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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το διδακτορικό αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος εφαρμόζεται η 

Θεωρία Δύο Όρων και αναπτύσσεται ένα εμπειρικό μοντέλο για τη μελέτη ιδιοτήτων 

πεπερασμένων στοιχειοκεραιών διπόλων. 

Η Θεωρία Δύο Όρων είναι μία προσεγγιστική λύση των ολοκληρωτικών 

εξισώσεων για τα ρεύματα σε στοιχειοκεραίες παράλληλων, ηλεκτρικά μικρών, 

κυλινδρικών διπόλων. Η θεωρία για τις πεπερασμένες στοιχειοκεραίες περιέχεται σε 

πρόσφατο βιβλίο. Στην παρούσα διατριβή η Θεωρία Δύο Όρων επεκτείνεται για την 

περίπτωση ομοιόμορφων γραμμικών στοιχειοκεραιών που έχουν άπειρο αριθμό 

στοιχείων. Υποδεικνύονται συγκεκριμένα επιθυμητά χαρακτηριστικά των τύπων που 

αναπτύσσονται, οι οποίοι μελετώνται λεπτομερώς όσον αφορά το φαινόμενο των 

συντονισμών. Επιπλέον παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά αριθμητικά 

αποτελέσματα που δείχνουν τους συντονισμούς και τα συσχετιζόμενα με αυτούς 

φαινόμενα. Αυτή η μελέτη είναι ανάλογη με παλαιότερες που έχουν γίνει για τις 

κυκλικές στοιχειοκεραίες. Οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ κυκλικών και 

άπειρων γραμμικών στοιχειοκεραιών επισημαίνονται και σχολιάζονται εξίσου.  

Τα αποτελέσματα που εξήχθησαν με εφαρμογή της Θεωρίας Δύο Όρων 

χρησιμοποιούνται για τη μοντελοποίηση μίας άπειρης γραμμικής στοιχειοκεραίας, 

ηλεκτρικά μικρών διπόλων, με μία στοιχειοκεραία ψευδοδυναμικών (το 

ψευδοδυναμικό είναι ένα κβαντο-μηχανικό ανάλογο του διπόλου). Τα αποτελέσματα 

της μοντελοποίησης μπορούν να βρουν εφαρμογή στην ανάλυση πεπερασμένων 

γραμμικών ή/και επίπεδων στοιχειοκεραιών διπόλων με στόχο τη διερεύνηση 

διαφόρων ιδιοτήτων των πεπερασμένων στοιχειοκεραιών, όπως είναι οι συντονισμοί, 

οι δευτερεύοντες λοβοί και τα φαινόμενα άκρων. Για ένα μεγάλο εύρος τιμών των 

παραμέτρων αποδεικνύεται ότι τα ψευδοδυναμικά μπορούν να περιγράψουν ποσοτικά 

όλες τις προαναφερόμενες ιδιότητες των πραγματικών πεπερασμένων 

στοιχειοκεραιών. Επίσης σχολιάζονται συγκεκριμένες δυνατότητες επέκτασης του 

μοντέλου σε στοιχειοκεραίες κυματοδηγών.  

Το δεύτερο τμήμα της διδακτορικής διατριβής σχετίζεται με τη Μέθοδο 

Βοηθητικών Πηγών (Method of Auxiliary Sources– MAS). Κατά την εφαρμογή της 

MAS σε προβλήματα σκέδασης, από τέλειους αγωγούς, τοποθετούνται υποθετικές 

ρευματικές πηγές στο εσωτερικό του αγωγού. Οι πηγές αυτές προσδιορίζονται από 
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την κατάλληλη οριακή συνθήκη στην τέλεια αγώγιμη επιφάνεια. Κατόπιν το 

σκεδαζόμενο πεδίο βρίσκεται από τις γνωστές πλέον πηγές. Για το απλό δισδιάστατο 

πρόβλημα σκέδασης από άπειρο κυκλικό κύλινδρο, ο οποίος φωτίζεται από 

νηματοειδές ρεύμα, προσφάτως έχει δειχτεί αναλυτικά ότι είναι δυνατόν να 

αποκλίνουν τα ρεύματα των βοηθητικών ρευμάτων (για να είναι ακριβής αυτή η 

πρόταση, πρέπει να κανονικοποιηθούν τα ρεύματα) και ταυτόχρονα το πεδίο να 

συγκλίνει. Έχει εξάλλου δειχτεί – μέσω αριθμητικών διερευνήσεων – ότι η 

προαναφερθείσα απόκλιση εμφανίζεται με τη μορφή αφύσικων, γρήγορων 

ταλαντώσεων. Στην παρούσα εργασία, διερευνώνται τέτοια φαινόμενα ενδελεχώς, 

δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ταλαντώσεις: για ένα τέλεια αγώγιμο επίπεδο, 

φωτιζόμενο από νηματοειδές ρεύμα, επιδεικνύεται για μία ακόμη φορά η δυνατότητα 

να εμφανίζονται αποκλίνοντα, ταλαντούμενα ρεύματα τα οποία παράγουν ένα 

συγκλίνον πεδίο. Αναπτύσσεται ένας ασυμπτωτικός τύπος για τα ρεύματα που 

ταλαντώνονται, ο οποίος αποκαλύπτει με λεπτομέρεια τη φύση των ταλαντώσεων. Το 

πρόβλημα του κυκλικού κυλίνδρου επανεξετάζεται, για να αναπτυχθεί ένας 

παρεμφερής ασυμπτωτικός τύπος. Γίνεται λόγος για τα λάθη στρογγυλοποίησης, 

καθώς και για πιθανές γενικεύσεις σε σκεδαστές άλλων σχημάτων. Η μελέτη αυτή 

είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό αναλυτική. Παράλληλα, οι αναλυτικές προβλέψεις 

επιβεβαιώνονται και εμπλουτίζονται με αριθμητικά αποτελέσματα.  



 10

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

Η παρούσα μελέτη συμπυκνώνει τα αποτελέσματα ενός πολύχρονου ερευνητικού 

έργου, κατά το οποίο απαιτήθηκε θεωρητική ανάλυση με επίλυση και λεπτομερή 

διερεύνηση εξισώσεων, ανάπτυξη αλγορίθμων, καθώς και ανάλυση πληθώρας 

αριθμητικών και αναλυτικών αποτελεσμάτων. Κατά τη διάρκεια του πολυδιάστατου 

αυτού έργου η γνώση και πείρα κάποιων ανθρώπων συνέβαλε ουσιαστικά στην 

επιτυχή περάτωσή του.  

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον επιβλέποντα Επίκουρο Καθηγητή 

Γεώργιο Φικιώρη για την καθοδήγηση και την έμπνευσή του σε όλους τους τομείς 

της εργασίας. Η αναλυτική του σκέψη και αντίληψη της φυσικής σημασίας των 

μαθηματικών εκφράσεων υπήρξαν πολύτιμα εφόδια για τη θεωρητική προσέγγιση 

των εξεταζόμενων φαινομένων. 

 

Επιπλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Παναγιώτη Φράγκο για τη βοήθειά του 

κατά την εισαγωγή μου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του ΕΜΠ, καθώς 

και τις Ανθυποσμηναγούς (ΜΗ) Μαριλένα Βλαχογιάννη και Βίκυ Κόλια, με τις 

οποίες συνεργάστηκα στο πλαίσιο του θεσμού των διπλωματικών εργασιών της 

Σχολής Ικάρων, σε θέματα άμεσα συσχετιζόμενα με αυτή καθεαυτή την εργασία μου.   

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις Μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας στις οποίες 

υπηρέτησα τα τελευταία έξι χρόνια για τις διευκολύνσεις που μου παρείχαν, ώστε να 

φέρω εις πέρας το δύσκολο αυτό ερευνητικό έργο, καθώς και τη φίλη μου, φιλόλογο 

και ερευνήτρια της Ακαδημίας Αθηνών, Νίκη Παναγιωτοπούλου, που διόρθωσε το 

τελικό κείμενο της διατριβής.  

 

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για τη στήριξη που μου 

παρείχε και για την υπομονή που υπέδειξε απέναντι στο επιβαρυμένο και δύσκολο 

καθημερινό μου πρόγραμμα. Αποτέλεσαν μία μεγάλη πηγή συμπαράστασης και 

ενθουσιασμού κατά τη διάρκεια των έξι ετών που διήρκησε η έρευνα αυτή.  
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                                                                                                                                         . 

Αυτή η ερευνητική εργασία υποστηρίχθηκε εν μέρει από το Πρόγραμμα 

Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας του Ε.Μ.Π. «Λεύκιππος».  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΔΥΟ ΟΡΩΝ 

ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΙΡΕΣ 

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΕΣ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΚΕΡΑΙΕΣ 

 

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Οι ρευματικές κατανομές σε μία στοιχειοκεραία Ν ίδιων διπόλων, 

προσανατολισμένων στον z-άξονα, μήκους 2h και ακτίνας a, τα κέντρα των οποίων 

βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, ικανοποιούν Ν συζευγμένες ολοκληρωτικές εξισώσεις, 

οι οποίες μπορούν να εξαχθούν από τις εξισώσεις του Maxwell. Η Θεωρία Δύο Όρων 

εισήχθη αρχικά από τον R.W.P.King το 1959 για κυκλικές στοιχειοκεραίες [1] και 

αργότερα επεκτάθηκε (βλ. [2] και τις πρωτότυπες παραπομπές σε αυτό) σε γραμμικές 

στοιχειοκεραίες. Η Θεωρία Δύο Όρων είναι μια προσεγγιστική λύση των 

προαναφερθεισών ολοκληρωτικών εξισώσεων στις οποίες το ρεύμα σε κάθε στοιχείο 

αποτελείται από δύο όρους:  το ( )sin k h z− , καθώς και τον όρο του 

«μετατοπισμένου συνημίτονου» cos coskz kh− , όπου k=ω/c =2πf/c. Οι συντελεστές 

του ( )sin k h z−  δίνονται από αναλυτικές εκφράσεις κλειστού τύπου, οι οποίες 

υπολογίζονται μέσω αριθμητικών ολοκληρώσεων και οι Ν συντελεστές του 

μετατοπισμένου συνημιτόνου βρίσκονται επιλύοντας ένα ΝxΝ σύστημα γραμμικών 

αλγεβρικών εξισώσεων. Από το 1959 η Θεωρία Δύο Όρων εφαρμόζεται σε μια 

ποικιλία διατάξεων στοιχειοκεραιών και συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό με τα 

πειραματικά αποτελέσματα. Το μεγαλύτερο μέρος της σχετικής εργασίας εμφανίζεται 

στο [3], το οποίο αποτελεί αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη έκδοση του [2]. Η 

θεωρία παρουσιάζεται σε διάφορες εκδοχές. Η συγκεκριμένη εκδοχή με την οποία 

ασχολείται η παρούσα διατριβή (η οποία θα αναφέρεται στο εξής ως Θεωρία Δύο 

Όρων –Two Term Theory) περιγράφεται περιληπτικά στο κεφάλαιο 10 του [3]. Αν 

και εκεί δεν αναφέρεται ρητά, είναι απλό να επεκταθεί η Θεωρία Δύο Όρων για μία 

στοιχειοκεραία άπειρου αριθμού στοιχείων. 

Οι άπειρες ομοιόμορφες γραμμικές στοιχειοκεραίες (ΑΟΓΣ – Infinite Uniform 

Linear Arrays – IULAs) αποτελούνται από στοιχεία που βρίσκονται σε ίσες 
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αποστάσεις μεταξύ τους και διεγείρονται από τάσεις με ίσα πλάτη και μια σταθερή 

διαφορά φάσης μεταξύ των γειτονικών στοιχείων. Παρόλο που δεν είναι φυσικά 

υλοποιήσιμες, οι ΑΟΓΣ είναι ωστόσο πολύ σημαντικές στη θεωρία κεραιών, επειδή 

βοηθούν στην κατανόηση του φαινομένου της σύζευξης που παρατηρείται στις 

πεπερασμένες ομοιόμορφες γραμμικές στοιχειοκεραίες (για μία εισαγωγική συζήτηση 

βλ. [4]). Εφόσον όλα τα δίπολα βρίσκονται ηλεκτρικά και γεωμετρικά στο ίδιο 

περιβάλλον, τα ρεύματα σε όλα τα στοιχεία μιας ΑΟΓΣ είναι ίδια, εκτός από 

πολλαπλασιαστικούς παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί είναι τέτοιοι, ώστε τα 

ρεύματα έχουν ίδια πλάτη και σταθερή διαφορά φάσης, ακριβώς όπως και οι τάσεις 

οδήγησης. Αυτή η παρατήρηση ισχύει για άπειρες στοιχειοκεραίες, αλλά δεν είναι 

ακριβής για πεπερασμένες ομοιόμορφες γραμμικές στοιχειοκεραίες (ισχύει 

προσεγγιστικά για μια μεγάλη στοιχειοκεραία, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή 

μελετάται μακριά από τα άκρα της). Συνεπάγεται λοιπόν ότι, για οποιαδήποτε 

δοθείσα μεταβολή φάσης, όλα τα στοιχεία σε μια ΑΟΓΣ έχουν την ίδια σύνθετη 

αγωγιμότητα εισόδου.  

Πρωταρχικός σκοπός αυτής της εργασίας είναι η επέκταση της Θεωρίας Δύο 

Όρων σε ΑΟΓΣ. Αν και αυτή η επέκταση μπορεί να γίνει άμεσα, όπως 

προαναφέρθηκε, παρουσιάζονται δυσκολίες εξαιτίας ορισμένων άπειρων 

αθροισμάτων τα οποία συγκλίνουν πολύ αργά. Αυτές οι δυσκολίες  

αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία στην παρούσα μελέτη. Όπως και στις πεπερασμένες 

στοιχειοκεραίες, οι τελικοί αναλυτικοί τύποι που προκύπτουν από τη Θεωρία Δύο 

Όρων είναι αρκετά απλοί και δεν απαιτούν πολύ χρόνο, όταν προγραμματίζονται 

στον υπολογιστή. 

Οι ακριβείς σχέσεις μεταξύ φυσικών ποσοτήτων δεν ακολουθούνται απαραίτητα 

και από τις προσεγγίσεις για αυτές τις ποσότητες. Όταν συμβαίνει αυτό, η εν λόγω 

προσέγγιση παρουσιάζει ένα σαφές πλεονέκτημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού 

του πλεονεκτήματος παρέχεται στην παρούσα εργασία. Συγκεκριμένα αποδεικνύεται 

ότι σε ΑΟΓΣ τα ρεύματα που προκύπτουν μέσω της Θεωρίας Δύο Όρων 

παρουσιάζουν ακριβώς τα ίδια πλάτη και μία σταθερή διαφορά φάσης. Όπως ήταν 

αναμενόμενο, αυτό δεν ισχύει επακριβώς για τα ρεύματα της Θεωρίας Δύο Όρων σε 

πεπερασμένη ομοιόμορφη γραμμική στοιχειοκεραία. 

Τα αριθμητικά αποτελέσματα σε αυτό το κεφάλαιο αφορούν το φαινόμενο των 

συντονισμών σε ΑΟΓΣ [3, §11.8], [5]-[7]. Όπως αναλύεται στις προαναφερθείσες 

παραπομπές, είναι εξαιρετικά σημαντικό να τροποποιηθούν οι πυρήνες των 
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ολοκληρωτικών εξισώσεων, όταν μελετώνται οι συντονισμοί. Όλες αυτές οι 

τροποποιήσεις έχουν ενσωματωθεί στους μαθηματικούς τύπους που θα 

παρουσιαστούν στη συνέχεια. (Παρόλα αυτά οι απαιτούμενες τροποποιήσεις δεν 

έχουν μεγάλη σημασία, όταν μελετώνται άλλα φαινόμενα). Παρέχονται λεπτομερείς 

εξηγήσεις για όλα τα αριθμητικά αποτελέσματα και συζητείται η σχέση μεταξύ 

συντονισμένων ΑΟΓΣ με συντονισμένες κυκλικές στοιχειοκεραίες [3, κεφ. 11,12], 

[5],[8]-[11] (τα περισσότερα θεωρητικά αποτελέσματα σε αυτές τις παραπομπές 

έχουν εξαχθεί με τη Θεωρία Δύο Όρων, ενώ η παραπομπή [9] περιέχει πειραματικά 

αποτελέσματα). Η ενασχόληση με φαινόμενα συντονισμού παρουσιάζει εγγενείς 

αριθμητικές δυσκολίες [3, κεφ. 13], [12], οι οποίες αντιμετωπίζονται επιτυχώς με τη 

Θεωρία Δύο Όρων. Συγκεκριμένα στην παραπομπή [12] δείχνεται ότι από την 

ανάλυση με έναν συνηθισμένο κώδικα «Μεθόδου Ροπών» (Method of Moments) 

μπορεί να προκύψουν αποτελέσματα χωρίς φυσικό νόημα (π.χ. αρνητική 

αγωγιμότητα εισόδου για μία στοιχειοκεραία με ένα μόνο διεγερμένο στοιχείο). Κατά 

την εφαρμογή της Θεωρίας Δύο Όρων, δεν έχουν παρατηρηθεί ανάλογα 

αποτελέσματα χωρίς νόημα ούτε για κυκλικές στοιχειοκεραίες ούτε για ΑΟΓΣ.  

