Kantelement

Maxwells ekvationer

Det räcker att ∇ × w och ∇ × E är begränsade för att
integralen ska vara väldefinierad.
Dessa basfunktioner kallas kantelement eller ’curl
conforming’.
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Glesa matriser
Iterativa algoritmer
Statik och vågutbredning
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FEM allmänt
Exempel på kantelement i 2D.

Exempel

Glesa matriser (sparse matrices)
FEM ger linjära ekvationssystem av formen
Ax = b
där A är en M × M matris och x och b är M × 1 matriser.
I

Med ett fåtal obekanta (M litet) kan man lösa
ekvationssystemet med Gausselimination
(LR-faktorisering) på ∼ M 3 operationer eller något
färre om matrisen har en fördelaktig struktur (alla
nollskilda element nära diagonalen).

I

Ineffektivt om M är stort (vanligt i R3 ).

I

Matrisen A består till stor del av nollor (cM
nollskilda element, c liten konstant).

I

Spara enbart nollskilda
element.

I

Matris vektor multiplikationen
Ax kräver cM operationer.

I

Lös Ax = b iterativt genom att
minimera residualen r = b − Ax
i någon lämplig norm.
Ex. nollskillda
element i A.

Systemmatriserna för elektrostatikproblem och
vågutbredningsproblem har olika egenskaper.
Elektrostatikproblem som modelleras med divergens
ekvationen
−∇ · ∇φ = ρ

I

Det finns många iterativa algoritmer, se tex
hjälpavsnittet om sparse matrices/Linear Equations
(Iterative Methods) i Matlab.

I

De är viktiga beståndsdelar i ett FEM-program.

I

En viktig aspekt med de iterativa
lösningsmetoderna är att de konvergerar snabbt.

I

Det är mycket svårt att ge några allmänna resultat
för hur lösningen konvergerar.

ger en positivt definit (eller semidefinit) systemmatris
A. Detta inses enklast genom att betrakta ekvationen
på svag form
Z
Z
Z
− φ∗ ∇ · ∇φ = −
φ∗ ∇φ · n̂ dS + |∇φ|2 dV .

I

Konvergensen beror på egenskaper hos
systemmatrisen A som avspeglar fysiken i det
studerade problemet.

och försumma bidraget från randvillkoren.
Systemmatrisen är också positivt (semi-) definit

I

Den beror också på om man har bra startvärden
eller en bra förkonditionerare.
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Om man i stället betraktar ett vågutbredningsproblem
som modelleras med Maxwells ekvationer eller enklare
med Helmholtz ekvation
−∇ · ∇u − k 2 u = 0
så är A indefinit eftersom vi efter partialintegration får
volymstermen
Z
Ω

|∇u|2 − k 2 u2 dV

som är indefinit.
Det är ofta fördelaktigt att ha en positivt definit
systemmatris. Dess egenvärden är till exempel positiva.
Detta förklarar delvis varför iterativa lösningsmetoder
vanligtvis fungerar mycket bättre för statiska och
lågfrekventa problem än vågutbredningsproblem.
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X

X

∇xn ϕn dV

∇x∗m ϕm |2 dV ≥ 0

För- och nackdelar med FEM

+ Modellering av geometri
+ Lågfrekventa problem
+ Parameterstudier
+ Glesa ekvationssystem
- Vågutbredning
- Smalbandig
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Courant
FEM i EM
Kantelement (behövs för Maxwell)
FMM = snabb multipolutveckling, (FEM+MoM)
FDTD+FEM, Rylander och Bondeson

Utvecklingen av FEM inom EM har följt utvecklingen
inom hållfasthetslära, fluidmekanik....

- Kantelement för Maxwell

Beräkningskomplexitet

Förfining av beräkningsnätet
Initialt nät

I

Mycket problemberoende.

I

Fungerar ofta bra då det är geometrin som
begränsar beräkningsnätet.

