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Light source

Light rays

Ickeförstörande detektion av röta i träd

I Hur ska man koppla in
elektroder för att kunna
detektera röta i levande
träd utan att förstöra
trädet?

I modellera ett träd.
I positionering av elektroder
I anisotropi
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Små antenner

I Hur påverkas
antennprestanda av
antennens storlek?

I Använd tex. en
omslutande cylinder.

I Illustrera resultaten för
några antenner.

k
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MIMO antenner

MIMO (Multiple input multiple
output) system har studerats
mycket under de senaste åren
eftersom de möjliggör en hög
informationskapacitet (i
bitar/sekund/Hz). Även om
MIMO systemen ställer höga
krav på signalmodulering och
kodning så är nog design av
antenner det svåraste, i varje
fall för små handhållna
terminaler.

MIMO antenner

I Designa en enkel antenn för 2GHz
området (strålningsmönster,
impedans)

I Placera två (eller flera) antenner
bredvid varandra. Bestäm
korrelationen mellan antennerna.

I Hur påverkar korrelationen av
placering och matningsimpedans?

I Hur påverkas effektiviteten?

Split-ringresonator (SRR)

I Splitringresonatorer är
vanliga beståndsdelar i
metamaterial.

I Studera transmissionen
genom ett SRR substrat. Hur
beror de på geometrin (tex
inner- och ytterringar)?

I Lägg till ett FR4 substrat
med tjocklek 0.3 mm. Hur
påverkas resultaten?

I Anpassa dispersionen i FR4
substratet så att simulerade
data stämmer med mätdata.
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Frekvensselektiva fönster

Frekvensselektiva ytor kan
användas för att filtrera
elektromagnetiska vågor. En
tillämpning är att designa
glasrutor som släpper igenom
GSM signaler men spärrar
WLAN signaler.

Frekvensselektiva fönster

I Designa ett fönster som spärrar
frekvenser kring 5 GHz men
släpper igenom frekvenser
under 2.5 GHz och synligt ljus.

I Hur påverkas egenskaperna för
olika infallsvinklar?

I Hur påverkas egenskaperna av
glasets ε och ytans resistans?

Extraordinär transmission

I Använd Babinets princip för att
bestämma transmissionen genom
hål i tunna metallytor.

I Vad är transmissionen för ett litet
cirkulärt hål, hur beror den på
förhållandet mellan radien, a, och
våglängden λ?

I Hur kan man öka transmissionen
genom ett hål (flera hål)?

I Hur påverkas bandbredden för
transmissionen av kvoten λ/a?
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Antennidentiteter

För förlustfria antenner
gäller identiteterna till
höger, där L,C är
induktansen och
kapacitansen i
lågfrekvensgränsen.

Impedance Z, R = Re Z

2
π

∫ ∞
0

R(ω)
ω2

dω = L− L∞

Admittance Y , G = Re Y

2
π

∫ ∞
0

G(ω)
ω2

dω = C − C∞

2
π

∫ ∞
0

G(ω)
ω4

dω = LC2



Experimental results 20 MHz to 8 GHz

dipole mono- patch log UWB

pole periodic

antenna

Smith chart
π
2

∫
R/ω2 dω/L 0.89 0.93 1.00 0.93 0.80

π
2

∫
G/ω2 dω/C 1.02 0.94 1.00 1.01 0.94

π
2

∫
G/ω4 dω/LC2 1.00 1.10 1.08 0.98 1.03

Note that the UWB antenna is magnetic (inductive) and
L,C,R,G are adjusted accordingly.

Antennidentiteter

I Verifiera identiteterna för
några antenner, tex dipol,
kapacitivt belastade
dipoler, helix och bowtie
antenner.

I Hur påverkas identiteterna
för loop-antenner?
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Metamaterial

Metamaterial är ett slags
kompositmaterial med
egenskaper som inte finns i
vanliga material. Under de
senaste åren har de studerats
intensivt och det spekuleras
om tillämpningar som perfekta
plana linser, miniatyrisering av
antenner och ’cloaking’ (ett
sätt att dölja objekt).

I Elementavstånd på λmin/10
till λmin/4.

I Förenklas ofta med
periodiska randvillkor.

Light source

Light rays

Metamaterial

I Illustrera några udda fenomen
som kan uppstå med negativa ε
och µ

I Hur negativa måste ε och µ
vara?

I Hur stora kan förlusterna (Im{ε})
vara?

I Vad händer om bara en av ε och
µ är negativ?

I Använd en lämplig
dispersionsrelation, tex Lorentz.
Hur varierar resultaten med
frekvensen?



RCS

I Bestäm den monostatiska
och bistatiska
radarmålarean för en UAV.

I Upprepa för en
hörnreflektor.

I Ange några allmänna
designprinciper för att
erhålla en låg
(monostatisk) RCS.

Redovisning

I 28/11 Diskussion om projekten. Sök efter litteratur.
I 10/12 Kamratgranskning av rapporten
I 12/12 Presentation ca. 10+5 min
I 12/12 Skriftlig rapport på 5-6 sidor. Inlämnas både

som papperskopior och pdf-fil.

Presentation 12/12

I Muntlig presentation i ca. 10min
I Diskussion i ca. 5min
I Använd LaTeX, open office eller powerpoint (pdf).

Innehåll

1. Beskrivning av problemet

2. Diskussion av vald
lösningsmetod

3. Resultat

4. Slutsatser

totalt ca. 8 bilder

Rapport 10/12 och 12/12

Innehåll

1. Beskrivning av problemet

2. Diskussion av lösningsmetod och
alternativa lösningsmetoder. Varför
har du använt metoden
fördelar/nackdelar. Vilka andra
metoder kan användas
fördelar/nackdelar.

3. Hur har du löst problemet/använt
programmet.

4. Resultat

5. Slutsatser

6. Referenser

använd
ordbehandlare
(LaTeX,
MS-Word) totalt
ca. 5-6 sidor.



Litteratur

Föreläsningsanteckningar,
kursbok, labbhandledningar
och D.K. Cheng, Sadiku, eller
D. J. Griffiths. Finns också
mycket på
www.ece.rutgers.edu/ or-
fanidi/ewa/

Programdokumentation:
Finns i anslutning till
programmen

Vetenskaplig
litteratur
Sök tex på ELIN
www.lub.lu.se och
google scholar

Programvara

EField (www.efield.se): i
E:2429

CST (www.cst.com):
studentlicens i E:2429

Comsol
(www.comsol.com).
Innehåller
hjälpfunktion med
fullständig
dokumentation.
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