 

1.2. ΑΠΕΙΡΕΣ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΚΕΡΑΙΕΣ ΜΕ 

ΙΣΑΠΕΧΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Σε αυτό το κεφάλαιο υποθέτουμε χρονική εξάρτηση j te ω . Με τον όρο άπειρη 

γραμμική στοιχειοκεραία εννοείται ένας άπειρος αριθμός διπόλων, μήκους 2h και 

ακτίνας a, παράλληλα στον z-άξονα, με κέντρα που βρίσκονται σε μια γραμμή στο 

z=0 επίπεδο και με απόσταση d μεταξύ γειτονικών διπόλων. Το στοιχείο #n (n = 

0,±1,±2, . . .)διεγείρεται στο κέντρο του από μια τάση Vn, , η οποία αρχικά επιλέγεται 

αυθαίρετα. Οι εξισώσεις των ρευμάτων In(z) σύμφωνα με τη Θεωρία Δύο Όρων, 

μπορούν να προκύψουν κατευθείαν από το [3, §10.1, §10.2], εάν θεωρηθεί ότι το Ν 

τείνει στο άπειρο. Υπό τις προϋποθέσεις ότι 1ka , a h , ~d h>≈  και 3 / 2kh π<  

οι εξισώσεις είναι:  

( ) ( )[ ] ,...2,1,0    ,coscossin
cos

2)(
0

±±=−+−= nkhkztzhkV
kh

jzI nn
dR

n ψζ
π  (1.1) 

Υπάρχουν δύο τύποι για την ποσότητα dRψ , ανάλογα με το αν το kh είναι μικρότερο 

ή μεγαλύτερο από π/2. Στην πρώτη περίπτωση: 



 17

{ } { }[ ]∫
−

≤−−−=
h

h
dR khdzzhKzKzhk

kh 2
   ,)(Re)(Re)(sin

sin
1

00
πψ  (1.2) 

ενώ στη δεύτερη: 

{ }0 0
3sin ( ) Re ( ) Re ( ) ,    

4 2 2

h

dR
h

k h z K h z K h z dz khλ π πψ
−

⎡ ⎤⎧ ⎫= − − − − − ≤ <⎨ ⎬⎢ ⎥⎩ ⎭⎣ ⎦
∫  (1.3) 

Σημειώνεται ότι, ως συνάρτηση του kh, το dRψ  είναι συνεχές στο kh=π/2. Στην (1.1) 

οι συντελεστές tn του «μετατοπισμένου συνημιτόνου» καθορίζονται από την: 

,...2,1,0       , ±±==∑ ∑
∞

−∞=

∞

−∞=
−− lVPtD

n n
nnlnnl  (1.4) 

υπολογίζοντας το άπειρο άθροισμα στο δεξιό μέρος και έπειτα επιλύοντας το άπειρο 

σύστημα Toeplitz ως προς tn. Στην (1.4) τα στοιχεία του πίνακα στο αριστερό μέρος 

είναι: 

( )[ ]∫
−

− −−−
−

==
h

h
nnnn dzzhKzkhKkhkz

kh
DD ,)()(coscoscos

cos1
1

0, 1, 2...n = ± ± (1.5) 

Τα στοιχεία του πίνακα στο δεξιό μέρος της (1.4), με εξαίρεση αυτά της κυρίας 

διαγωνίου, δίνονται από τη σχέση: 

( )[ ] ,)()(cossin
cos1

1 dzzhKzkhKzhk
kh

PP nn

h

h
nn −−−

−
−

== ∫
−

−    ,...2,1 ±±=n  (1.6) 

ενώ για την κύρια διαγώνιο ισχύει: 

( ) { }

( ) { } { }

0 0

0 0

sin Re ( )

1 sin cos Im ( ) Im ( )
1 cos

h

h
h

h

P k h z K h z dz

j k h z kh K z K h z dz
kh

−

−

= − −

⎡ ⎤− − − −⎣ ⎦−

∫

∫
 (1.7) 

Οι πυρήνες Kn(z) = K-n(z) είναι δύο τύπων: ο «ιδίας-αλληλεπίδρασης» πυρήνας 

(self-interaction) K0(z), που εξαρτάται από την ακτίνα kα των στοιχείων, δίνεται από 

την: 

kz
kzj

azk
azk

k
zK sincos)(

22

22
0 −

+

+
=  (1.8) 

στο φανταστικό μέρος της οποίας χρησιμοποιήθηκε η τροποποίηση sin kz
kz

 αντί του 

πιο συνηθισμένου 
2 2

2 2

sin k z a
k z a

+

+
, όπως παρουσιάζεται και στο [3, §11.8], [5]-[7]. 
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Όπως θα φανεί στη συνέχεια, η ιδιότητα αυτή είναι καθοριστική όταν μελετάται το 

φαινόμενο των συντονισμών. Οι «αμοιβαίας-αλληλεπίδρασης» πυρήνες (mutual-

interaction) Kn(z), n = ±1,±2, . . . δίνονται από τον τύπο: 

( )
( )

,
sin

)(

)(cos)()(
22

22

22

22

ndzk

ndzk
j

ndzk

ndzk
k

zK
k

zK nn

+

+
−

+

+
== −    ,...2,1 ±±=n  (1.9) 

Οι άπειροι πίνακες με στοιχεία τα Dn και Pn είναι μιγαδικοί, συμμετρικοί και 

Toeplitz. Δεν εξαρτώνται από την τάση διέγερσης. Το πραγματικό (φανταστικό) 

μέρος των Dn και Pn εξαρτάται μόνο από το πραγματικό (φανταστικό) μέρος των 

αντίστοιχων πυρήνων Kn(z). Έτσι, για 0n ≠  κάθε στοιχείο του πίνακα καθορίζεται 

αποκλειστικά από το kd και από το kh. Για n=0, τα στοιχεία του πίνακα εξαρτώνται 

από τον πυρήνα «ιδίας-αλληλεπίδρασης» (1.8) και καθορίζονται από την ακτίνα kα 

(το πραγματικό μέρος του στοιχείου μόνο) και από το kh. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η Θεωρία Δύο Όρων είναι απροσδιόριστη 

(indeterminate – όπως το sin x
x

 στο x=0) όταν kh=π/2. Σε αυτή την περίπτωση είναι 

δυνατόν να αναπτυχθεί ένας εναλλακτικός τύπος, ο οποίος είναι καλά ορισμένος και 

για kh=π/2 [3, §10.4], αλλά δεν κρίνεται σκόπιμο να γίνει αυτό, γιατί, στις 

περισσότερες εφαρμογές, είναι αρκετό να χρησιμοποιηθεί κάποια τιμή κοντά στο 

kh=π/2. Στη συνέχεια υποθέτουμε ότι το kh δεν είναι ακριβώς π/2.  

 

1.3. Η ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

 
Υποθέτουμε ότι οι τάσεις διέγερσης είναι: 

( )0 ,  n=0, 1, 2,... - <jn
nV V e θ π θ π= ± ± ≤  (1.10) 

έτσι ώστε η στοιχειοκεραία της προηγούμενης ενότητας να γίνει μια ΑΟΓΣ με 

διαφορά φάσης θ μεταξύ γειτονικών στοιχείων. Τα ρεύματα που προκύπτουν από τη 

Θεωρία Δύο Όρων συμβολίζονται με ( ) ( )nI zθ . Ορίζονται οι σειρές Fourier: 

∑
∞

−∞=

=
n

jn
nePP θθ )(  (1.11) 

και 

∑
∞

−∞=

=
n

jn
neDD θθ )(  (1.12) 
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καθώς επίσης και ο λόγος: 

)(
)()(

θ
θθ

D
PT =  (1.13) 

Αφού n nP P−= , το δεξιό μέρος της (1.4) ισούται με 0 ( ) jlV P e θθ . Επειδή ισχύει 

n nD D−= , μπορεί αμέσως να επαληθευτεί με απλή επισκόπηση ότι η λύση στο άπειρο 

σύστημα Toeplitz (1.4) είναι: 
θθ jn

n eTVt )(0= , ,...2,1,0 ±±=n  (1.14) 

Από τις (1.10) και (1.14) τα ρεύματα που προκύπτουν από τη Θεωρία Δύο Όρων 

(1.1) για την ειδική αυτή περίπτωση γράφονται ως εξής: 

( ) ( ) ( )[ ])cos)(cos(sin
cos

2

0

0)(
0

)( khkzTzhke
kh

VjezIzI jn

dR

jn
n −+−== θ

ψζ
π θθθθ  (1.15) 

Η πρώτη ισότητα στην εξίσωση (1.15) αποκαλύπτει την επιθυμητή ιδιότητα της 

Θεωρίας που αναφέρθηκε στην εισαγωγή: για δεδομένο θ, τα ρεύματα που 

προκύπτουν από τη Θεωρία Δύο Όρων σε κάθε στοιχείο της κεραίας έχουν ίσα πλάτη 

και προοδευτική μεταβολή φάσης θ. Συνεπώς η σύνθετη αγωγιμότητα εισόδου  

( ) [ ]
( )

0

0 2( ) ( ) ( ) sin ( )(1 cos )
cos

n

n dR

I jY G jB kh T kh
V kh

θ πθ θ θ θ
ζ ψ

= + = = + −  (1.16) 

δεν εξαρτάται από τον αύξοντα αριθμό του στοιχείου n. Στην (1.16), οι G(θ) και B(θ) 

είναι η αγωγιμότητα (driving-point conductance) και η επιδεκτικότητα εισόδου 

(driving-point susceptance) αντίστοιχα. 

Για λόγους που θα φανερωθούν στη συνέχεια, συμφέρει να αντικατασταθούν οι 

(1.5) και (1.6) στις (1.11) και (1.12) αντίστοιχα και να αλλαχτεί η σειρά άθροισης και 

ολοκλήρωσης. Με κάποιες περαιτέρω τροποποιήσεις οι (1.5)-(1.9) και (1.11)-(1.13) 

μπορούν να γραφτούν ως εξής: 
( ) ( ) ( ) ( )

0
( ) ( ) ( ) ( )

0

( ) R RM I R I

R RM I R I

P P jP P jPT
D D jD D jD

θ θ θ θ

θ θ θ θθ + + +
= =

+ + +
 (1.17) 

όπου: 

( ) { } { }0 0 0
1 cos cos cos Re ( ) Re ( )

1 cos

h

R
h

D kz kh kh K z K h z dz
kh −

= − − −⎡ ⎤⎣ ⎦− ∫  (1.18) 

 (1.19) 

( )( ) ( ) ( )1 cos cos cos ( ) ( )
1 cos

h

I I I
h

D kz kh khK z K h z dz
kh

θ θ θ

−

⎡ ⎤= − − −⎣ ⎦− ∫  (1.20) 
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{ }0 0sin ( ) Re ( )
h

R
h

P k h z K h z dz
−

= − −∫   (1.21) 

( ) ( ) ( )1 sin ( ) cos ( ) ( )
1 cos

h

RM RM RM
h

P k h z khK z K h z dz
kh

θ θ θ

−

− ⎡ ⎤= − − −⎣ ⎦− ∫  (1.22) 

( ) ( ) ( )1 sin ( ) cos ( ) ( )
1 cos

h

I I I
h

P k h z khK z K h z dz
kh

θ θ θ

−

− ⎡ ⎤= − − −⎣ ⎦− ∫   (1.23) 

στις οποίες 

2 2( )

2 2
1

cos ( )( ) 2 cos
( )

RM

n

k z ndK z n
k k z nd

θ

θ
∞

=

+
=

+
∑   (1.24) 

2 2( )

2 2
1

sin ( )( ) sin 2 cos
( )

I

n

k z ndK z kz n
k kz k z nd

θ

θ
∞

=

+
= − −

+
∑   (1.25) 

Στο εξής θα γίνεται αναφορά στο ( ) ( )IK zθ  ως το «φανταστικό μέρος του θ-

πυρήνα» και στο ( ) ( )RMK zθ  ως το «πραγματικό μέρος (αμοιβαίοι όροι) του θ-πυρήνα», 

όπου ο θ-πυρήνας είναι: 
2 2

( ) ( )

2 2

cos( ) ( ) ( ) ( ) jn
RM I n

n

k z aK K z jK z K z e
z a

θ θ θθ
∞

=−∞

+
= + + =

+
∑   (1.26) 

Τονίζεται ότι ο αριθμητής και ο παρονομαστής στην εξίσωση (1.17) έχουν 

διαχωριστεί στο πραγματικό και το φανταστικό τους μέρος. 

Έτσι τα ρεύματα (ή οι αγωγιμότητες) βρίσκονται από την (1.15) (ή την (1.16)), 

στις οποίες η μιγαδική ποσότητα Τ(θ) προκύπτει από τις (1.17)-(1.25) και την (1.8). 

Αυτοί είναι οι ολοκληρωμένοι τύποι της Θεωρίας Δύο Όρων για μια ΑΟΓΣ. Ας 

σημειωθεί ότι αυτοί είναι απολύτως ανάλογοι με τους τύπους της Θεωρίας Δύο Όρων 

για κυκλική στοιχειοκεραία [3, §11.2], [5]. Στη θέση της ακέραιης παραμέτρου m της 

κυκλικής στοιχειοκεραίας, αποκαλούμενη «ακολουθία φάσης», τώρα υπάρχει η 

συνεχής παράμετρος θ. 

Το κλειδί για την αριθμητική υλοποίηση των μαθηματικών τύπων είναι ο 

πετυχημένος και ακριβής υπολογισμός των αθροισμάτων στις σχέσεις (1.24) και 

(1.25), ο οποίος παρουσιάζεται στις επόμενες τρεις ενότητες. Εφόσον γίνει αυτό, οι 

αριθμητικές ολοκληρώσεις δεν εμφανίζουν κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Τα 

αποτελέσματα που θα προκύψουν εν συνεχεία θα χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη των 

φαινομένων συντονισμού.  
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1.4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ Θ-

ΠΥΡΗΝΑ 

 
Από τις (1.26),(1.8) και (1.9) ο θ-πυρήνας Κ(θ) μπορεί να γραφεί ως εξής: 

( ) ( )
( ) ( )

2 2

2 2

cos cos( ) kz ka k zK S
k k zkz ka

θ +
= − +

+
  (1.27) 

όπου 

( ) ( )

( ) ( )

2 2

2 2

j kz lkd
il

l

eS e
kz lkd

θ
− +∞

=−∞

=
+

∑   (1.28) 

Εφαρμογή του τύπου αθροίσεως του Poisson [13] δίνει: 

( )
2 2( )

2 2
0

2 1cos 2
( )

j x kz

p

eS p x dx
kd kd x kz

θ π
∞ − +∞

=−∞

⎡ ⎤= −⎢ ⎥⎣ ⎦ +
∑ ∫  (1.29) 

Με χρήση των ολοκληρωμάτων [14, 3.876.1] και [14, 3.876.2] προκύπτει: 

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

2 2
0

2 2
0

2 2
0

2

2 ,      2

2 2 ,       2

p

z
Y kd p

kd d

z
j J kd p p kd

S kd d

z
K p kd p kd

kd d

π θ π

π θ π θ π

θ π θ π

∞

=−∞

⎧ ⎛ ⎞
− − − −⎪ ⎜ ⎟

⎝ ⎠⎪
⎪ ⎛ ⎞⎪ − − − <⎪ ⎜ ⎟= ⎨ ⎝ ⎠
⎪
⎪
⎪ ⎛ ⎞
⎪ − − − ≥⎜ ⎟
⎪ ⎝ ⎠⎩

∑   (1.30) 

έτσι ώστε για αρκετά μεγάλο p οι όροι στο S είναι όλοι πραγματικοί. Από τις (1.27) 

και (1.30) το φανταστικό μέρος του θ-πυρήνα (το οποίο συμβολίζεται με ( ) ( )IK zθ  και 

το οποίο περιέχει και τους αμοιβαίους όρους (mutual terms) και τον ίδιο όρο (self-

term)) δίνεται από τη σχέση:  

( ) ( ) ( )
( )

2 2
0

     
2

( )
Im 2I

p
p kd

K z K z
J kd p

k k kd d

θ

θ π

θ π θ π
∞

=−∞
− <

⎧ ⎫ ⎛ ⎞
= = − − −⎨ ⎬ ⎜ ⎟

⎝ ⎠⎩ ⎭
∑  (1.31) 

Το φανταστικό μέρος έχει έτσι γραφεί ως ένα πεπερασμένο άθροισμα το οποίο, 

εξαιτίας του περιορισμού 2 p kdθ π− < , περιέχει λίγους όρους, συνήθως κανέναν ή 

έναν. Συγκεκριμένα όταν kd θ π< ≤ , το φανταστικό μέρος είναι ακριβώς μηδέν για 

όλα τα z. Για σχετικές συζητήσεις βλ. [3, §11.2], [6], [7], [15]. Η σχέση αυτού του 
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γεγονότος και των συντονισμών σε ΑΟΓΣ θα εξεταστεί στην παρούσα διατριβή με τη 

βοήθεια της Θεωρία Δύο Όρων.  

 

1.5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 

(ΑΜΟΙΒΑΙΟΙ ΟΡΟΙ) ΤΟΥ Θ-ΠΥΡΗΝΑ 

 
Για z=0 τα πραγματικά μέρη των όρων του δεξιού μέρους της (1.30) 

απειρίζονται. Κατά συνέπεια οι εξισώσεις (1.27) και (1.30) δεν είναι κατάλληλες για 

τον υπολογισμό του ( ) ( )RMK zθ , όταν το z είναι μικρό. Αυτή είναι η περίπτωση που 

ενδιαφέρει. Επομένως σε αυτή την ενότητα εφαρμόζεται μια εναλλακτική 

προσέγγιση, ξεκινώντας απευθείας από το αργά συγκλίνον άθροισμα της (1.24). 

Η βασική ιδέα είναι να αναπτυχθεί το 2 2 2 2cos ( ) / ( )k z nd z nd+ +  σε μια 

σειρά θετικών δυνάμεων του 1/n, κρατώντας όρους έως και τάξεως 1/n3. Αυτοί οι 

όροι οδηγούν σε σειρές που μπορούν να υπολογιστούν αναλυτικά, ενώ το υπόλοιπο 

θα αθροιστεί απευθείας. Ωστόσο η ποσότητα 2 2cos ( )k z nd+  παρουσιάζει ουσιώδη 

ιδιομορφία (essential singularity) στο n=∞ , με αποτέλεσμα η ιδέα αυτή να μην 

μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα. Η δυσκολία αυτή παρακάμπτεται με χρήση της 

ταυτότητας: 

( ) ( )
2 2

2 2

2 2 2 2
cos ( ) cos cos sin sin

( ) ( )
kz kzk z nd kdn kdn

nd z nd nd z nd

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟+ = −
⎜ ⎟ ⎜ ⎟+ + + +⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (1.32) 

γιατί οι ποσότητες που πολλαπλασιάζονται με το cos(kdn) και το sin(kdn) είναι 

αναλυτικές στο n=∞  και για το λόγο αυτό μπορούν να αναπτυχθούν σε δυνάμεις του 

1/n. 

Οι παραπάνω ιδέες οδηγούν στο να γραφεί το 2 2 2 2cos ( ) / ( )k z nd z nd+ +  

ως εξής: 

( ) ( )2 2 2 2 4

2 32 2

cos coscos ( ) sin( ) ( ) ( ) ( )
( ) 2 ( ) 2 8( )

n

kdn kdnk z nd kdn kz kz kz r
kdn kdn kdnk z nd

⎡ ⎤+
= − − + +⎢ ⎥

+ ⎣ ⎦
 (1.33) 

όπου το υπόλοιπο rn  είναι τάξεως sin(kdn)/n4 καθώς n→∞ . Αντικαθιστώντας την 

(1.33) στην (1.24) προκύπτει: 
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( ) ( )RMK z
F R

k

θ

= +  (1.34) 

όπου 

( ) ( ){ } ( )
( )

( ) ( ){ }

( )
( )

( ) ( ){ } ( )
( )

( ) ( ){ }

2

1 1 2 22

2 4

3 3 3 33 3

1
2

2 8

kz
F S kd S kd S kd S kd

kd kd

kz kz
S kd S kd S kd S kd

kd kd

θ θ θ θ

θ θ θ θ

= + + − − + − −

− + + − − + + −

 (1.35) 

στην οποία 

1
1

2 2
1

3 3
1

cos( )     

sin( )     

cos( )

n

n

n

nxS x
n
nxS x

n
nxS x

n

∞

=

∞

=

∞

=

=

=

=

∑

∑

∑

 (1.36) 

και 

( )
1

2 cos n
n

R n rθ
∞

=

= ∑   (1.37) 

με 

( ) ( )2 2 2 2 4

2 32 2

cos coscos ( ) sin( ) ( ) ( ) ( )
( ) 2 ( ) 2 8( )

n

kdn kdnk z nd kdn kz kz kzr
kdn kdn kdnk z nd

⎡ ⎤+
= − + + +⎢ ⎥

+ ⎣ ⎦
 (1.38) 

Ανακεφαλαιώνοντας, το ( ) ( )RMK zθ  υπολογίζεται από την (1.34) ως F+R. Η 

ποσότητα R υπολογίζεται απευθείας από τις (1.37) και (1.38), χρησιμοποιώντας έναν 

επαρκώς μεγάλο αριθμό όρων, ενώ η F βρίσκεται από την (1.35) και την (1.36), στις 

οποίες οι υπολογισμοί των S1, S2 και S3 παρουσιάζονται συνοπτικά ακολούθως. 