I

Hybrid mellan FEM och FDTD för små detaljer i
vågutbredningsproblem.

I

Hybrid mellan FEM och MoM för utstrålningsvillkor
(eller ABC).

Förfinat nät

Adaptiv förfining

Visualisering

Maxwells ekvationer
Abstrakt formulering av FEM

Beräknar komplexvärda fält tex
E(ω, r) i något område av Ω ∈ R3 .
Svårt att illustrera dessa vektor-fält
i en 2D bild.
I

Enstaka komponenter av E
(eller H).

I

Vektorfält (pilar).

I

Amplituden |E| eller
effekttätheten E × H ∗ .

I

Filmer tex Re{Ex (ω, r)ejωt } för
t > 0.
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Koppling mellan vågledare och en kavitet
Betrakta kopplingen mellan fyra vågledare
sammankopplade med en kavitet. I TM fallet med PEC
väggar erhålls Helmholtz ekvation ∇2 u + k 2 u = 0 (där
u = Hz ) och randvillkoren ∂n u = 0 på väggarna. I
öppningarna anges en inkommande våg med
randvillkoret n · ∇u + jku = g.

1. Visualisera fälten och bestäm tidsmedelvärdet av
effekten som passerar öppningarna i vågledarna vid
frekvenserna 0.1 GHz och 0.3 GHz.
2. Använd hornantenner för att anpassa vågledarna
till kaviteten.

I

Vågledare
kopplad till en
kavitet.

I

Ett horn för att
anpassa
vågledaren till
kaviteten.

I

En lägre
frekvens med en
propagerande
mod.

Virvelströmmar
I figuren visas en magnetisk krets.
Strömmen genom spolen genererar ett
magnetiskt flöde i järnkärnan. Vid
växelström bildas virvelströmmar i
järnkärnan, se avsnitt 6.5 i boken.
1. Bestäm det magnetiska flödet och fältstyrkan i den
statiska gränsen. Beskriv hur B och H fälten ser ut i
den magnetiska kretsen och i luftgapet.
2. Använd några olika sätt att plotta fälten, vilka sätt
ger bäst resultat?
3. Bestäm det magnetiska flödet och fältstyrkan vid
frekvensen 5 Hz.
4. Jämför resultaten när du förfinar beräkningsnätet.

Hästskomagnet
Ett experiment som består av att strö
järnfilspån runt en permanentmagnet känner
de allra flesta till. Det magnetiska fätet
orienterar järnfilspånen längs fältlinjerna till
det magnetiska fältet.
I

En hästskomagnet består av ett böjt järnstycke med
två magnetiserade ändar.

I

Magnetiseringen har både en storlek och en
riktning.

I

Diagrammen visar den magnetiska flödestätheten
B (pilar) och dess amplitud |B| (färger).

I

Pilarna bildar slutna slingor.

Av Christian Engström

Enbart området överst är
magnetiserat. Övriga delar består
av luft, vilket gör att pilarna visar
fältet från en stavmagnet.

Två stavmagneter med motriktade
magnetiseringar. Observera att
fältet är noll mitt emellan
magneterna.
Den böjda delen består nu av järn,
samma material som i de
magnetiserade delarna. Järnet leder
det magnetiska flödet, mellan de
magnetiserade områdena.

Ickeförstörande detektion av röta i träd

Ickeförstörande detektion av röta i träd

b)

a)

Tree with decay

Sound tree
Equipotential
surface
Current density
z
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Friskt eller rötskadat?

I

ρwood

I

zi1
zv1
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zv2

I

zi2

ρwood

Number
of trees

ρrot

rot cone

sound
discolored
greatly discolored
less than 1/3 rot
more than 1/3 rot
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Hur ska man (optimalt) koppla
in elektroder för att detektera
röta i levande träd utan att
skada trädet?
Tree Physiology, Vol. 24, No. 7, pp. 853-58, 2004.
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