.EQ.3) THEN
FLNHl = 'H3Z.DAT'
FLNK3 = 'EaZ.DAT'

ELSE IF (OPPVLK.EQ.4) THEN
FLNHl = 'H4Z.DAT'
FLNH3 = 'E4Z.DAT'

ELSE IF (OPPVLK.EQ.S) THEN
FLNHl = 'HSZ.DAT'
FLNK3 = 'ESZ.DAT'

ELSE
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FLNK1
FLNK3 =

ENDlF
£ROlF

ENO

'H6Z.0AT'
'E6Z.0AT'

De inhoud van de file twall.dat:

tTWOWALL
lambda =0.588235300,
a = 5.00,
b =4.00,
c = 3.00,
eys = 0.500,
ezs =0.500,
calce = .TRUE. ,
calch = .TRUE.,
gridx = 18,
gridy = 18,
RlCHTOBS =3,
d1 = 0.200,
d2 =4.800,
er1a =4.000,
er1b = 0.1013900,
er2a = 4.000,
er2b =0.1013900,
max = 30
tEND
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