Δοκιμάστηκε πλήθος παρόμοιων αναλύσεων (όπως ανάλυση σε δυνάμεις του z αντί 

για 1/n ή διατηρώντας όρους μέχρι τάξεως 1/n2, κτλ) αλλά η παραπάνω ανάλυση 

αποδείχτηκε η βέλτιστη. Το στοιχείο της επιτυχίας ήταν ο γρήγορος υπολογισμός των 

S1, S2 και S3, ο οποίος αναλύεται στην επόμενη ενότητα. 
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1.6. ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ S1, S2 ΚΑΙ S3 

 
Από τη σχέση (1.36) φαίνεται ότι και τα τρία αθροίσματα είναι περιοδικά, 

δηλαδή:  

( 2 ) ( ),m mS x n S xπ+ =  n=ακέραιος,  m=1,2,3 (1.39) 

και ότι τα S1(x) και S2(x) είναι πεπερασμένα για όλα τα πραγματικά x, όπου 

1 1(0) (2 ) ,S S nπ= = +∞  n=ακέραιος (1.40) 

Από το [16, Entry 27.8.6] προκύπτει, 

1( ) ln 2sin , 0 2
2
xS x x π⎛ ⎞= − < <⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (1.41) 

ένα αποτέλεσμα που μπορεί εύκολα να αποδειχτεί από βασικές αρχές. Έτσι το 1S  

μπορεί να υπολογιστεί απευθείας από την (1.41) για 0 2x π< < , και συνδυάζοντας τις 

σχέσεις (1.39) και (1.41) για πραγματικά x που δεν ανήκουν στο (0,2π). 

Η πολυλογαριθμική συνάρτηση (polylogarithm function) ορίζεται ως 

( )
1

( )
n

n

zLi z nνν

∞

=

= ∑  [17]-[19] (η περίπτωση κατά την οποία 2ν =  αναφέρεται με 

διαφορετικό συμβολισμό στο [20]), έτσι ώστε τα 2S και 3S να μπορούν εύκολα να 

εκφραστούν συναρτήσει της ( )Li zν , με ,ix ixz e e−=  και 2ν =  ή 3. Βέβαια αυτή η 

συνάρτηση δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού 

και για αυτό τον λόγο παρατίθεται μια εναλλακτική μέθοδος εν συνεχεία:  

Για 0 x π≤ ≤ , τα 2S  και 3S βρίσκονται από τις:  

2 12
2

1

( 1)1( ) ln , 0
2 (2 )!(2 1)

n
nn

n

BS x x x x x x
n n n

π
∞

+

=

−
= − − ≤ ≤

+∑  (1.42) 

και 

2 2 2 22
3

1

( 1)1 3 1( ) (3) ln , 0
2 4 2 (2 )!(2 1)(2 2)

n
nn

n

BS x x x x x x
n n n n

ζ π
∞

+

=

−
= + − + ≤ ≤

+ +∑  (1.43) 

αντίστοιχα, όπου Bn είναι οι αριθμοί Bernoulli, που ορίζονται στο [6, Entry 23.1] και 

(3) 1.20205690316ζ = …  είναι η τιμή της συνάρτησης Riemann ( )xζ  για 3x = . Οι 

σχέσεις (1.42) και (1.43) εξάγονται στο Παράρτημα Α. Οι σειρές στις (1.42) και 

(1.43) συγκλίνουν πάρα πολύ γρήγορα και είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για αριθμητικούς 

υπολογισμούς. 

Για 2xπ π≤ ≤  γίνεται χρήση των (1.42) και (1.43) μαζί με τις σχέσεις 
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2 2 3 3( ) (2 ), ( ) (2 ), 2S x S x S x S x xπ π π π= − − = − ≤ ≤   (1.44) 

οι οποίες προκύπτουν άμεσα από τους ορισμούς στην (1.36). Όταν 0x <  ή 2x π> , 

χρησιμοποιούνται οι (1.42)-(1.44) μαζί με την (1.39). 

  

1.7. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΕ ΜΙΑ 

ΑΟΓΣ – ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
Η παρούσα ενότητα αφορά τους συντονισμούς, όπως επίσης και σχετικά 

φαινόμενα που εμφανίζονται σε μία άπειρη ομοιόμορφη γραμμική στοιχειοκεραία. Το 

εργαλείο που χρησιμοποιείται είναι η Θεωρία Δύο Όρων, με αποτέλεσμα το τμήμα 

αυτό της εργασίας να παρουσιάζει αναλογίες με παρεμφερείς μελέτες στις 

παραπομπές [5] και [3] για κυκλικές στοιχειοκεραίες. Όπως και στα [5] και [3], η 

μεταβλητή παράμετρος (η παράμετρος δηλαδή στον οριζόντιο άξονα των 

γραφημάτων) είναι το /d λ  και οι βασικές ποσότητες που ερευνώνται είναι η 

αγωγιμότητα εισόδου ( )G θ  και η επιδεκτικότητα εισόδου ( )B θ . Αντιπροσωπευτικά 

αριθμητικά αποτελέσματα φαίνονται στα Σχ. 1.1 και 1.2. Ακολουθεί αναφορά 

σημαντικών χαρακτηριστικών τους. 

 
Σχ. 1.1: Η αγωγιμότητα ( )G θ  μιας ΑΟΓΣ με a/λ=0.03, h/λ=0.19, και θ=2.9. 
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1.7.1. Εύρος μηδενικής αγωγιμότητας εισόδου 
Το “εύρος μηδενικού ( )G θ ” καθορίζεται από τη συνθήκη 

1
2 2

d θ
λ π
< ≤   (1.45) 

Η πρώτη ανισότητα στην (1.45) είναι η ουσιώδης, ενώ η δεύτερη αποτελεί απλή 

συνέπεια της συνθήκης για το θ - βλ. σχέση (1.10). Εάν ικανοποιείται η (1.45), από 

τις (1.31), (1.20) και (1.23) φαίνεται ότι και οι τρεις ποσότητες ( ) ( )IK zθ , ( )
ID θ  και 

( )
IP θ  είναι μηδέν. Τότε, από την (1.17) το ( )T θ είναι πραγματικό και από την (1.16) η 

αγωγιμότητα εισόδου ( )G θ είναι μηδέν. Για τους ίδιους λόγους η επιδεκτικότητα 

εισόδου ( )B θ  είναι πεπερασμένη—με εξαίρεση την περίπτωση του συντονισμού, που 

μελετάται στη συνέχεια—και δίνεται από τη σχέση  
( )

( )
0

2( ) sin (1 cos )
cos

R

dR R

PB kh kh
kh D

θ

θ

πθ
ζ ψ

⎡ ⎤
= + −⎢ ⎥

⎣ ⎦
  (1.46) 

Στο Σχ. 1.1, το εύρος μηδενικού ( )G θ ξεκινά όταν 0d
λ
=  και τελειώνει όταν 

1

d d
λ λ Ι

⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

(ο λόγος για το συμβολισμό αυτό θα γίνει φανερός αμέσως ). 

 
Σχ. 1.2: Η επιδεκτικότητα ( )B θ  μιας ΑΟΓΣ με a/λ=0.03, h/λ=0.19 και θ=2.9. 
 



 27

1.7.2. Ανώμαλα σημεία 
«Ανώμαλα σημεία» υπάρχουν όταν  

2
d n θ
λ π
= ±   (1.47) 

όπου n  οποιοσδήποτε ακέραιος. Το τέλος του εύρους μηδενικού ( )G θ είναι ένα 

τέτοιο ανώμαλο σημείο. Σύμφωνα με την καθιερωμένη βιβλιογραφία για φασικές 

στοιχειοκεραίες (phased-arrays) [21], εάν ένα ανώμαλο σημείο είναι τέτοιο ώστε 

1
2

d
λ
> , εμφανίζεται ένας δευτερεύων λοβός και αναμένεται ασυνεχής συμπεριφορά.  

Στη Θεωρία Δύο Όρων, από τις σχέσεις (1.31), (1.20) και (1.23) φαίνεται ότι οι 

ποσότητες ( ) ( )IK zθ , ( )
ID θ  και ( )

IP θ  είναι στα ανώμαλα σημεία ασυνεχείς συναρτήσεις 

του /d λ . Επιπλέον ως συνέπεια των (1.40), (1.34) και (1.35), το ( ) ( )RMK zθ  γίνεται 

άπειρο στα ανώμαλα σημεία. Από τις (1.19), (1.22), (1.17) και (1.16) σε κάθε 

ανώμαλο σημείο ισχύει 
( ) ( ) ( ) 0R RP D Gθ θ και θ= − = +∞ =   (1.48) 

 
Σχ. 1.3: Γραφική παράσταση του ( )

RP θ  συναρτήσει του /d λ  για ΑΟΓΣ με a/λ=0.03, 
h/λ=0.19 και θ=2.9 
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Τα σημεία απειρισμού του ( )
RP θ  φαίνονται στο Σχ. 1.3. Η εξίσωση (1.48) και τα 

Σχ. 1.1, 1.3 και 1.4 δείχνουν ότι η Θεωρία Δύο Όρων προβλέπει ότι η αγωγιμότητα 

εισόδου είναι ακριβώς μηδέν. Έτσι, εφόσον οι τροφοδοτούμενες γραμμές μεταφοράς 

δεν έχουν απώλειες, το πλάτος του συντελεστή ανάκλασης, όπως προκύπτει από την 

προαναφερθείσα θεωρία, ισούται με τη μονάδα στο ανώμαλο σημείο. 

 

Σχ. 1.4: Γραφική παράσταση του ( )
RD θ  συναρτήσει του /d λ  για ΑΟΓΣ με a/λ=0.03, 

h/λ=0.19 και θ=2.9 
 

Επιπρόσθετα της πρόβλεψης της συμπεριφοράς των στοιχειοκεραιών, όσα 

αναφέρθηκαν προηγουμένως είναι χρήσιμα και για την εξαγωγή σωστών 

αριθμητικών αποτελεσμάτων μέσω της Θεωρίας Δύο Όρων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για 

την εύρεση του μηδενισμού της κατά τα άλλα θετικής ποσότητας ( )G θ , ο οποίος 

είναι δύσκολο να ανιχνευτεί, από γράφημα με πολλά σημεία. Στα Σχ. 1.1-1.4, η 

συνθήκη (1.47) ικανοποιείται στα σημεία 
1

d
λ Ι

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

, 
2

d
λ Ι

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

και 
3

d
λ Ι

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

, όπου τα ( )
RD θ  (Σχ. 

1.4), ( )
RP θ  (Σχ. 1.3) και ( )G θ  (Σχ. 1.1) συμπεριφέρονται σύμφωνα με την (1.48). 

Τονίζεται ότι η ( )B θ  είναι πεπερασμένη και συνεχής στα ανώμαλα σημεία. Αυτό ίσως 

δεν είναι εμφανές στο Σχ. 1.2, όπου διακρίνεται μία γρήγορη μεταβολή. Μπορούμε 

όμως να πειστούμε για τη συνέχεια του ( )B θ  από τον γενικό τύπο  
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( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

2 2( ) ( )
0

2( ) sin (1 cos )
cos

R R I I

dR R I

P D D PB kh kh
kh D D

θ θ θ θ

θ θ

πθ
ζ ψ

⎡ ⎤−⎢ ⎥= + −
⎢ ⎥+⎣ ⎦

  (1.49) 

ο οποίος προκύπτει από τις (1.16) και (1.17). Λόγω των απειρισμών στην (1.48) – βλ. 

επίσης τα Σχ. 1.3 και 1.4 – οι ασυνέχειες των ( )
ID θ  και ( )

IP θ  δεν συνεπάγονται 

αντίστοιχες ασυνέχειες για τη ( )B θ .  

 

1.7.3. Συντονισμός 
Έστω ότι η μεταβλητή παράμετρος /d λ  είναι τέτοια ώστε να βρισκόμαστε μέσα 

στο εύρος (1.45) της μηδενικής αγωγιμότητας εισόδου. Ο «συντονισμός» ορίζεται 

από τη συνθήκη 
( ) 0RD θ =  (1.50) 

και φαίνεται στα Σχ. 1.1, 1.2 και 1.4 ως 
R

d
λ

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

. Δεν εξετάζεται ο μηδενισμός του ( )
RD θ  

που πραγματοποιείται πιο αριστερά στο Σχ. 1.4, γιατί δεν εντάσσεται στο εύρος 

ισχύος της Θεωρίας Δύο Όρων (βλ. τις συνθήκες στην ενότητα 1.7.2). Πολύ μικρές 

τιμές του d
λ

 συμπεριλαμβάνονται στα γραφήματα μόνο για λόγους ευκολίας. 

  Στην περιοχή μηδενισμού του το ( )
RD θ  (εάν εν τέλει συμβαίνει μηδενισμός, βλ. 

παρακάτω) είναι μία συνάρτηση γνησίως φθίνουσα. Από την (1.49) (με 
( ) ( ) 0I IP Dθ θ= = ) η επιδεκτικότητα εισόδου μεταπηδά από το +∞  στο −∞ , όπως 

φαίνεται στο Σχ. 1.2. 

Αυτή η κατάσταση είναι εντελώς ανάλογη με ένα κύκλωμα χαμηλών συχνοτήτων, 

το οποίο αποτελείται από μια επαγωγή L  σε σειρά με έναν πυκνωτή C , με 

μεταβλητή παράμετρο ω. Η αγωγιμότητα εισόδου είναι πάντοτε μηδέν, ενώ η 

επιδεκτικότητα εισόδου μεταπηδά από το +∞  στο −∞ , καθώς το ω διέρχεται τη 

γωνιακή συχνότητα συντονισμού 1/R LCω = . Ας σημειωθεί ότι μια κυκλική 

συντονισμένη στοιχειοκεραία [5], [3] συμπεριφέρεται σαν ένα RLC σε σειρά 

κύκλωμα υψηλού Q , (προστίθεται μια μικρή αντίσταση στο προαναφερθέν LC-

κύκλωμα), με πολύ μεγάλη αγωγιμότητα εισόδου και μηδενική επιδεκτικότητα 

εισόδου, η οποία μεταβάλλεται πολύ γρήγορα κοντά στον συντονισμό. Αυτό 

καταδεικνύει ακόμη περισσότερο ότι η άπειρη γραμμική στοιχειοκεραία μπορεί να 
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θεωρηθεί ως το όριο μιας μεγάλης, όσον αφορά το πλήθος των στοιχείων, κυκλικής 

στοιχειοκεραίας με την ίδια απόσταση μεταξύ των στοιχείων. 

Στα Σχ. 1.1-1.4 σημειώνεται ότι τα δίπολα είναι ηλεκτρικά μικρά και παχιά. Για 

επαρκώς μεγάλα και λεπτά δίπολα το ( )
RD θ  δεν θα μηδενίζεται μέσα στο εύρος που 

ορίζεται από την (1.45) και έτσι δεν θα υπάρχει συντονισμός. Για την κυκλική 

στοιχειοκεραία αυτό φαίνεται στον πίνακα 3.1 του [5], καθώς επίσης και στον πίνακα 

11.1 του [3]. Εκτενή αριθμητικά αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι ισχύουν περίπου 

τα ίδια και για ΑΟΓΣ. Αντιπροσωπευτικά αριθμητικά αποτελέσματα παρουσιάζονται 

στο Σχ. 1.5. 

 

Σχ. 1.5: Γραφική παράσταση του ( )
RD θ  συναρτήσει του /d λ  για ΑΟΓΣ με a/λ=0.02, 

h/λ=0.24 και θ=2.9. 
 

1.7.4. Ένα φαινόμενο που μοιάζει με συντονισμό για μεγαλύτερη απόσταση 

d/λ 

Στο Σχ. 1.4, φαίνεται ότι το ( )
RD θ μηδενίζεται και για μεγαλύτερες τιμές του d

λ
, οι 

οποίες δεν ικανοποιούν την (1.45). Ύστερα από εκτενείς αριθμητικές δοκιμές 

βρέθηκε ότι η επιδεκτικότητα εισόδου είναι συχνά, αλλά όχι απαραιτήτως, μηδέν σε 

σημεία d
λ

 πολύ κοντά στους προαναφερθέντες μηδενισμούς. Όταν μηδενίζεται το 
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( )B θ , προκύπτει ένα φαινόμενο παρόμοιο με συντονισμό για μεγαλύτερα 

διαστήματα. Αξίζει να τονιστεί ότι αυτό το φαινόμενο δεν συνδέεται με τους 

μηδενισμούς του ( )G θ . 

 

1.8. ΕΠΕΚΤAΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΗ-ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

 
Ορισμένα από τα αποτελέσματα για ΑΟΓΣ, ειδικά αυτά των ενοτήτων 1.3 και 1.7, 

είναι χρήσιμα ακόμη και για τυχαίες τάσεις διέγερσης ,...2,1,0   ,' ±±=nVn , όπου ο 

τόνος χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό από την ειδική περίπτωση της σχέσης 

(1.10). Από τους γενικούς τύπους της ενότητας 1.2 απορρέουν οι αντίστοιχοι 

συντελεστές του μετατοπισμένου συνημιτόνου, οι οποίοι συμβολίζονται με '
nt . Η 

λύση ως προς '
nt  της εξίσωσης 

,...2,1,0   ,'' ±±==∑∑
∞

−∞=
−

∞

−∞=
− lVPtD

n
nnl

n
nnl   (1.51) 

μπορεί να βρεθεί σε κλειστή μορφή με τον παρακάτω τρόπο: πολλαπλασιάζονται και 

τα δύο μέλη με θjle , όπου πθπ ≤<− , και αθροίζονται ως προς l. Έπειτα γίνεται 

αλλαγή της σειράς της άθροισης και εισάγονται οι σειρές Fourier  

∑
∞

−∞=

=
n

jn
netT θθ '' )(       και     ∑

∞

−∞=

=
n

jn
neVV θθ '' )(   (1.52) 

καθώς και οι P(θ) και D(θ) των (1.11) και (1.12). Τότε προκύπτει 

)()()()( '' θθθθ PVDT =  έτσι ώστε )()()( '' θθθ TVT =  (με χρήση της (1.13)). Κατά 

αυτόν τον τρόπο οι συντελεστές Fourier '
nt  θα δίνονται από τη σχέση 

,...2,1,0         ,)()(
2
1 '' ±±== −

−∫ ndeTVt jn
n θθθ

π
θπ

π
  (1.53) 

Για τυχαία διέγερση οι συντελεστές του μετατοπισμένου συνημιτόνου '
nt  

βρίσκονται ολοκληρώνοντας (υπέρθεση) όλες τις ποσότητες T(θ) για ΑΟΓΣ, οι 

οποίες υπολογίστηκαν στην ενότητα 1.3. Η «συνάρτηση βάρους» )(' θV  στην (1.53) 

είναι απλώς η σειρά Fourier με συντελεστές ίσους με τις τάσεις διέγερσης. Υπάρχει 

ανάλογη εξίσωση με την (1.53) για κυκλική στοιχειοκεραία με τυχαία διέγερση, στην 

οποία το ολοκλήρωμα ως προς θ γίνεται άθροισμα ως προς τις παραμέτρους φασικής 

ακολουθίας m. 
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Εφόσον γίνεται ολοκλήρωση ως προς όλα τα θ, δεν είναι εύχρηστος ο τύπος 

(1.53) για την εξαγωγή αριθμητικών αποτελεσμάτων. Από την άλλη πλευρά, φαίνεται 

αμέσως ότι η (1.53) προβλέπει συντονισμούς ακόμη και για γενικές συνθήκες 

διέγερσης. Στην περίπτωση ενός μόνο διεγειρόμενου στοιχείου με 0' =nV  για 0≠n , 

συνδυάζοντας τις (1.52), (1.53) και (1.17) προκύπτει   
( ) ( ) ( )

' 0 0
( ) ( ) ( )

0 0

( ) cos cos cos
kd

R I R
n

R I Rkd

V V P jP Pt T n d n d n d
D jD D

π πθ θ θ

θ θ θθ θ θ θ θ θ θ
π π

⎡ ⎤′ ′ +
= = +⎢ ⎥+⎣ ⎦

∫ ∫ ∫   (1.54) 

όπου η τελευταία ισότητα απορρέει από το γεγονός ότι ( ) ( ) 0I ID Pθ θ= =  για kdθ > , 

(βλ. Ενότητα 1.7.1). Για κατάλληλες τιμές των /a λ , /h λ  και /d λ , με / 1/ 2d λ < , 

αποδείχτηκε στην ενότητα 1.7.3 ότι το ( )
RD θ  θα μηδενιστεί για μια συγκεκριμένη τιμή 

του θ. Επομένως η Θεωρία Δύο Όρων προβλέπει συντονισμούς με άπειρα ρεύματα σε 

όλα τα στοιχεία, για την περίπτωση μιας άπειρης στοιχειοκεραίας με ένα 

διεγειρόμενο στοιχείο. Για την κυκλική στοιχειοκεραία με ένα διεγειρόμενο στοιχείο, 

τα ρεύματα στο συντονισμό αυξάνονται πολύ γρήγορα, καθώς ο αριθμός Ν των 

στοιχείων μεγαλώνει [5], [3]. Στον συντονισμό το φανταστικό μέρος του '
nt  

παραμένει πεπερασμένο. Από την εξίσωση (1.1) προκύπτει ότι η συντονισμένη 

στοιχειοκεραία θα έχει πεπερασμένη αγωγιμότητα εισόδου { }0 0Re (0) /I V ′ . Κατά 

συνέπεια διαφέρει από μια ΑΟΓΣ της οποίας η αγωγιμότητα μηδενίζεται στον 

συντονισμό. 

