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1 Inlämningsuppgifter

2 Inlämningsuppgifter: FEM

Redovisning

Inlämningsuppgifterna skall redovisas skriftligt senast fredagen den 21/11, kl 13.15. Om-
fattningen ska vara som en lösning till ett tentamenstal. Jobba gärna i grupp men redovisa
resultaten självständigt, dvs skriv din egen redovisning.

2.1 Svag formulering och basfunktioner

• För likström gäller

−∇ · (σ∇φ) = 0 i Ω

Med randvillkor

φ = φ0 p̊a ∂Ω1

där potentialen är given och

∂φ

∂n
= iin/σ p̊a ∂Ω2

där strömtätheten är given. Härled ek-
vationen fr̊an Maxwells ekvationer.

• Härled likströmsekvationen med tillhörande randvillkor p̊a svag form.

• Betrakta ekvationen i en dimension med konstant ledningsförm̊aga. Använd omr̊adet
−2 ≤ x ≤ 5 (se föreläsningsanteckningar eller boken Figur 6.2) med randvillkor
φ(−2) = φ0 = 1 och iin = 2 p̊a randen x = 5, dvs ∂Ω1 = −2 och ∂Ω2 = 5. Ställ upp
den svaga formuleringen av problemet.

• Använd styckvis linjära basfunktioner (se föreläsningsanteckningar eller boken Figur
6.2) och Galerkins metod för att bestämma matrisekvationen. Härled matrisekvatio-
nen och ange dess element.

• Skriv ett program (i matlab) som löser problemet (i−2 ≤ x ≤ 5). Hur överensstämmer
lösningen med den analytiska lösningen?

2.2 FEM i 2D element, basfunktioner och glesa matriser

Betrakta ett elektrostatikproblem.

−∇ · (ε∇φ) = 0 för − 1 ≤ x, y ≤ 1 och |x|, |y| ≥ 0.5

med randvillkor φ = 1 p̊a den inre ytan och φ = 0 p̊a den yttre. Det är inte viktigt att du
använder exakta värden p̊a geometrin.

1. Använd först det enklaste beräkningsnätet (init mesh). Hur m̊anga noder, trianglar
nollskilda matriselement (i styvhetsmatrisen) blir det? Plotta matrisen.
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2. Förfina beräkningsnätet en g̊ang och upprepa 1.

3. Använd att adaptivt beräkningsnät för att lösa problemen ovan. Vad händer?

4. Lägg till ett litet cirkulärt objekt med radie r = 0.02 i x = 0.75 och y = 0.75. Hur
ändras resultaten ovan? Vad blir det för resultat med det adaptiva beräkningsnätet?

2.3 3D FDTD: Frekvensselektiva strukturer (FSS)

I den här uppgiften ska vi studera frekvens-
selektiva strukturer (FSS) uppbyggda av
tätpackade ring-element. I en FSS upprepas
ett element periodiskt. De är ett slags elektro-
magnetiska filter vars reflektion och transmis-
sion beror p̊a frekvensen hos den infallande
v̊agen. De används tex som skydd av anten-
ner (dvs i radomer), reflektorer och inom fo-
tonik. Här ska vi studera hur transmissionen
och reflektionen beror p̊a frekvensen.
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• Börja med ett ringelement enligt figuren.

• Plotta transmissions- och reflektions koefficienterna i frekvensintervallet [1...5 GHz
för strukturen.

• Vilken bandbredd har den (tex halvvärdesbredd)? Vid vilken frekvens är transmis-
sionen maximal? Vad är motsvarande v̊aglängd (jämför med omkretsen p̊a ringen)?

• Ändra ringen till en ’split ring resonator (SRR) genom att lägga till metall över en
del av ringen, enligt figuren.

• Upprepa 2 och 3 med SRR elementet. Hur beror resultaten p̊a polarisationen hos
det infallande fältet?

Plotta samtliga resultat i en figur.


