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Struktura funkcji Greena równania Helmholtza

dla ośrodka warstwowego

W komunikacie omówiony zostanie problem konstruowania przestrzennej funk-
cji Greena potencjałów elektromagnetycznych w układzie warstw planarnych
o dwuwymiarowej strukturze periodycznej. Tego rodzaju struktury występują czę-
sto w sensoryce antenowej, stanowią podstawę działania takich jej elementów, jak
powierzchnie selekcji częstotliwości, polaryzatory, kryształy fotoniczne, supersieci,
wykorzystywane w nowoczesnych podłożach oraz pokryciach antenowych. W obli-
czeniach fal elektrodynamicznych w układzie takich struktur korzysta się z funkcji
Greena raczej dla potencjałów (wektorowego i skalarnego) niż bezpośrednio dla pól,
z racji prostszej (niediadycznej) ich struktury, jak też słabych (niedystrybucyjnych)
osobliwości.

Na tych założeniach opiera się m.in. tzw. metoda potencjałów mieszanych, bę-
dąca obecnie jednym z głównych podejść m.in. w analizie pól od dipoli prądowych
generowanych w rozpatrywanych tu układach. W szczególnym przypadku struktur
periodycznych, możemy uniknąć żmudnych i relatywnie długich obliczeń pojawia-
jącej się tzw. całki Sommerfelda wykorzystując podwójne sumowanie w układzie
przestrzennych harmonik typu Floqueta (tj. w istocie fal EM rodzaju Blocha). Do
tego celu szczególnie nadaje się metoda Ewalda, stanowiąca sposób na radykalne
przyspieszenie zbieżności szeregów generujących powierzchniową funkcję Greena,
z wyrażeniem jej szeregów poprzez sumy w przestrzeni położeniowej i widmowej
(w tym przypadku z przestrzennym widmem harmonik 2D uzyskanej z wykorzysta-
nia tw. Poissona). W tym przypadku oba te szeregi dotyczą bezpośrednio komple-
mentarnej funkcji błędów, zaś uzyskana szybka zbieżność wynika z gaussowskiego
charakteru odpowiednich funkcji podcałkowych.
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