 

1.9. ΒΕΛΤΙΏΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ – 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
Στις παραπομπές [5] και [3] παρουσιάζονται δύο βελτιώσεις της Θεωρίας Δύο 

Όρων για κυκλική στοιχειοκεραία. Αυτές εφαρμόζονται ειδικά για σωληνοειδή 

δίπολα με τοιχώματα μηδενικού πάχους και ημιμήκους / 1/ 2h λ < . Έχουν ως 

αποτέλεσμα ποσοτικές, αλλά όχι ποιοτικές διαφορές, και είναι χρήσιμες για 

αριθμητικούς υπολογισμούς όταν απαιτείται υψηλή ακρίβεια. Οι βελτιώσεις αυτές 

μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν στην περίπτωση ΑΟΓΣ. Δεν είναι δύσκολο να 

αποδειχτεί ότι η βελτιωμένη αυτή θεωρία αποτελείται από τις σχέσεις (1.15), (1.17)-
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(1.25) και (1.8), όπου η ποσότητα cos coskz kh− στην (1.15) και τις (1.18)-(1.20) 

αντικαθίσταται από την ποσότητα που ορίζεται στο [5, εξίσωση (28)].  

 
Σχ. 1.6: Όπως το Σχ. 1.1, αλλά με τις βελτιώσεις. 
 

 
Σχ. 1.7: Όπως το Σχ. 1.2, αλλά με τις βελτιώσεις. 
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Σχ. 1.8: Συχνότητες συντονισμού μιας ΑΟΓΣ με a=3.1mm, h=2.2cm και d=3.5cm. 
 

Τα Σχ. 1.1 και 1.2 για μια ΑΟΓΣ επαναλαμβάνονται με εφαρμογή της 

τροποποιημένης θεωρίας στα Σχ. 1.6 και 1.7 αντιστοίχως. Οι τιμές της αγωγιμότητας 

( )G θ αλλάζουν λίγο, ενώ η θέση του συντονισμού μεταφέρεται προς τα αριστερά.  

Σε όλα τα αποτελέσματα για ΑΟΓΣ έως τώρα το /d λ  ήταν η μεταβλητή 

παράμετρος. Αν και αυτό είναι χρήσιμο για την κατανόηση του προβλήματος, είναι 

πιο πρακτικό να διατηρηθούν τα a , h , και d  σταθερά και να προσδιοριστεί η 

συχνότητα συντονισμού f . Θεωρητικά για δεδομένο θ οι συχνότητες συντονισμού 

καθορίζονται πιο εύκολα από τις ρίζες του ( )
RD θ . Αυτές, με ή χωρίς βελτιώσεις, 

φαίνονται στο Σχ. 1.8. Οι παράμετροι a , h  και d είναι αυτές που χρησιμοποιήθηκαν 

για την πειραματική κυκλική στοιχειοκεραία με 90 στοιχεία του [9]. 

 

1.10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Στο κεφάλαιο αυτό η Θεωρία Δύο Όρων επεκτάθηκε από στοιχειοκεραίες με 

πεπερασμένο πλήθος στοιχείων σε άπειρες ομοιόμορφες γραμμικές στοιχειοκεραίες 

(ΑΟΓΣ). Τα ρεύματα στα στοιχεία προκύπτουν ως η υπέρθεση δύο τριγωνομετρικών 

όρων με συντελεστές που δίνονται από αναλυτικές εκφράσεις. Αυτές 
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συμπεριλαμβάνουν αθροίσματα τα οποία συγκλίνουν πολύ γρήγορα και απλές 

αριθμητικές ολοκληρώσεις. Η θεωρία, η οποία φάνηκε να διαθέτει διάφορα 

επιθυμητά χαρακτηριστικά, εφαρμόστηκε για τη μελέτη του φαινομένου των 

συντονισμών σε ΑΟΓΣ. Η παρούσα μελέτη σχετίζεται άμεσα με προηγούμενες που 

αφορούσαν τις κυκλικές στοιχειοκεραίες. Όπως και στην περίπτωση των κυκλικών 

στοιχειοκεραιών, για την εμφάνιση συντονισμών χρειάζεται κατάλληλη επιλογή των 

παραμέτρων. Οι συντονισμοί αυτοί εμφανίζονται μόνο για δίπολα που είναι 

ηλεκτρικά πιο μικρά και λεπτά από αυτά που χρησιμοποιούνται συνήθως. Για την 

ΑΟΓΣ «συντονισμός» σημαίνει μηδενική αγωγιμότητα εισόδου σε συνδυασμό με μια 

επιδεκτικότητα εισόδου, η οποία μεταπηδά από το +∞  στο -∞ . Η συντονισμένη 

ΑΟΓΣ συμπεριφέρεται σαν ένα σε σειρά LC κύκλωμα, ενώ η κυκλική στοιχειοκεραία 

είναι γνωστό ότι συμπεριφέρεται σαν ένα σε σειρά RLC κύκλωμα, με έναν 

παράγοντα-Q (Q-factor) που μεγαλώνει γρήγορα, καθώς το πλήθος των στοιχείων 

αυξάνεται. Παρόμοιοι συντονισμοί, αλλά με μη-μηδενική αγωγιμότητα εισόδου, 

δείχτηκε ότι εμφανίζονται και όταν διεγείρεται μόνο ένα στοιχείο της άπειρης 

στοιχειοκεραίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (1.42) ΚΑΙ (1.43) 
Από τις (1.36) και (1.41) φαίνεται ότι 

2 ( )d S x
dx

= ln 2sin , 0
2
x x π⎛ ⎞− < ≤⎜ ⎟

⎝ ⎠
  (Α1) 

Ολοκλήρωση της (Α1) και χρήση της συνθήκης 2 (0) 0S =  οδηγεί στην 

/ 2

2
0

sin( ) ln 2 ln , 0
x tS x x x x dt x

t
π= − − ≤ ≤∫   (Α2) 

Η ανάπτυξη της ολοκληρωτέας ποσότητας σε σειρά Taylor δίνεται στο [16, Entry 

4.3.71] και η όρο–προς–όρο ολοκλήρωσή της δίνει άμεσα την (1.42) 

Συνέπεια της (1.36) είναι ότι 3
3

1

(0) (3)
n

S n ζ
∞

−

=

= =∑ , καθώς επίσης ότι 

3 2( ) ( )d S x S x
dx

= − , 0 x π≤ ≤   (Α3) 

Αντικαθιστώντας την (1.42) και ολοκληρώνοντας προκύπτει η (1.43). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΨΕΥΔΟΔΥΝΑΜΙΚΑ: ΕΝΑ 

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ 

 

2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Στο παρελθόν έχουν πραγματοποιηθεί αναλύσεις και προσομοιώσεις για 

πεπερασμένες στοιχειοκεραίες που έχουν αποκαλύψει πολλές από τις ιδιότητές τους. 

Σε αυτές συγκαταλέγονται το φαινόμενο των συντονισμών (ονομάζεται και 

φαινόμενο τύφλωσης κατά τη σάρωση – scan blindness, στο οποίο ο συντελεστής 

ανάκλασης γίνεται ίσος με τη μονάδα) που παρουσιάζεται σε κεραίες διαφόρων ειδών 

στοιχείων [1]-[14], η εμφάνιση δευτερευόντων λοβών (grating lobes), όταν η 

απόσταση μεταξύ των στοιχείων γίνει μεγάλη [3], [5] και τα φαινόμενα άκρων ή/και 

ακμών (end- ή/και edge-effects) [8], [15]-[21]. Οι ανωτέρω ιδιότητες 

αναγνωρίστηκαν και αναλύθηκαν με ιδιαίτερα πολύπλοκες μεθόδους, όπως είναι η 

μέθοδος ροπών, με εναλλακτικές μεθόδους, όπως η προσέγγιση του ιδιορεύματος 

(eigencurrent approach) [11], [22], με άλλες μεθόδους που χρησιμοποιούν την 

αναπαράσταση ενός Διακριτού Μετασχηματισμού Fourier (DFT – Discrete Fourier 

Transform) για τους αγνώστους κλασικών Μεθόδων Ροπών [23], [24], αλλά και με τη 

μελέτη απλοποιημένων μοντέλων για την πραγματική στοιχειοκεραία [25]-[27]. 

Εναλλακτική μέθοδο ανάλυσης αποτελεί η Θεωρία Δύο Όρων (TTT – Two Term 

Theory) [28]-[31], η οποία αναπτύχθηκε αρχικά από τον R. W. P. King το 1959 [32] 

και παρουσιάστηκε στο πρόσφατο βιβλίο [33]. Κάποιες δυσκολίες που σχετίζονται με 

την ανάλυση συντονισμένων κυκλικών στοιχειοκεραιών διπόλων βάσει της Θεωρίας 

Δύο Όρων συζητούνται στα [33, ch. 13], [34], όπου παρουσιάζονται μέθοδοι για να 

ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες .  

Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η απόκτηση βαθιάς γνώση σχετικά με τα 

προαναφερθέντα φαινόμενα, χωρίς όμως κάθε φορά να απαιτείται δύσκολη 

υπολογιστική άσκηση, αφού ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη στοιχειοκεραιών είναι 

πολύπλοκες και δαπανηρές εργασίες. Για να μειωθούν τα σχεδιαστικά έξοδα και 

ρίσκα, αλλά και για να βελτιωθούν τα χαρακτηριστικά των στοιχειοκεραιών, μπορούν 
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να εφαρμοσθούν προσομοιώσεις με απλούστερα μαθηματικά μοντέλα. Ένας τρόπος 

για να γίνει αυτό είναι η αντικατάσταση των πραγματικών στοιχείων της κεραίας —

τα οποία στην παρούσα εργασία είναι κυρίως κυλινδρικά δίπολα—με απλούστερα 

αντικείμενα. Το «απλούστερο αντικείμενο» που διερευνάται στην παρούσα εργασία 

είναι το ψευδοδυναμικό Fermi, που ανακαλύφθηκε για την πυρηνική φυσική από τον 

E. Fermi τη δεκαετία του 1930 [35]. Στη φυσική, η ίδια σύλληψη έχει και άλλα 

ονόματα [36], [37]. Το ψευδοδυναμικό είναι μία σημειακή αλληλεπίδραση στην 

εξίσωση του Schrödinger, το οποίο χαρακτηρίζεται από μία μοναδική παράμετρο A  

που έχει διαστάσεις μήκους. Το γεγονός ότι το ψευδοδυναμικό μπορεί, κατά κάποιο 

τρόπο, να θεωρηθεί ένα κβαντομηχανικό ανάλογο του κυλινδρικού διπόλου δείχτηκε 

από τον T. T. Wu [36] και από τους A. Grossman και T. T. Wu [37] τη δεκαετία του 

1980. Στις δύο εργασίες [36] και [37] προβλέφτηκαν επιτυχώς εξαιρετικά λεπτοί 

συντονισμοί σε κυκλικές στοιχειοκεραίες διπόλων, οι οποίοι αργότερα 

επιβεβαιώθηκαν και μελετήθηκαν σε πραγματικές κυκλικές στοιχειοκεραίες διπόλων, 

βλ. [29]-[31] και [38], [39]. Χαρακτηριστικά γραμμών μεταφοράς τέτοιων 

στοιχειοκεραιών είχαν ήδη δειχτεί το 1963 από τον J. Shefer [40] και στην ουσία η 

εργασία του ήταν ένας σημαντικός υποκινητικός παράγοντας (ασυσχέτιστος με τα 

ψευδοδυναμικά) για την προαναφερθείσα έρευνα πάνω στις κυκλικές στοιχειοκεραίες 

διπόλων.  

Οι πετυχημένες προβλέψεις των [36] και [37] ήταν βασικά ποιοτικές. Από όσο 

γνωρίζουμε, συγκεκριμένες (ποσοτικές) συσχετίσεις μεταξύ διπόλων και 

ψευδοδυναμικών δεν έχουν βρεθεί ακόμα. Σε αυτό το κεφάλαιο αναζητώνται 

λεπτομερώς τέτοιες σχέσεις και προτείνονται μέθοδοι προσομοίωσης 

στοιχειοκεραιών διπόλων με αντίστοιχες στοιχειοκεραίες ψευδοδυναμικών. Για να 

επιτευχθεί αυτό, καθορίζεται η παράμετρος των ψευδοδυναμικών A , 

χρησιμοποιώντας πληροφορίες από την άπειρη στοιχειοκεραία διπόλων. Αυτό γίνεται 

με εμπειρικές —αλλά συστηματικές—μεθόδους. Στη συνέχεια συγκρίνονται οι δύο 

πεπερασμένες στοιχειοκεραίες (διπόλων και ψευδοδυναμικών), για να βρεθεί τελικά 

ότι τα δύο αποτελέσματα είναι πολύ κοντά το ένα με το άλλο. Με αυτό τον τρόπο 

αποδεικνύεται ότι τα ψευδοδυναμικά επιτρέπουν την πρόβλεψη της συμπεριφοράς 

και των ιδιοτήτων πεπερασμένων στοιχειοκεραιών διπόλων, χρησιμοποιώντας 

πληροφορίες από τις άπειρες στοιχειοκεραίες διπόλων. Ο τρόπος χρήσης των 

ψευδοδυναμικών διαφοροποιεί τη συγκεκριμένη προσέγγιση από άλλες [1], [8], [15]-

[17], [19], [20], [41]-[46], στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν επίσης άπειρες 
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στοιχειοκεραίες για την ανάλυση πεπερασμένων. Η εν λόγω προσέγγιση δεν 

περιορίζεται σε στοιχειοκεραίες διπόλων, καθώς συγκρίνονται σύντομα 

αποτελέσματα ψευδοδυναμικών με συγκεκριμένα αποτελέσματα [47] 

στοιχειοκεραιών κυματοδηγών με παράλληλες πλάκες. Επιπλέον εξηγείται γιατί το 

απλοποιημένο αυτό μοντέλο δεν μπορεί να χειριστεί πολύ πιο πολύπλοκα στοιχεία 

κεραιών, όπως είναι οι στοιχειοκεραίες αποτελούμενες από σχισμές [21], [48]. 

Ένα από τα κύρια συμπεράσματα αυτής της εργασίας είναι ότι και οι άπειρες και 

οι πεπερασμένες πραγματικές κεραίες «απλών» στοιχείων (π.χ. ηλεκτρικά μικρών 

διπόλων) είναι δυνατόν να μοντελοποιηθούν επιτυχώς από αντίστοιχες 

στοιχειοκεραίες ψευδοδυναμικών, στις οποίες οι παράμετροι του στοιχείου (για τα 

δίπολα, υπάρχουν δύο τέτοιες παράμετροι, το μήκος του διπόλου και η ακτίνα του) 

έχουν αναχθεί σε μία μοναδική παράμετρο A . Έτσι ελπίζουμε ότι τα αποτελέσματά 

μας θα αποτελέσουν κίνητρο για περαιτέρω μελέτες —αριθμητικές ή/και 

αναλυτικές—άπειρων και πεπερασμένων στοιχειοκεραιών ψευδοδυναμικών, με 

απώτερο σκοπό την κατανόηση των πραγματικών πεπερασμένων στοιχειοκεραιών. 

Συνεπώς οι στόχοι της παρούσας εργασίας δεν έχουν να κάνουν τόσο με τη μείωση 

των αγνώστων σε σχέση με καθαρά αριθμητικές λύσεις, αλλά στη χρήση ενός 

απλοποιημένου μοντέλου για την απόκτηση βαθύτερης γνώσης πάνω σε βασικά 

χαρακτηριστικά των πεπερασμένων στοιχειοκεραιών, χωρίς την ανάγκη διεξαγωγής 

λεπτομερούς ανάλυσης για κάθε πεπερασμένη στοιχειοκεραία. Πρόκειται για έναν 

στόχο παρόμοιο με αυτόν στις πρόσφατες μελέτες [25]-[27] του R. C. Hansen. Σε 

αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι ακόμα και τα «απλά» στοιχεία, που 

μοντελοποιούνται εδώ, παρουσιάζουν ένα μεγάλο εύρος φαινομένων. Επί 

παραδείγματι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες τα «φαινόμενα άκρων» εκτείνονται 

σε όλο το μήκος – μέχρι και το κέντρο – της πεπερασμένης στοιχειοκεραίας.  

Σε ολόκληρο το δεύτερο κεφάλαιο υποθέτουμε exp( )i tω−  χρονική εξάρτηση, 

όπου 2 f ckω π= = , με c  την ταχύτητα του φωτός στο κενό και k  τον κυματαριθμό 

στο κενό. Η αντίσταση του κενού συμβολίζεται με 0ζ . Τα κυλινδρικά δίπολα που 

σχηματίζουν τη στοιχειοκεραία είναι παράλληλα, όμοια, μη-επικαλυπτόμενα (non-

staggered), τέλεια αγώγιμα και τροφοδοτούνται στο κέντρο τους.  
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2.2. ΣΤΟΙΧΕΙΟΚΕΡΑΙΑ ΨΕΥΔΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ. ΑΠΕΙΡΗ 

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΚΕΡΑΙΑ (ΑΟΓΣ) 

 

Το σύστημα εξισώσεων Toeplitz που χαρακτηρίζει μία γραμμική στοιχειοκεραία 

πανομοιότυπων ψευδοδυναμικών είναι  

l n n l
n

T I YV− =∑         (2.1) 

Στην (2.1), lV  είναι η τάση οδήγησης του υπ’αριθμόν l  στοιχείου της κεραίας, nI  

είναι το ρεύμα στο υπ’αριθμόν n  στοιχείο της κεραίας (όταν τα πραγματικά στοιχεία 

είναι κεντρικά τροφοδοτούμενα κυλινδρικά δίπολα μήκους 2h , το nI  θα αντιστοιχεί 

στο ρεύμα στο κέντρο του υπ’αριθμόν n  δίπολου), Y  είναι ένας παράγοντας 

κανονικοποίησης που καθορίζεται από τα δεδομένα της πραγματικής στοιχειοκεραίας 

και  

1 ,         if 0

,      if 0
ikb n

n

ikA n
T ekA n

kb n

−

− =⎧
⎪= ⎨ ≠⎪
⎩

       (2.2) 

Στη (2.2) το A —το οποίο έχει διαστάσεις μήκους και το οποίο θεωρείται μιγαδικό—

είναι η παράμετρος που χαρακτηρίζει τα πανομοιότυπα ψευδοδυναμικά και το b  

είναι η απόσταση μεταξύ των στοιχείων. Στη (2.1) το 
n
∑  δηλώνει το άθροισμα επί 

των στοιχείων της κεραίας. Έτσι το 
n
∑  είναι 

n

∞

=−∞
∑  για την περίπτωση μίας διπλά 

άπειρης στοιχειοκεραίας, με την οποία θα ασχοληθούμε σε λίγο, και είναι ένα 

πεπερασμένο άθροισμα όταν η στοιχειοκεραία είναι πεπερασμένη. Οι σχέσεις (2.1) 

και (2.2) μπορούν να βρεθούν στα [36], [37], αλλά η ερμηνεία των ποσοτήτων ως 

τάση και ρεύμα είναι προϊόν της παρούσας εργασίας. Αυτή η ερμηνεία υπήρξε το 

αποτέλεσμα πολλών δοκιμών και η απόδειξη της επιτυχίας της είναι ένας από τους 

κύριους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου. Συγκεκριμένα θα αποδειχτεί ότι, όταν οι 

τάσεις είναι ίδιες με αυτές που οδηγούν μία πραγματική στοιχειοκεραία διπόλων, και 

όταν το /A λ  και το Y  επιλεχθούν σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ενότητα 2.3, 

η σχέση (2.1) δίνει καλά αποτελέσματα για τα ρεύματα της πραγματικής 

στοιχειοκεραίας. Αυτό θα δειχτεί για διάφορους τύπους στοιχειοκεραιών διπόλων. 

Όπως φαίνεται από τη σχέση (2.2), υπάρχει μεγάλη ομοιότητα των ψευδοδυναμικών 
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με τη συνάρτηση Green του ελεύθερου χώρου, γεγονός που σχολιάζεται εκτενέστερα 

και στο [36]. Οι σχέσεις (2.1) και (2.2) αποτελούν τα αποκλειστικά σημεία έναρξης 

για την εξαγωγή όλων των αποτελεσμάτων για τα ψευδοδυναμικά στην παρούσα 

εργασία.  

 

2.2.1. Άπειρη Ομοιόμορφη Γραμμική Στοιχειοκεραία (ΑΟΓΣ) 

Στην περίπτωση της άπειρης ομοιόμορφης γραμμικής στοιχειοκεραίας (ΑΟΓΣ), η 

στοιχειοκεραία εκτείνεται στο άπειρο και προς τις δύο κατευθύνσεις και οι τάσεις 

οδήγησης ικανοποιούν την  

0 , , 0, 1, 2,il
lV V e lθ π θ π= − < ≤ = ± ± …      (2.3) 

Στο Παράρτημα Α αποδεικνύεται ότι για μία ΑΟΓΣ, η (2.1) μπορεί να λυθεί ακριβώς 

ως προς το nI , με 

( )1 1 ln 2 cos cos
2 2

n

n

V A b b AY i kb
I b b

θ θπ θ
λ π λ π

⎛ ⎞⎢ ⎥ ⎢ ⎥= − + + + − + − −⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎝ ⎠
 (2.4) 

όπου το x⎢ ⎥⎣ ⎦ , το ακέραιο μέρος του πραγματικού αριθμού x , δηλώνει τον 

μεγαλύτερο ακέραιο που είναι μικρότερος από ή ίσος με το x . Σημειώνεται ότι το 

δεξί μέλος της (2.4) είναι ανεξάρτητο του n , γεγονός που αντανακλά τη γνωστή 

ιδιότητα ότι όλα τα στοιχεία σε μια ΑΟΓΣ έχουν ίσες σύνθετες αγωγιμότητες 

εισόδου. Σε ό,τι ακολουθεί η μεταβλητή παράμετρος θα είναι το θ  και, επειδή η (2.4) 

είναι άρτια ως προς το θ , υποθέτουμε ότι 0 θ π≤ ≤ . 

 

2.2.2. ΑΟΓΣ: Ανώμαλα Σημεία, Συντονισμός 

Όταν η μεταβλητή παράμετρος θ  είναι τέτοια ώστε το kbθ ±  να είναι ένα 

ακέραιο πολλαπλάσιο του 2π , το δεξί μέρος της (2.4)—και συγκεκριμένα ο 

τελευταίος του όρος—είναι ίσος με άπειρο. Αυτές οι τιμές του θ  ονομάζονται 

ανώμαλες (χρησιμοποιείται ο ίδιος ορισμός και η ίδια ορολογία με το κεφάλαιο 1 και 

την [28], όπου εξετάζονται στοιχειοκεραίες διπόλων με μεταβλητό kb ). Είναι εύκολο 

να αποδειχτεί ότι, όσο το θ  μεταβάλλεται στο διάστημα [0, ]π , θα υπάρχει ακριβώς 

ένα ανώμαλο σημείο irrθ  το οποίο δίνεται σε κλειστή μορφή από τη σχέση 

irr 2 min ,1b b b bθ π
λ λ λ λ

⎛ ⎞⎢ ⎥ ⎢ ⎥= − + −⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎝ ⎠
      (2.5) 
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όπου το ( )1 2min ,x x  δηλώνει τον μικρότερο από τους δύο πραγματικούς αριθμούς 1x  

και 2x . Σε ένα ανώμαλο σημείο ο συντελεστής ανάκλασης οποιουδήποτε στοιχείου 

της κεραίας είναι ακριβώς 1. Αυτή είναι μία περίπτωση του γνωστού φαινόμενου που 

αποκαλείται φαινόμενο τύφλωσης κατά τη σάρωση (scan blindness) και συζητείται, 

για παράδειγμα, στο [49]. 

Μία ΑΟΓΣ ψευδοδυναμικών ονομάζεται συντονισμένη, εάν η σύνθετη αντίσταση 

εισόδου /n nV I  (σύνθετη αγωγιμότητα /n nI V ) των στοιχείων της είναι μηδέν 

(άπειρη). Δεν είναι δύσκολο να βρεθούν οι συνθήκες συντονισμού για γενικές 

(μιγαδικές) τιμές του /A λ . Η εμπειρία μας, όμως έδειξε ότι η ειδική περίπτωση 

/A λ  πραγματικό είναι η πιο σχετική με τις στοιχειοκεραίες διπόλων (βλ. Κεφ. 3). 

Έτσι προχωράμε στη συζήτηση του συντονισμού, θεωρώντας ότι το /A λ  είναι 

πραγματικό (αυτό επίσης συμφωνεί με το [36]).  

Όταν το /A λ  είναι πραγματικό, φαίνεται από τη (2.4) ότι συντονισμός 

συμβαίνει, όταν ισχύουν οι δύο παρακάτω συνθήκες ταυτόχρονα 

1
2 2

b θ
λ π
< ≤         (2.6) 

και 

( )1 ln 2 cos cos 0A kb
b

θ− − =        (2.7) 

Στη (2.6), η αριστερή ανισότητα είναι η ουσιώδης, ενώ η άλλη στα δεξιά αποτελεί 

απλώς συνέπεια της σύμβασης ότι [0, ]θ π∈ . Η ικανοποίηση της (2.7) είναι 

ισοδύναμη με το μηδενισμό του φανταστικού μέρους στη (2.4). Με άλλα λόγια, 

συντονισμός θα συμβεί, εάν ισχύει η (2.6) και εάν η (2.7) έχει λύση res ( , ]kbθ θ π= ∈ . 

Εάν ισχύει η (2.6), είναι εύκολο να αποδειχτεί ότι μία τέτοια λύση υπάρχει αν και 

μόνο αν  

( )
1 1

ln 2 1 cosA b kb
λ λ

− −
⎛ ⎞ ⎛ ⎞≤ +⎡ ⎤⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎣ ⎦⎝ ⎠ ⎝ ⎠

      (2.8) 

και ότι η λύση, η οποία είναι μοναδική, δίνεται σε κλειστή μορφή από τη σχέση  

/
res

1Arccos cos
2

b Akb eθ ⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

      (2.9) 

Όταν το /A λ  είναι πραγματικό, πρέπει να τονιστεί ότι συντονισμός μπορεί να 

συμβεί μόνο εάν / 1/ 2b λ < . Στη συνέχεια θα συζητηθεί η σχέση μεταξύ των 
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συντονισμών και των ανώμαλων σημείων σε ΑΟΓΣ ψευδοδυναμικών και στις 

αντίστοιχες ποσότητες πραγματικών στοιχειοκεραιών. 

 

2.3. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΑΟΓΣ ΔΙΠΟΛΩΝ  

 
Για να συγκριθεί μία γραμμική στοιχειοκεραία ψευδοδυναμικών με μία 

πραγματική στοιχειοκεραία διπόλων, πρέπει να καθοριστεί ο παράγοντας 

κανονικοποίησης Y  και η παράμετρος των ψευδοδυναμικών /A λ . 

Χρησιμοποιούνται δεδομένα από ένα απομονωμένο πραγματικό στοιχείο και από μία 

πραγματική ΑΟΓΣ που έχει την ίδια απόσταση /b λ  μεταξύ των στοιχείων της (στο 

παρόν κεφάλαιο τα αποτελέσματα για την πραγματική στοιχειοκεραία υπολογίζονται 

πάντα χρησιμοποιώντας τη Θεωρία Δύο Όρων (Two-Term Theory) [28], [33]), όπως 

φαίνεται στη συνέχεια. 

Αρχικά απαιτείται η (2.1) να δίνει την πραγματική σύνθετη αγωγιμότητα εισόδου 

isY  για την περίπτωση ενός απομονωμένου στοιχείου. Για ένα απομονωμένο 

ψευδοδυναμικό που οδηγείται από μία τάση 0V , η λύση της (2.1) είναι 

1
0 0 0/ / (1 )I V Y T Y ikA −= = − . Συνεπώς για να έχουμε 0 0 is/I V Y= , επιλέγεται 

is(1 )Y ikA Y= −  και η (2.4) γίνεται  

( )
is(1 )

1 ln 2 cos cos 1
2 2

n

n

I ikA Y
V A A b bkb i

b b
θ θθ π

λ π λ π

−
=

⎛ ⎞⎢ ⎥ ⎢ ⎥− − − + + + −⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎝ ⎠

  (2.10) 

στην οποία το isY  βρίσκεται από την πραγματική στοιχειοκεραία (διπόλων). Η (2.10) 

δίνει τη σύνθετη αγωγιμότητα εισόδου οποιουδήποτε στοιχείου σε μία ΑΟΓΣ 

πανομοιότυπων ψευδοδυναμικών με παράμετρο /A λ . Αυτή η παράμετρος βρίσκεται 

με ταίριασμα (matching) είτε του πραγματικού είτε του φανταστικού μέρους της 

(2.10) (με άλλα λόγια, είτε της αγωγιμότητας { }( ) Re /n nG I Vθ =  είτε της 

επιδεκτικότητας { }( ) Im /n nB I Vθ =  της ΑΟΓΣ ψευδοδυναμικών—υπενθυμίζεται ότι 

το /A λ  γενικά είναι μιγαδικός) σε αντίστοιχα δεδομένα μίας πραγματικής ΑΟΓΣ, 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ελάχιστων τετραγώνων (ΜΕΤ), στην οποία η μεταβλητή 

παράμετρος είναι το θ , με 0 θ π≤ ≤ . Προτού παρουσιαστούν περαιτέρω 
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λεπτομέρειες ως προς το ταίριασμα, ας σημειωθεί ότι στο ανώμαλο σημείο irrθ  που 

δίνεται από τη (2.5), θα ισχύει  

irr( ) 0G θ =          (2.11) 

για τη στοιχειοκεραία ψευδοδυναμικών (σαν συνέπεια της (2.10)), αλλά και για τη 

στοιχειοκεραία διπόλων (βλ. [28], στο οποίο τονίζεται ότι ισχύει η (2.11)—σύμφωνα 

με τη Θεωρία Δύο Όρων—ακριβώς1).  

Η ΜΕΤ υλοποιείται μέσω μίας συνάρτησης του λογισμικού πακέτου MATLAB, η 

οποία απαιτεί μία πρώτη εκτίμηση για το /A λ  ως μεταβλητή εισόδου. Πλην μιας 

εξαιρέσεως που θα αναφερθεί παρακάτω, παρατηρήθηκε ότι τα αποτελέσματα 

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από μία καλή πρώτη εκτίμηση. Τα καλύτερα 

αποτελέσματα λήφθηκαν μέσω δύο ξεχωριστών διαδικασιών για τον καθορισμό της 

πρώτης εκτίμησης, ανάλογα με το αν το /b λ  είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από 

1/ 2 .  

 

2.3.1. Απόσταση μεταξύ των στοιχείων μεγαλύτερη από μισό μήκος 

κύματος 

Όταν / 1/ 2b λ > , η πρώτη εκτίμηση για το /A λ  βρίσκεται ως ακολούθως. 

Ταιριάζουμε την αγωγιμότητα της ΑΟΓΣ ψευδοδυναμικών (όπως δίνεται από το 

πραγματικό μέρος της σχέσης (2.10)) με την αγωγιμότητα της πραγματικής 

στοιχειοκεραίας (που βρίσκεται με τη Θεωρία Δύο Όρων [28]) στη μετωπική 

διεύθυνση (broadside) ( 0θ = ). Έτσι προκύπτει μία αλγεβρική εξίσωση δευτέρου 

βαθμού, της οποίας οι λύσεις αντιστοιχούν σε δύο υποψήφιες τιμές για το /A λ . Για 

κάθε μία από τις δύο τιμές, υπολογίζεται η επιδεκτικότητα των ψευδοδυναμικών στη 

μετωπική διεύθυνση. Η λύση που είναι πιο κοντά στην επιδεκτικότητα των διπόλων 

στη μετωπική διεύθυνση ( 0θ = ) είναι η πρώτη εκτίμηση για το /A λ . Η τελική τιμή 

του /A λ , η οποία είναι μιγαδικός αριθμός, λαμβάνεται μέσω της ΜΕΤ, ταιριάζοντας 

το πραγματικό μέρος της (2.10) στην αγωγιμότητα των διπόλων ( )G θ  (για όλα τα 

[ ]0,θ π∈ ), χρησιμοποιώντας ως αρχική εκτίμηση αυτή που βρέθηκε, όπως 

περιγράφηκε στην αρχή της παραγράφου.  
                                                 
1 Εφόσον ο σκοπός μας είναι να ταιριάξουμε τα αποτελέσματα της Θεωρίας Δύο Όρων για δίπολα με 
τα αποτελέσματα των ψευδοδυναμικών, τονίζουμε τις ομοιότητες περισσότερο από τις διαφορές. 
Πράγματι, διαφορές υπάρχουν, για παράδειγμα irr( ) 0θΒ =  για τη στοιχειοκεραία ψευδοδυναμικών 
(βλ. (2.10)) αλλά όχι (πάντα) για τη στοιχειοκεραία διπόλων [28]. 
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Αντιπροσωπευτικά αριθμητικά αποτελέσματα φαίνονται στα Σχ. 2.1 και 2.2. Από 

τη (2.5), το /b λ  είναι τέτοιο ώστε το ανώμαλο σημείο συμβαίνει (και για την 

στοιχειοκεραία διπόλων και για τη στοιχειοκεραία ψευδοδυναμικών) στο irr 2.513θ ≅  

rad. Η συμφωνία μεταξύ της στοιχειοκεραίας διπόλων και της στοιχειοκεραίας 

ψευδοδυναμικών φαίνεται να είναι άριστη ακόμα και μακριά από το 0θ = .  

 

2.3.2. Απόσταση μεταξύ των στοιχείων μικρότερη από μισό μήκος κύματος 

Τα irrθ  δίνονται από τη (2.5). Στο 1ο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής και στο 

[28] φαίνεται ότι για την ΑΟΓΣ διπόλων ( ) 0G θ =  για όλα τα θ  που ανήκουν στο 

διάστημα irr( , ]θ π . Αυτό το διάστημα ονομάζεται «εύρος μηδενικού ( )G θ ». Παρόλο 

που υπάρχουν ΑΟΓΣ ψευδοδυναμικών που επίσης χαρακτηρίζονται από αυτή την 

ιδιότητα (π.χ. διαλέξτε πραγματικές τιμές για τα /A λ  και Y  στη (2.4)), επιλέγουμε 

να την αγνοήσουμε, και να ταιριάξουμε το ( )G θ  μόνο στο εναπομείναν διάστημα 

irr[0, )θ . Ωστόσο ταιριάζουμε το ( )θΒ  σε ολόκληρο το διάστημα [0, ]π . 

Υποθέτουμε ότι η στοιχειοκεραία διπόλων είναι τέτοια ώστε να συμβαίνει 

συντονισμός στο res ( , )kbθ θ π= ∈  (βλ. 1ο κεφάλαιο και [28] για μία λεπτομερή 

συζήτηση όσον αφορά τους συντονισμούς σε στοιχειοκεραίες διπόλων). Σαν πρώτη 

εκτίμηση για το /A λ , επιλέγεται η πραγματική τιμή που έχει σαν αποτέλεσμα να 

συμβαίνει συντονισμός στο ίδιο σημείο. Αυτό ισοδυναμεί με το να λυθεί η (2.7) ως 

προς /A λ  οπότε προκύπτει  

( )res

1
ln 2 cos cos

A b
kbλ λ θ

= ⋅
−

       (2.12) 

στην οποία το resθ  βρίσκεται από την πραγματική άπειρη στοιχειοκεραία (διπόλων). 

Η τελική τιμή του /A λ , την οποία επιτρέπουμε να είναι μιγαδική, βρίσκεται μέσω 

της ΜΕΤ, ταιριάζοντας το φανταστικό μέρος της (2.10) στην επιδεκτικότητα ( )B θ  

των διπόλων (για όλα τα [ ]0,θ π∈ ) και χρησιμοποιώντας την τιμή που προκύπτει 

από τη (2.12) σαν πρώτη εκτίμηση.  

Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα φαίνονται στα Σχ. 2.3 και 2.4. Η παράμετρος 

/A λ  είναι μιγαδική και το πραγματικό της μέρος είναι ίσο με ένα ποσοστό της 

πραγματικής τιμής που δίνεται από τη (2.12) και με ένα πολύ μικρό φανταστικό 

μέρος. Στο Σχ. 2.3 αξίζει να παρατηρηθεί το εύρος μηδενικού ( )G θ  της 
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στοιχειοκεραίας διπόλων, μετά το σημείο irr 2.513θ ≅  rad. Σε αυτό το εύρος τα 

αποτελέσματα για τα ψευδοδυναμικά έχουν τεθεί ίσα με το μηδέν. Η συμφωνία είναι 

καλή. Στο Σχ. 2.4, παρατηρήστε το συντονισμό των διπόλων στο res 2.692θ ≅  rad, 

όπου το ( )B θ = ±∞ . Εφόσον το /A λ  είναι μιγαδικό, η επιδεκτικότητα ( )θΒ  της 

στοιχειοκεραίας ψευδοδυναμικών—σε αντίθεση με την επιδεκτικότητα ( )θΒ  της 

στοιχειοκεραίας διπόλων—είναι πάντα πεπερασμένη (η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή 

δεν φαίνονται στο Σχ. 2.4 για λόγους ευκρίνειας. Εάν χρησιμοποιηθούν περισσότερα 

σημεία δειγματοληψίας, θα βρεθεί ότι είναι 3.1 και 1.5−  Siemens αντίστοιχα). Η 

συμφωνία στο ( )θΒ  φαίνεται ότι είναι εξαιρετική, με τις καμπύλες (σε αυτή την 

κλίμακα) να συμπίπτουν.2  

Για την περίπτωση κατά την οποία η στοιχειοκεραία διπόλων είναι τέτοια που δεν 

γίνεται συντονισμός στο ( , )kb π  (βλ. 1ο κεφάλαιο και [28] για τις συνθήκες που 

πρέπει να ισχύουν για να συμβαίνει αυτό) βρέθηκε ότι μπορούν να λαμβάνονται πολύ 

καλά αποτελέσματα μέσω της ΜΕΤ (σε ολόκληρο το διάστημα [ ]0,π  αυτή τη φορά) 

ανεξάρτητα από την πρώτη εκτίμηση του /A λ . Για λόγους συντομίας όμως δεν 

παρουσιάζονται εδώ τέτοια αποτελέσματα. 

 

2.3.3. Περαιτέρω Αποτελέσματα 

Οι παράμετροι της στοιχειοκεραίας διπόλων μεταβλήθηκαν στα εύρη 

[ ]/ 0.17,0.245h λ ∈ , [ ]/ 0.001,0.03a λ ∈  και [ ]/ 0.3,0.95b λ ∈ . Ένας από τους λόγους 

αυτής της επιλογής είναι η συνάφεια με τις κυκλικές συντονισμένες στοιχειοκεραίες 

που μελετήθηκαν στο [33]. Επιπλέον αυτές είναι οι τιμές που χαρακτηρίζουν τα 

δίπολα των ΑΟΓΣ που ερευνήθηκαν στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. 

Τέλος στις συμβατικές κεραίες αυτές οι τιμές για τις παραμέτρους των διπόλων είναι 

ιδιαίτερα συνηθισμένες. Είναι ενδεχόμενο το μοντέλο των ψευδοδυναμικών να 

                                                 
2 Επειδή οι καμπύλες των διπόλων εκτείνονται στο άπειρο, το /A λ  που τελικά προκύπτει από τη 

συνάρτηση του MATLAB που υλοποιεί τη ΜΕΤ, εξαρτάται κάπως και από τον αριθμό των σημείων 

δειγματοληψίας, ο οποίος αποτελεί μεταβλητή εισόδου στη συνάρτηση ΜΕΤ. Όπως ήταν 

αναμενόμενο, περισσότερα σημεία δειγματοληψίας γενικά έχουν ως αποτέλεσμα μία μικρότερη τελική 

τιμή του Im{ / }A λ  και περισσότερο ακραίες μέγιστες/ελάχιστες τιμές του ( )θΒ  της στοιχειοκεραίας 

των ψευδοδυναμικών (πλησιάζουν τις άπειρες τιμές της στοιχειοκεραίας διπόλων). 
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περιγράφει ικανοποιητικά τις πραγματικές στοιχειοκεραίες διπόλων και σε άλλες 

περιοχές τιμών, αλλά για να εξακριβωθεί αυτό απαιτείται περαιτέρω έρευνα.  

Για όλους περίπου τους συνδυασμούς τιμών τα αποτελέσματα ήταν εξίσου καλά 

με αυτά στα Σχ. 2.1-2.4. Η μόνη περίπτωση στην οποία το ταίριασμα είναι εμφανώς 

χειρότερη είναι για την αγωγιμότητα, όταν ( , )kbθ π∈  και όταν / 1/ 2b λ <  και /a λ  

και /h λ  είναι τέτοια ώστε να βρισκόμαστε πολύ κοντά στο συντονισμό (μέγιστη 

δηλαδή αγωγιμότητα) του απομονωμένου διπόλου. Όπως αναφέρθηκε στην 

υποενότητα 2.3.2, όταν / 1/ 2b λ < , το /A λ  υπολογίζεται ταιριάζοντας την 

επιδεκτικότητα (και όχι την αγωγιμότητα) της στοιχειοκεραίας ψευδοδυναμικών σε 

αυτή της στοιχειοκεραίας διπόλων, έτσι ώστε τελικά τα αποτελέσματα για την 

αγωγιμότητα δεν είναι τα βέλτιστα. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα της προκείμενης 

μεθόδου. Για να ξεπεραστεί, όταν υπάρχει ένα «εύρος μηδενικής αγωγιμότητας 

( )G θ », θέτουμε στο εύρος ( , )kbθ π∈  τα αποτελέσματα αγωγιμότητας των 

ψευδοδυναμικών ίσα με το μηδέν. Εντούτοις αυτή η διαδικασία δεν λύνει το 

πρόβλημα στην περίπτωση μίας πεπερασμένης ομοιόμορφης γραμμικής 

στοιχειοκεραίας, όπως θα φανεί εν συνεχεία. Τέτοια αποτελέσματα που αντιστοιχούν 

στη χειρότερη περίπτωση, και πάλι αντιπροσωπευτικά, φαίνονται στο Σχ. 2.5. Στο Σχ. 

2.5, η ακτίνα του διπόλου /a λ  είναι η ίδια με αυτή στα Σχ. 2.1 και 2.2, αλλά τώρα το 

/h λ  μετακινήθηκε πολύ πιο κοντά στην τιμή ( )is res
/h λ =0.23730, για την οποία ένα 

απομονωμένο δίπολο αυτής της ακτίνας είναι συντονισμένο.  

Έγιναν πολλές προσπάθειες ανεύρεσης καλύτερων τρόπων ταιριάσματος μεταξύ 

της περίπτωσης των διπόλων και αυτής των ψευδοδυναμικών. Μία πετυχημένη τέτοια 

προσπάθεια επέτρεψε δύο διαφορετικές τιμές του /A λ , μία για το ( )G θ  και μία για 

το ( )B θ . Δεν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από αυτή την υλοποίηση, αφενός 

γιατί η ύπαρξη δύο διαφορετικών τιμών για την ίδια στοιχειοκεραία είναι 

μειονέκτημα και αφετέρου γιατί οι λεπτομέρειες της εύρεσης πρώτων εκτιμήσεων για 

τα δύο /A λ  ήταν αρκετά πολύπλοκες. Επιπλέον δεν ήταν εντυπωσιακή η βελτίωση 

στα αποτελέσματα. Συμπερασματικά, όσο γνωρίζουμε, είναι αδύνατον να διατηρηθεί 

καλό ταίριασμα (για την αγωγιμότητα) στην περιοχή (0, )kbθ ∈  και ταυτόχρονα να 

υπάρχουν τιμές γύρω από το μηδέν για ( , )kbθ π∈ . 
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Σχ. 2.1: Αγωγιμότητα ( )G θ  για ΑΟΓΣ με  / 0.6b λ = . Για την ΑΟΓΣ ψευδοδυναμικών 

/ 0.216 0.02616A iλ = − − . Για την ΑΟΓΣ διπόλων / 0.001a λ =  και / 0.22h λ = . 
 

 
Σχ. 2.2: Επιδεκτικότητα ( )B θ  για τις ΑΟΓΣ του Σχ. 2.1. 
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Σχ. 2.3: Αγωγιμότητα ( )G θ  για ΑΟΓΣ με / 0.4b λ = . Για την ΑΟΓΣ ψευδοδυναμικών 

/ 0.23634 0.00143A iλ = − + . Για την ΑΟΓΣ διπόλων / 0.018a λ =  και / 0.19h λ = . Στο 

διάστημα irr( , ) (2.513,3.142)θ π ≅ , που η ( )G θ  των διπόλων είναι ακριβώς μηδέν, τα 
αποτελέσματα των ψευδοδυναμικών έχουν τεθεί ίσα με μηδέν.  
 

 
Σχ. 2.4: Επιδεκτικότητα ( )B θ  για τις ΑΟΓΣ του Σχ. 2.3. Όταν res 2.692θ θ= ≅ , τα αποτελέσματα 
για τα δίπολα είναι ±∞ , ενώ τα αποτελέσματα για τα ψευδοδυναμικά είναι παντού πεπερασμένα. 
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Σχ. 2.5: Αγωγιμότητα ( )G θ  και επιδεκτικότητα ( )B θ  για ΑΟΓΣ με / 0.4b λ = . Για την ΑΟΓΣ 
ψευδοδυναμικών / 0.42 0.222A iλ = − . Για την ΑΟΓΣ διπόλων / 0.001a λ =  και 

/ 0.2367h λ = . 

2.4. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΕΣ 

ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΚΕΡΑΙΕΣ 

 

Στην προηγούμενη ενότητα 2.3 δείχτηκε ότι η σύνθετη αγωγιμότητα εισόδου 

/n nI V  μίας ΑΟΓΣ διπόλων βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτή μίας ΑΟΓΣ 

ψευδοδυναμικών. Εάν περικοπούν οι δύο ΑΟΓΣ ώστε να προκύψουν ΠΟΓΣ 

(Πεπερασμένες Ομοιόμορφες Γραμμικές Στοιχειοκεραίες, με τάσεις οδήγησης να 

ικανοποιούν τη (2.3)), οι σύνθετες αγωγιμότητες εισόδου συνεχίζουν να μοιάζουν η 

μία με την άλλη; Εξετάζεται το ερώτημα αυτό, συγκρίνοντας απευθείας τις 

/n n n nI V G iB= +  των ΠΟΓΣ, οι οποίες τώρα εξαρτώνται από τον αριθμό του 

στοιχείου n . Ας τονιστεί ότι για τις συγκρίσεις δεν γίνεται χρήση δεδομένων από 

πεπερασμένες στοιχειοκεραίες διπόλων για τον καθορισμό των Y  και /A λ . Αυτές οι 

δύο ποσότητες έχουν προκαθοριστεί από την ΑΟΓΣ διπόλων και από το 

απομονωμένο δίπολο, όπως περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα 2.3. Τα 

δεδομένα για τα δίπολα για άλλη μία φορά εξάγονται, εφαρμόζοντας τη Θεωρία Δύο 

Όρων [28], [33], ενώ τα δεδομένα για τα ψευδοδυναμικά εξάγονται, λύνοντας το 

πεπερασμένο γραμμικό αλγεβρικό σύστημα (2.1).  
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Σχ. 2.6: Αγωγιμότητα 60 ( )G θ  για το 60στο στοιχείο μίας κεραίας με 61 στοιχεία και με / 0.6b λ = . 

Για την ΠΟΓΣ ψευδοδυναμικών / 0.1835 0.01146A iλ = − − . Για την ΠΟΓΣ διπόλων 
/ 0.003a λ =  και / 0.21h λ = . Επίσης φαίνεται η αγωγιμότητα ( )G θ  για την αντίστοιχη ΑΟΓΣ 

διπόλων.  
 

 
Σχ. 2.7: Επιδεκτικότητα 60 ( )B θ  για το στοιχείο της κεραίας του Σχ. 2.6, μαζί με την επιδεκτικότητα 
της αντίστοιχης ΑΟΓΣ διπόλων.  
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2.4.1. Στοιχειοκεραίες Διπόλων: Απόσταση μεταξύ των στοιχείων 

μεγαλύτερη από λ/2 

Τα αποτελέσματα 60G  και 60B  για το εξηκοστό στοιχείο μίας στοιχειοκεραίας με 

61 στοιχεία με / 0.6b λ =  φαίνονται στα Σχ. 2.6 και 2.7. Τα 60G  και 60B  διαφέρουν 

σημαντικά από τις αντίστοιχες ποσότητες της άπειρης κεραίας – και αυτό επίσης 

διακρίνεται στα σχήματα – γεγονός που σημαίνει ότι τα φαινόμενα άκρων είναι 

έντονα. Τα αποτελέσματα για τις πεπερασμένες κεραίες διπόλων και 

ψευδοδυναμικών είναι πολύ κοντά το ένα με το άλλο, κάτι που ισχύει και για όλα τα 

υπόλοιπα στοιχεία της κεραίας. Συνεπώς το προτεινόμενο μοντέλο ψευδοδυναμικών 

περιγράφει τις στοιχειοκεραίες διπόλων εξαιρετικά καλά, ακόμα και για τα εξωτερικά 

στοιχεία μίας πεπερασμένης στοιχειοκεραίας. Το ταίριασμα στην πεπερασμένη 

στοιχειοκεραία διπόλων είναι εξίσου καλό σχεδόν για όλα τα [ ]/ 0.17,0.245h λ ∈  και 

τα [ ]/ 0.001,0.03a λ ∈ . Τονίζεται ότι αυτά τα εύρη περιλαμβάνουν τιμές του /h λ  

ελάχιστα μεγαλύτερες από τα ( )is res
/h λ . Οι λίγες εξαιρέσεις (στις οποίες το 

ταίριασμα παρουσιάζει ελαφριά χειροτέρευση) συμβαίνουν όταν το /h λ  είναι πολύ 

κοντά στο ( )is res
/h λ  και κυρίως αφορούν τα nB . Η ποιότητα του ταιριάσματος 

συνήθως δεν επηρεάζεται από τα /a λ . Υπογραμμίζεται πάντως ότι τα πιο παχιά 

δίπολα παρουσιάζουν μικρότερο ( )is res
/h λ  και, υπό αυτή την έννοια, το εν λόγω 

μοντέλο αποδίδει καλύτερα για τα πιο λεπτά δίπολα.  

 

2.4.2. Στοιχειοκεραίες Διπόλων: Απόσταση μεταξύ των στοιχείων 

μικρότερη από λ/2 

Τα φαινόμενα άκρων είναι πιο έντονα για / 1/ 2b λ <  και, όταν τα δίπολα είναι 

βραχέα, τα φαινόμενα αυτά μπορεί να επεκτείνονται μέχρι και το κέντρο της 

στοιχειοκεραίας. Αυτή είναι η περίπτωση που φαίνεται στα Σχ. 2.8 και 2.9 για την 

κεραία 61 στοιχείων, στα οποία παρουσιάζονται δεδομένα για το κεντρικό στοιχείο 

μαζί με τα δεδομένα της αντίστοιχης άπειρης στοιχειοκεραίας. Το ταίριασμα είναι 

εξαιρετικό παντού, εκτός από το εύρος ( )irr ,θ π  για την αγωγιμότητα, για το οποίο 

όμως παραμένει καλό. Για τα στοιχεία της κεραίας κοντά στα άκρα, το ταίριασμα σε 

αυτό το εύρος αποδεικνύεται – προς έκπληξή μας – πολύ καλύτερο.  
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Όταν το /h λ  πλησιάζει το ( )is res
/h λ  και kbθ > , δείχτηκε ότι το μοντέλο δεν 

περιγράφει το ( )G θ  πάρα πολύ καλά, αν και συνεχίζει να περιγράφει πολύ καλά το 

( )G θ  για (0, )kbθ ∈  και το ( )θΒ  για κάθε θ. Ενδεικτικά αποτελέσματα φαίνονται 

στα Σχ. 2.10 και 2.11. Το Σχ. 2.10 βασικά αντιστοιχεί στα χειρότερα σχετικά 

αποτελέσματα που βρέθηκαν. Είναι κάπως παράδοξο το γεγονός ότι το μοντέλο 

μπορεί να περιγράψει εντυπωσιακά καλά κάτι τόσο περίπλοκο, όπως τα φαινόμενα 

άκρων, ακόμα και στην πιο έντονή τους μορφή (Βλ. Σχ. 2.8-2.9), αλλά δεν αποδίδει 

τόσο καλά για την «απλούστερη» περίπτωση που φαίνεται στο Σχ. 2.10, στην οποία 

υπάρχουν σημαντικά φαινόμενα άκρων, τα οποία όμως δεν είναι συγκρίσιμα με την 

περίπτωση που εξετάστηκε προηγουμένως: τονίζεται ότι στα Σχ. 2.10 και 2.11, το 

/h λ  είναι ελαφρώς μεγαλύτερο από την τιμή που είχε στο Σχ. 2.8, στο οποίο τα 

φαινόμενα άκρων είναι πιο έντονα. Η τιμή του ( )is res
/h λ  που αντιστοιχεί στην ακτίνα 

/a λ  σε αυτά τα δύο σχήματα είναι 0.2302. Το προαναφερόμενο μειονέκτημα 

οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο επιλέχθηκε να καθοριστεί το /A λ  όταν 

/ 1/ 2b λ < , όπως περιγράφηκε στις ενότητες 2.3.2 και 2.3.3. 

Ο R. C. Hansen στο [27] έλαβε παρόμοια αποτελέσματα. Εκεί η σύνθετη 

αντίσταση σάρωσης (scan impedance) παρουσιάζει ταλαντώσεις ακόμα και στη 

μετωπική διεύθυνση. Παρόλα αυτά το μοντέλο μας υπερβαίνει αυτό του Hansen και 

προβλέπει ακόμα πιο έντονα φαινόμενα, όπως είναι αυτά που φαίνονται στα Σχ. 2.8, 

2.9 και 2.12. Για αυτές τις στοιχειοκεραίες η σύνθετη αντίσταση σάρωσης της 

στοιχειοκεραίας δεν έχει τη μορφή ενός στάσιμου κύματος τύπου Gibbs (ο τύπος που 

μελετάται από τον Hansen). Σε αυτή την περίπτωση η κανονικοποιημένη (ως προς 

την άπειρη κεραία) μεταβολή της σύνθετης αντίστασης σάρωσης ως συνάρτηση των 

στοιχείων της κεραίας θα μπορούσε να περιγραφεί ακριβέστερα ως ένα κύμα διαρκώς 

μεταβαλλόμενου πλάτους. Από την άλλη πλευρά, ένα στάσιμο κύμα τύπου Gibbs 

παρατηρείται σε άλλες περιπτώσεις, π.χ. στα Σχ. 2.10, 2.11 και 2.13.  
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Σχ. 2.8: Αγωγιμότητα 31( )G θ  για το 31ο στοιχείο μίας κεραίας 61 στοιχείων με / 0.4b λ = . Για την 

ΠΟΓΣ ψευδοδυναμικών / 0.26856 0.001327A iλ = − + . Για την ΠΟΓΣ διπόλων / 0.005a λ =  
και / 0.21h λ = . Επίσης φαίνεται η αγωγιμότητα ( )G θ  για την αντίστοιχη ΑΟΓΣ διπόλων . 

 
Σχ. 2.9: Επιδεκτικότητα 31( )B θ  για το στοιχείο κεραίας του Σχ. 2.8, μαζί με την επιδεκτικότητα 

( )θΒ  για την αντίστοιχη ΑΟΓΣ διπόλων. 
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Σχ. 2.10: Αγωγιμότητα 60 ( )G θ  για το 60στο στοιχείο μίας στοιχειοκεραίας με 61 στοιχεία και με 

/ 0.4b λ = . Για την ΠΟΓΣ ψευδοδυναμικών / 0.45 0.239A iλ = − . Για την ΠΟΓΣ διπόλων 
/ 0.005a λ =  και / 0.23h λ = . Επίσης φαίνεται η αγωγιμότητα ( )G θ  για την αντίστοιχη ΑΟΓΣ 

διπόλων.  
 

 
Σχ. 2.11: Επιδεκτικότητα 60 ( )B θ  για το στοιχείο της κεραίας του Σχ. 2.10, μαζί με την 

επιδεκτικότητα ( )θΒ  για την αντίστοιχη ΑΟΓΣ διπόλων.  
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Σχ. 2.12: Σύνθετη αντίσταση σάρωσης σε συνάρτηση με το στοιχείο της κεραίας για την περίπτωση 
της οριζόντιας γωνίας πρόσπτωσης. Η κεραία αποτελείται από 201 στοιχεία με b/λ=0.4, a/λ=0.005 και 
h/λ=0.21. Η τιμή του ( )is res

/h λ  που αντιστοιχεί σε αυτή την ακτίνα /a λ  είναι 0.2302.  

 
Σχ. 2.13: Σύνθετη αντίσταση σάρωσης σε συνάρτηση με το στοιχείο της κεραίας για την περίπτωση 
της οριζόντιας γωνίας πρόσπτωσης. Η κεραία αποτελείται από 201 στοιχεία με b/λ=0.4, a/λ=0.005 και 
h/λ=0.23. Η τιμή του ( )is res

/h λ  που αντιστοιχεί σε αυτή την ακτίνα /a λ  είναι 0.2302.  
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Σχ. 2.14: Κανονικοποιημένοι συντελεστές ανάκλασης για τα δύο μεσαία στοιχεία σε μία ΠΟΓΣ 15 
στοιχείων με / 0.536b λ = . Οι κυματοδηγοί παράλληλων πλακών δεν έχουν φορτία και έχουν 
διαστάσεις a/λ=0.4 και b/λ=0.536. Για την ΠΟΓΣ ψευδοδυναμικών / 0.1414 0.02296A iλ = − + . 
Επίσης φαίνονται δεδομένα από τις δύο αντίστοιχες ΑΟΓΣ. Οι καμπύλες που υποδεικνύονται με βέλη 
είναι για τις στοιχειοκεραίες κυματοδηγών. Το R7 (R8) δηλώνει το συντελεστή ανάκλασης του 7ου 
(8ου) στοιχείου και το R∞  δηλώνει το συντελεστή ανάκλασης της άπειρης κεραίας.  
 

2.4.3. Σύγκριση με κυματοδηγούς παράλληλων πλακών 

Στο Σχ. 2.14 φαίνονται οι συντελεστές ανάκλασης των δύο μεσαίων στοιχείων 

μίας κεραίας 15 στοιχείων κυματοδηγών παράλληλων πλακών, μαζί με τα 

αποτελέσματα για την άπειρη στοιχειοκεραία κυματοδηγών. Όλα τα αποτελέσματα 

για τους κυματοδηγούς είναι από το [47]. Επίσης στο Σχ. 2.14 παρουσιάζονται τα 

αντίστοιχα αποτελέσματα για μία στοιχειοκεραία ψευδοδυναμικών. Η τιμή του /A λ  

βρέθηκε —μέσω δοκιμής και σφάλματος—έτσι ώστε να παράγει παρόμοια 

αποτελέσματα για τις δύο άπειρες στοιχειοκεραίες. Σε αυτή την περίπτωση δεν 

υπάρχει λόγος να καθοριστεί ο παράγοντας κανονικοποίησης Y, αφού τα 

αποτελέσματα του συντελεστή ανάκλασης για τις ΠΟΓΣ ψευδοδυναμικών έχουν 

κανονικοποιηθεί στη μετωπική διεύθυνση ( 0θ = ). Τα αντίστοιχα αποτελέσματα για 

τις στοιχειοκεραίες κυματοδηγών έχουν επίσης κανονικοποιηθεί στη μετωπική 

διεύθυνση. Παρατηρείται ότι τα αποτελέσματα για τον συντελεστή ανάκλασης του 

7ου και του 8ου στοιχείου της ΠΟΓΣ ψευδοδυναμικών είναι πολύ κοντά στα 

αντίστοιχα της ΠΟΓΣ κυματοδηγών παράλληλων πλακών. Τονίζεται ότι οι ΑΟΓΣ 
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παρουσιάζουν το φαινόμενο τύφλωσης κατά τη σάρωση (scan blindness) στο σημείο 

irr 2.916θ θ= =  rad. 

Όπως και προηγουμένως για τα δίπολα, στο Σχ. 2.14 ταιριάξαμε τα αποτελέσματα 

των άπειρων στοιχειοκεραιών. Γίνεται φανερό επίσης ότι τα αποτελέσματα των 

πεπερασμένων στοιχειοκεραιών είναι κοντά το ένα με το άλλο. Το Σχ. 2.14 δείχνει 

ότι το μοντέλο των ψευδοδυναμικών μπορεί να περιγράψει ποσοτικά, φαινόμενα που 

συμβαίνουν σε κεραίες, αποτελούμενες και από άλλα στοιχεία πλην των κυλινδρικών 

διπόλων.  

 

2.4.4. Ευαισθησία των αποτελεσμάτων στην παράμετρο Α/λ 

Η ευαισθησία των αποτελεσμάτων του μοντέλου στην παράμετρο των 

ψευδοδυναμικών A/λ μελετήθηκε εκτενώς. Η εξάρτηση της σύνθετης αγωγιμότητας 

εισόδου Υ από το Α/λ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το b/λ. Για λόγους σαφήνειας 

τονίζεται ότι τα παρακάτω αποτελέσματα είναι για αλλαγή στο πλάτος του Α/λ, ενώ η 

φάση του παραμένει σταθερή. Διακρίνονται τρεις περιπτώσεις.  

Η πρώτη περίπτωση αφορά τις τιμές του / 1/ 2b λ > . Ανεξαρτήτως των τιμών που 

έχουν τα a/λ και h/λ, τα αποτελέσματα (αγωγιμότητα και επιδεκτικότητα) δεν 

παρουσιάζουν ισχυρή εξάρτηση από τη μεταβολή του Α/λ. Συγκεκριμένα, μία 

μεταβολή +10% στο Α/λ έχει ως αποτέλεσμα μία μέση μεταβολή (εξαρτάται από τη 

γωνία σάρωσης) 1% για τη σύνθετη αγωγιμότητα μίας πεπερασμένης στοιχειοκεραίας 

και 2.5% για τη σύνθετη αγωγιμότητα μιας άπειρης στοιχειοκεραίας. Αντιστοίχως, 

μια μεταβολή +20% του Α/λ έχει ως αποτέλεσμα μία μέση μεταβολή 2% για το Υ μίας 

πεπερασμένης στοιχειοκεραίας και 4.5% για αυτό μιας άπειρης στοιχειοκεραίας. Η 

μέγιστη μεταβολή για τα αποτελέσματα μιας άπειρης στοιχειοκεραίας συμβαίνει στη 

γωνία σάρωσης, όπου υπάρχει ένα ανώμαλο σημείο (π.χ. για θ=2.513 rad για τη 

στοιχειοκεραία των Σχ. 2.1 και 2.2) και έχει τιμή 10%. Οι αντίστοιχες μεταβολές στα 

αποτελέσματα για αρνητικές μεταβολές του Α/λ παρουσιάζουν ελαφρώς υψηλότερες 

τιμές.  

Η δεύτερη περίπτωση αφορά τις στοιχειοκεραίες με / 1/ 2b λ <  και βραχέα 

δίπολα, η οποία φαίνεται στα Σχ. 2.3, 2.4, 2.8 και 2.9, όπου τα φαινόμενα άκρων είναι 

ιδιαίτερα έντονα. Τα αποτελέσματα εδώ για μία πεπερασμένη στοιχειοκεραία 

εμφανίζουν ιδιαίτερα υψηλή ευαισθησία στο Α/λ, ενώ τα αποτελέσματα για μία 

άπειρη στοιχειοκεραία παρουσιάζουν πολύ υψηλή ευαισθησία στο Α/λ μόνο για τις 
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τιμές του θ που αντιστοιχούν σε σημείο συντονισμού. Τονίζεται ότι για τις άπειρες 

στοιχειοκεραίες μόνο τα αποτελέσματα της επιδεκτικότητας εξαρτώνται σε μεγάλο 

βαθμό από τις μεταβολές του Α/λ, ενώ αυτά της αγωγιμότητας έχουν πολύ μικρές 

μεταβολές. Σε κάθε περίπτωση, μικρές μεταβολές στο Α/λ μπορούν να προκαλέσουν 

τεράστιες μεταβολές στα αποτελέσματα της σύνθετης αγωγιμότητας, π.χ. μία 

μεταβολή +10% στο Α/λ επιφέρει στο Υ μεταβολή που κυμαίνεται από 50% έως 

1100% για μία πεπερασμένη στοιχειοκεραία και από 2% έως 1000% για μία άπειρη 

στοιχειοκεραία. Οι μεταβολές αυτές εμφανίζονται γραφικά ως μετατόπιση της 

αγωγιμότητας ή της επιδεκτικότητας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά του x-άξονα.  

Για / 1/ 2b λ <  και δίπολα με μεγαλύτερο μήκος (όπως στα Σχ. 2.5, 2.10 και 

2.11), τα φαινόμενα άκρων είναι λιγότερο έντονα και η ευαισθησία των 

αποτελεσμάτων στο Α/λ είναι πολύ χαμηλότερη. Για παράδειγμα μία μεταβολή της 

τάξης του +10% στο Α/λ επιφέρει μέση μεταβολή του Υ κατά 2.5% για μία 

πεπερασμένη στοιχειοκεραία και 3.5% για μία άπειρη στοιχειοκεραία.  

Το γεγονός ότι η αγωγιμότητα μίας άπειρης στοιχειοκεραίας παραμένει σχετικά 

ανεπηρέαστη από αντίστοιχες μεταβολές του Α/λ αποτελεί την αιτία για την οποία ο 

τρόπος καθορισμού του Α/λ για / 1/ 2b λ <  δείχτηκε επιτυχής. Υπενθυμίζεται ότι η 

παρούσα μέθοδος βασίζεται μόνο στην επιδεκτικότητα και όχι στην αγωγιμότητα.  

 

2.4.5. Συγκρίσεις με πραγματικές πεπερασμένες επίπεδες στοιχειοκεραίες  

Στη συνέχεια παρέχονται συγκεκριμένες επεκτάσεις για συγκεκριμένους τύπους 

επίπεδων στοιχειοκεραιών διπόλων. Η απόσταση μεταξύ των στοιχείων και στις δύο 

κατευθύνσεις είναι b/λ και, για λόγους σαφήνειας, η μεταβολή της φάσης είναι θ κατά 

τη x-κατεύθυνση και xN θ  κατά την y-κατεύθυνση, όπου xN  είναι ο αριθμός των 

στοιχείων στη x-κατεύθυνση. Η παράμετρος των ψευδοδυναμικών βρίσκεται ακριβώς 

με τον ίδιο τρόπο που βρέθηκε και στη γραμμική περίπτωση: υπολογίζεται με 

ταίριασμα της άπειρης γραμμικής στοιχειοκεραίας ψευδοδυναμικών, με απόσταση 

μεταξύ των στοιχείων της b/λ, στην αντίστοιχη γραμμική στοιχειοκεραία διπόλων, με 

απόσταση μεταξύ των στοιχείων της b/λ. Αυτή η παράμετρος χρησιμοποιείται για την 

πρόβλεψη των ιδιοτήτων μίας πεπερασμένης επίπεδης στοιχειοκεραίας 

ψευδοδυναμικών. Τα αποτελέσματα συγκρίνονται με τα αντίστοιχα για πραγματικές 

επίπεδες στοιχειοκεραίες διπόλων, τα οποία υπολογίζονται με τη Θεωρία Δύο Όρων.  
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Τα αποτελέσματα 165G  και 165B  για το 165ο στοιχείο μίας επίπεδης 

στοιχειοκεραίας 11x15–στοιχείων με b/λ=0.6 και b/λ=0.4 φαίνονται στα Σχ. 2.15 – 

2.18. Και στις δύο περιπτώσεις, τα αποτελέσματα για τις πεπερασμένες 

στοιχειοκεραίες ψευδοδυναμικών και διπόλων είναι πολύ κοντά το ένα στο άλλο και 

αυτό συνεχίζει να ισχύει και για τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών των κεραιών, αλλά και 

για όλες τις άλλες περιπτώσεις που ελέγχθηκαν. Συνεπώς το προτεινόμενο μοντέλο 

ψευδοδυναμικών αποδίδει ιδιαίτερα καλά για τους τύπους των επίπεδων κεραιών που 

μόλις περιγράφηκαν, ακόμα και για τα πιο ακραία στοιχεία τους.  

 

 

 
Σχ. 2.15: Αγωγιμότητα 165 ( )G θ για το 165ο στοιχείο μιας επίπεδης κεραίας 11x15-στοιχείων με 

/ 0.6b λ = . Για την ΠΟΕΣ (Πεπερασμένη Ομοιόμορφη Επίπεδη Στοιχειοκεραία) ψευδοδυναμικών 
/ 0.21801 0.019074A iλ = − − . Για την ΠΟΕΣ διπόλων / 0.004a λ =  και / 0.21h λ = . Στο 

σχήμα φαίνεται και η αγωγιμότητα ( )G θ  για την αντίστοιχη ΑΟΓΣ διπόλων.  
 



 63

 
Σχ. 2.16: Επιδεκτικότητα 165 ( )B θ  για το 165ο στοιχείο της κεραίας του Σχ. 2.15 μαζί με την 

επιδεκτικότητα ( )θΒ  για την αντίστοιχη ΑΟΓΣ διπόλων.  

 
Σχ. 2.17: Αγωγιμότητα 165 ( )G θ για το 165ο στοιχείο μιας επίπεδης κεραίας 11x15-στοιχείων με 

/ 0.4b λ = . Για την ΠΟΕΣ ψευδοδυναμικών / 0.4511 0.23842A iλ = − . Για την ΠΟΕΣ διπόλων 
/ 0.005a λ =  και / 0.23h λ = . Στο σχήμα φαίνεται και η αγωγιμότητα ( )G θ  για την αντίστοιχη 

ΑΟΓΣ διπόλων.  
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Σχ. 2.18: Επιδεκτικότητα 165 ( )B θ  για το 165ο στοιχείο της κεραίας του Σχ. 2.17 μαζί με την 

επιδεκτικότητα ( )θΒ  για την αντίστοιχη ΑΟΓΣ διπόλων.  
 

2.4.6. Ένα ιδιόμορφο φαινόμενο που παρατηρείται στις γραμμικές 

στοιχειοκεραίες ψευδοδυναμικών ανεξάρτητα από την απόσταση μεταξύ 

των στοιχείων  

Για τα εύρη τιμών των παραμέτρων της στοιχειοκεραίας διπόλων που ελέγχθηκαν 

στις προηγούμενες ενότητες, παρουσιάζεται μία ιδιάζουσα περίπτωση, που δεν 

εξαρτάται από την απόσταση μεταξύ των στοιχείων. Εμφανίζεται συνήθως είτε για 

τιμές του b/λ που πλησιάζουν το 0.5 είτε για τιμές του b/λ που ξεπερνούν το 0.8. Τότε 

η διαδικασία που περιγράφηκε στην παράγραφο 2.3 της παρούσας εργασίας για τον 

υπολογισμό της παραμέτρου των ψευδοδυναμικών Α δεν επαρκεί πάντοτε για τη 

σωστή περιγραφή των πραγματικών στοιχειοκεραιών διπόλων.  

Η παράμετρος Α παίρνει πολύ μεγάλες τιμές σε σχέση με το μήκος κύματος (και 

το πραγματικό και το φανταστικό μέρος της τείνουν στο άπειρο) και το μοντέλο 

ψευδοδυναμικών δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για την περιγραφή όλων των 

στοιχείων της στοιχειοκεραίας διπόλων. Ενδεικτικά αποτελέσματα για το κεντρικό 

στοιχείο μίας κεραίας με 61 στοιχεία παρουσιάζονται στα Σχ. 2.19 και 2.20. Το 

μοντέλο ψευδοδυναμικών δεν περιγράφει επακριβώς τη συμπεριφορά του κεντρικού 

στοιχείου της πραγματικής πεπερασμένης στοιχειοκεραίας διπόλων και μπορεί να 
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χρησιμοποιηθεί μόνο για την εξαγωγή ποιοτικών συμπερασμάτων για τις πραγματικές 

στοιχειοκεραίες. Εντούτοις η περίπτωση αυτή εμφανίζεται μόνο όταν δεν υπάρχουν 

ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα άκρων (όπως φαίνεται και στα Σχ. 2.19 και 2.20) και 

συνεπώς η άπειρη στοιχειοκεραία διπόλων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άριστη 

περιγραφή των ιδιοτήτων των κεντρικών στοιχείων της πεπερασμένης 

στοιχειοκεραίας. Μπορεί κάποιος να παρατηρήσει ότι συμπίπτουν οι γραμμές που 

απεικονίζουν την ΑΟΓΣ διπόλων και την ΠΟΓΣ διπόλων στα Σχ. 2.19 και 2.20. Για 

την περιγραφή των ιδιοτήτων των ακριανών στοιχείων της ίδιας στοιχειοκεραίας 

προφανώς δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί η άπειρη στοιχειοκεραία διπόλων. 

Παρόλα αυτά, όπως φαίνεται στα Σχ. 2.21 και 2.22 στα οποία απεικονίζεται η 

αγωγιμότητα και η επιδεκτικότητα για το ακριανό στοιχείο της ίδιας στοιχειοκεραίας, 

το μοντέλο των ψευδοδυναμικών περιγράφει αρκετά καλά τις ιδιότητες των ακριανών 

στοιχείων της πραγματικής πεπερασμένης στοιχειοκεραίας.  

 

 

Σχ. 2.19: Αγωγιμότητα 31( )G θ  για το 31ο στοιχείο μίας κεραίας με 61 στοιχεία και με b/λ=0.85. Για 
την ΠΟΓΣ ψευδοδυναμικών / 1293565.8 42271610.7A iλ = − − . Για την ΠΟΓΣ διπόλων 

a/λ=0.0042 και h/λ=0.228. Φαίνονται η ( )G θ  για την αντίστοιχη ΑΟΓΣ διπόλων, η ( )G θ  για την 
πεπερασμένη στοιχειοκεραία ψευδοδυναμικών και η ( )G θ  για την ΠΟΓΣ διπόλων.  
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Σχ. 2.20: Επιδεκτικότητα 31( )B θ  για το 31ο στοιχείο της κεραίας του Σχ. 2.19. Φαίνονται η 
επιδεκτικότητα των αντίστοιχων ΠΟΓΣ και η επιδεκτικότητα της αντίστοιχης ΑΟΓΣ διπόλων.   
 
 

 
 
Σχ. 2.21: Αγωγιμότητα 61( )G θ  για το 61ο στοιχείο της κεραίας του Σχ. 2.19. Φαίνονται η ( )G θ  για 

την αντίστοιχη ΑΟΓΣ διπόλων, η ( )G θ  για την πεπερασμένη στοιχειοκεραία ψευδοδυναμικών και η 
( )G θ  για την ΠΟΓΣ διπόλων. 
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Σχ. 2.22: Επιδεκτικότητα 61( )B θ  για το 61ο στοιχείο της κεραίας του Σχ. 2.19. Φαίνονται η 
επιδεκτικότητα των αντίστοιχων ΠΟΓΣ και η επιδεκτικότητα της αντίστοιχης ΑΟΓΣ διπόλων.  
 

2.5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 

 
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάστηκε ένα απλό εμπειρικό μοντέλο για τη μελέτη 

πεπερασμένων φασικών στοιχειοκεραιών διπόλων, βασισμένο στην κβαντο-μηχανική 

ιδέα των ψευδοδυναμικών. Το κίνητρο για αυτή την ιδέα ήταν παρόμοιο με αυτό της 

εργασίας του Hansen [25]-[27] και το μοντέλο είναι χρήσιμο για την κατανόηση 

φαινομένων όπως οι συντονισμοί και τα φαινόμενα άκρων. Πιστεύουμε ότι το 

μοντέλο μπορεί να περιγράψει και πιο πολύπλοκες στοιχειοκεραίες, όπως είναι τα 

ενωμένα δίπολα (connected dipoles) σε μία γραμμική στοιχειοκεραία [50]. Τα 

χαρακτηριστικά σάρωσης των γραμμικών, αλλά και συγκεκριμένων τύπων επίπεδων, 

στοιχειοκεραιών διπόλων συγκρίθηκαν με αποτελέσματα από το μοντέλο. Αυτό έγινε 

για πολλές διαφορετικές τιμές των παραμέτρων. Στις περισσότερες περιπτώσεις η 

συμφωνία είναι πάρα πολύ καλή και σε κάποιες άλλες εξαιρετική. Επίσης 

μοντελοποιήθηκαν επιτυχώς συγκεκριμένες στοιχειοκεραίες κυματοδηγών 

παράλληλων πλακών [47]. Συνεπώς η εργασία αυτή μπορεί να βοηθήσει στην 

κατανόηση των προαναφερθέντων φαινομένων και να λειτουργήσει ως ένα εύχρηστο 

εργαλείο για βασικούς–αρχικούς σχεδιαστικούς σκοπούς.  

Στην παρούσα φάση το μοντέλο ψευδοδυναμικών περιορίζεται σε απλά στοιχεία 

κεραιών, όπως είναι τα μικρά δίπολα και συγκεκριμένοι τύποι κυματοδηγών. 
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Ειδικότερα, θα περιγραφούν δύο περιπτώσεις, στις οποίες το μοντέλο 

ψευδοδυναμικών πιθανότατα δεν μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα. Το φαινόμενο 

τύφλωσης κατά τη σάρωση (Scan blindness) στις φασικές στοιχειοκεραίες μπορεί 

επίσης να συμβεί όταν b/λ<1/2. Αυτό έχει παρατηρηθεί σε μία ποικιλία 

στοιχειοκεραιών [1]-[11]. Μία κοινή παράμετρος φαίνεται ότι είναι η παρουσία μίας 

δομής (π.χ. διηλεκτρικά περιβλήματα προσαρμογής – dielectric matching plugs – 

μέσα σε κυματοδηγούς, διηλεκτρικά στρώματα προσαρμογής ή θόλοι γύρω από την 

επιφάνεια της στοιχειοκεραίας ή μεταλλικά πλέγματα ή δομές φρακτών [7]) η οποία 

μπορεί να υποστηρίξει ένα αργό επιφανειακό κύμα (slow surface wave) κοντά ή πάνω 

στην επιφάνεια της στοιχειοκεραίας. Ο πρώτος ίσως που παρατήρησε αυτό το 

φαινόμενο ήταν ο P. W. Hannan [51], ενώ η πιο πρόσφατη έρευνα προσανατολίζεται 

προς τις ζωνοφρακτικές δομές (bandgap structures) [52], [53] με σκοπό τον 

περιορισμό της διάδοσης επιφανειακών κυμάτων σε φασικές στοιχειοκεραίες. Θα 

ήταν ενδιαφέρον να διερευνηθεί εάν με κάποιες τροποποιήσεις στο παρόν μοντέλο, 

θα μπορούσαν να μελετηθούν στοιχειοκεραίες αυτού του τύπου. Πιστεύουμε ότι θα 

ήταν πολύ πιο δύσκολος ο χειρισμός άλλων ιδιοτήτων των στοιχειοκεραιών όπως 

είναι τα επιφανειακά κύματα καθοδηγούμενα από στοιχειοκεραία (array guided 

surface waves) [54] και το αποτέλεσμα του ανοίγματος ακτινοβολίας (radiation 

aperture) στο συντονισμό μίας στοιχειοκεραίας [55]. 

Από την άλλη πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα ενθαρρύνουν μία μελλοντική 

έρευνα σε πολλές κατευθύνσεις. Για παράδειγμα μία λεπτομερής, ανεξάρτητη μελέτη 

άπειρων και πεπερασμένων στοιχειοκεραιών ψευδοδυναμικών θα ήταν πολύ χρήσιμη. 

Η παρούσα εργασία εγγυάται ότι τα αποτελέσματα θα ήταν σχετικά με τις 

στοιχειοκεραίες διπόλων. Το παρόν κεφάλαιο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, 

ειδικά, για να μας διαφωτίσει ως προς την αρχική μας παρατήρηση ότι τα «φαινόμενα 

άκρων» μπορούν να επεκταθούν μέχρι και το κεντρικό στοιχείο μίας κεραίας. Για την 

κεραία 61 στοιχείων των Σχ. 2.8 και 2.9 το φαινόμενο αυτό παρατηρείται μόνο όταν 

το h/λ είναι τουλάχιστον 0.003 μικρότερο από το h/λres, όπου το 2h/λres δηλώνει το 

μήκος του συντονισμένου απομονωμένου στοιχείου. Η τιμή 0.003 γίνεται μεγαλύτερη 

για πιο παχιά δίπολα και για στοιχειοκεραίες με μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ των 

στοιχείων τους. Συνεπώς αυτό το φαινόμενο είναι πιο πιθανό να παρατηρηθεί σε 

στοιχειοκεραίες με μικρή απόσταση μεταξύ των στοιχείων τους και λεπτότερα και 

βραχύτερα δίπολα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A. ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ (2.4) 

 

Για την περίπτωση της ΑΟΓΣ το άθροισμα στη (2.1) είναι διπλά άπειρο 
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αλλάζουμε τη σειρά άθροισης, ώστε να λάβουμε 0 exp( )YV ilθ . Από τη (2.3) αυτή η 
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Υποθέτουμε αρχικά ότι το x  δεν είναι ακέραιος. Σε αυτή την περίπτωση από το 

[56, Entry 4.1.24] η σειρά στην (A3) συγκλίνει και είναι ίση με 

( )( ) ln 1 exp 2g x i xπ= − −⎡ ⎤⎣ ⎦ , όπου το ln  δηλώνει το βασικό κλάδο (the principal 

branch) της λογαριθμικής συνάρτησης [56, Entry 4.1.2]. Το πραγματικό και το 

φανταστικό μέρος του ( )g x  μπορούν εύκολα να διαχωριστούν, εάν χρησιμοποιηθεί η 

ταυτότητα ( )( )g x g x x= − ⎢ ⎥⎣ ⎦ . Προκύπτει 

( )( ) ln 2 sin( ) 1/ 2g x x i x xπ π= − ⎡ ⎤ − − −⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦      (A4) 

Όταν το x  πλησιάζει κάποιον ακέραιο, το πραγματικό μέρος στην (A4) πλησιάζει 

το +∞ , σε συμφωνία και με το πραγματικό μέρος της (A3). Επιπλέον το φανταστικό 

μέρος στην (A4) είναι ασυνεχές για κάθε ακέραιο και σε συμφωνία με το φανταστικό 

μέρος στην (A3). Η μέση τιμή των ορίων από δεξιά και από αριστερά είναι μηδέν. 

Συνεπώς η (A4), η οποία είχε αρχικά εξαχθεί για έναν μη ακέραιο x , ισχύει για όλους 

τους πραγματικούς x . Η σχέση (2.4) τελικά προκύπτει με χρήση της (A4) στην (A2).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ 

 

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, το ψευδοδυναμικό είναι μία 

σημειακή αλληλεπίδραση στην εξίσωση του Schrödinger, το οποίο χαρακτηρίζεται 

από μία μοναδική παράμετρο A  που έχει διαστάσεις μήκους. Για την εξαγωγή των 

αποτελεσμάτων του προηγούμενου κεφαλαίου, θεωρήθηκε ότι το Α είναι μιγαδικός 

αριθμός. Δείχτηκε ότι, για μιγαδικές τιμές της παραμέτρου των ψευδοδυναμικών Α, η 

στοιχειοκεραία ψευδοδυναμικών περιγράφει πολύ καλά την πραγματική γραμμική 

στοιχειοκεραία διπόλων αλλά και συγκεκριμένους τύπους επίπεδων στοιχειοκεραιών 

διπόλων.  

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται η απόδοση του μοντέλου ψευδοδυναμικών για 

πραγματικές τιμές της παραμέτρου Α. Η επιλογή αυτή θεωρείται ότι ανταποκρίνεται 

πολύ καλύτερα στην πραγματικότητα, μιας και η παράμετρος ψευδοδυναμικών έχει 

διαστάσεις μήκους. Το κύριο πλεονέκτημα που προκύπτει από αυτή την τροποποίηση 

είναι ότι μία πραγματική παράμετρος ψευδοδυναμικών Α καθιστά οποιαδήποτε 

αναλυτική μελέτη πολύ πιο εύκολη. Πραγματοποιήθηκαν πολλές δοκιμές και η 

επίδειξη των περιοχών στις οποίες το μοντέλο των ψευδοδυναμικών περιγράφει καλά 

τις πραγματικές στοιχειοκεραίες διπόλων, καθώς και των περιοχών στις οποίες δεν 

αποδίδεται πολύ ικανοποιητικά η συμπεριφορά των πραγματικών στοιχειοκεραιών 

διπόλων είναι ο κύριος σκοπός του παρόντος κεφαλαίου.  

Αρχικά καθορίζεται η παράμετρος των ψευδοδυναμικών Α, χρησιμοποιώντας 

πληροφορίες από την άπειρη στοιχειοκεραία διπόλων. Αυτό γίνεται ακριβώς όπως 

περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, οπότε προσδιορίζεται η βέλτιστη μιγαδική 

τιμή για την παράμετρο Α. Στη συνέχεια διατηρείται μόνο το πραγματικό ή το 

φανταστικό μέρος της παραμέτρου Α. Συγκεκριμένα επιλέγεται το μέρος του 

μιγαδικού (φανταστικό ή πραγματικό), το οποίο είναι μεγαλύτερο κατά απόλυτη τιμή, 

και διατηρείται το αρχικό του πρόσημο. Πειραματικά βρέθηκε ότι, όταν b/λ>0.52 και 

h/λres-h/λ<-0.0045 (δηλαδή για παχιά και μακριά δίπολα), διατηρείται το πραγματικό 
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μέρος του μιγαδικού Α, ανεξάρτητα εάν αυτό είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από το 

φανταστικό μέρος του Α. Κατόπιν συγκρίνονται οι δύο πεπερασμένες στοιχειοκεραίες 

ψευδοδυναμικών (με μιγαδικό και με πραγματικό Α), για να βρεθούν οι περιοχές 

τιμών των παραμέτρων h/λ, α/λ και b/λ, στις οποίες τελικά τα δύο αποτελέσματα είναι 

πολύ κοντά το ένα με το άλλο. Υπενθυμίζεται ότι το φανταστικό μέρος της 

παραμέτρου των ψευδοδυναμικών Α, όπως υπολογίστηκε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, είναι συνήθως αρκετά πιο μικρό από το πραγματικό της μέρος και συνεπώς 

το πιο συνηθισμένο είναι να διατηρείται το πραγματικό μέρος του μιγαδικού Α. 

Ταυτόχρονα παραβάλλονται και οι πεπερασμένες στοιχειοκεραίες ψευδοδυναμικών 

με πραγματική παράμετρο Α με τις αντίστοιχες πεπερασμένες στοιχειοκεραίες 

διπόλων. 

Σημειώνεται ότι έγιναν και άλλες προσπάθειες για τον καθορισμό μίας 

πραγματικής τιμής για την παράμετρο ψευδοδυναμικών Α, όπως για παράδειγμα ο 

ορισμός της ως το μέτρο της αρχικά προσδιορισμένης μιγαδικής τιμής, κρατώντας το 

πρόσημο του μεγαλύτερου μέρους (φανταστικού ή πραγματικού) της αρχικής τιμής 

του Α. Εντούτοις η τελική επιλογή (όπως περιγράφηκε στην προηγούμενη 

παράγραφο) ανταποκρίνεται στα καλύτερα αποτελέσματα που προέκυψαν.   

Η αποτελεσματικότητα του μοντέλου των ψευδοδυναμικών, για πραγματικές 

τιμές του Α ελέγχθηκε, μεταβάλλοντας τις παραμέτρους της στοιχειοκεραίας διπόλων 

στα εύρη [ ]/ 0.17,0.245h λ∈ , [ ]/ 0.001,0.03a λ ∈  και [ ]/ 0.3,0.95b λ ∈ . Αυτή η 

επιλογή έγινε για τους λόγους που εξηγήθηκαν στην ενότητα 2.3.3 της παρούσας 

διατριβής. Είναι ενδεχόμενο το μοντέλο των ψευδοδυναμικών να περιγράφει 

ικανοποιητικά τις πραγματικές στοιχειοκεραίες διπόλων και σε άλλες περιοχές τιμών, 

αλλά για να εξακριβωθεί αυτό απαιτείται περαιτέρω έρευνα. 

 

3.2. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΕΣ 

ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΚΕΡΑΙΕΣ 

 

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, τα καλύτερα αποτελέσματα 

λήφθηκαν μέσω δύο ξεχωριστών διαδικασιών για τον καθορισμό του Α, αναλόγως 

εάν το b/λ (η απόσταση μεταξύ των στοιχείων) είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από 
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1/2. Θα ακολουθηθεί η ίδια τακτική και θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα για τις 

δύο αυτές περιπτώσεις ξεχωριστά.  

Όσον αφορά την ιδιάζουσα περίπτωση που μελετήθηκε στην παράγραφο 2.4.6, 

στην οποία η απόσταση μεταξύ των στοιχείων της κεραίας δεν έχει καθοριστικό 

ρόλο, βρέθηκε ότι τα αποτελέσματα με μιγαδικό και με πραγματικό Α ταυτίζονται 

απολύτως. Όπως σχολιάστηκε και εκεί, η περιγραφή των κεντρικών στοιχείων μπορεί 

να γίνει άριστα από την ΑΟΓΣ (Άπειρη Ομοιόμορφη Γραμμική Στοιχειοκεραία) 

διπόλων. Για τα ακριανά στοιχεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί το μοντέλο 

ψευδοδυναμικών με πραγματικό Α, εφόσον αυτό δίνει ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα 

με αυτά που λαμβάνονται χρησιμοποιώντας μιγαδικό Α.   

 

3.2.1. Απόσταση μεταξύ των στοιχείων μικρότερη από μισό μήκος κύματος 

Πρώτα θα συζητηθεί η περίπτωση των στοιχειοκεραιών με b/λ<1/2 (απόσταση 

μεταξύ των στοιχείων μικρότερη του μισού μήκους κύματος).  

Η αποτελεσματικότητα του μοντέλου ψευδοδυναμικών με πραγματικό Α 

διαφοροποιείται ανάλογα με το μήκος των διπόλων. Συγκεκριμένα εξαρτάται από τη 

διαφορά μεταξύ του h/λ (ημιμήκος διπόλου) και του h/λres (ημιμήκος συντονισμένου 

απομονωμένου διπόλου). Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι το μήκος ενός 

συντονισμένου διπόλου εξαρτάται ουσιαστικά από την ακτίνα του (δίπολα με 

μικρότερη ακτίνα έχουν μεγαλύτερο h/λres) και συνεπώς η ακτίνα των διπόλων 

διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα του μοντέλου με 

πραγματικό Α.  

Στην περίπτωση που τα δίπολα είναι βραχέα και λεπτά και η απόσταση μεταξύ 

των στοιχείων δεν είναι πολύ μεγάλη, δηλαδή όταν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ 

του h/λ και του h/λres, τότε τα φαινόμενα άκρων είναι ιδιαίτερα έντονα και τα 

αποτελέσματα με πραγματικό Α είναι όμοια (τις περισσότερες φορές υπάρχει 

ταύτιση) με τα αντίστοιχα αποτελέσματα για μιγαδικό Α. Ειδικότερα η ποιότητα των 

αποτελεσμάτων για όλο το εύρος τιμών των παραμέτρων των διπόλων, εφόσον h/λres -

h/λ>0.013 (η τιμή 0.013 γίνεται μεγαλύτερη για πιο παχιά δίπολα και για 

στοιχειοκεραίες με μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ των στοιχείων), οπότε τα 

φαινόμενα άκρων παραμένουν ιδιαίτερα έντονα, είναι πολύ καλή. Αντιπροσωπευτικά 

αποτελέσματα για το κεντρικό στοιχείο μιας κεραίας με 61 στοιχεία παρουσιάζονται 

στα Σχ. 3.1 και 3.2. Εδώ h/λres-h/λ=0.0302>0.013. Παρατηρούνται έντονα φαινόμενα 
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άκρων που εκτείνονται μέχρι το κεντρικό στοιχείο της κεραίας. Για βραχέα και λεπτά, 

λοιπόν, δίπολα ενδείκνυται η χρήση του μοντέλου με πραγματικό Α. 

 

Σχ. 3.1: Αγωγιμότητα 31( )G θ  για το 31ο στοιχείο μίας κεραίας με 61 στοιχεία και με b/λ=0.35. Για την 
ΠΟΓΣ (Πεπερασμένη Ομοιόμορφη Γραμμική Στοιχειοκεραία) ψευδοδυναμικών 

/ 0.25068 0.00038245A iλ = − − . Για την ΠΟΓΣ διπόλων a/λ=0.0235 και h/λ=0.1844. Φαίνονται η 
( )G θ  για την αντίστοιχη ΑΟΓΣ διπόλων, η ( )G θ  για τη στοιχειοκεραία ψευδοδυναμικών με 

μιγαδικό Α, η ( )G θ  για τη στοιχειοκεραία ψευδοδυναμικών με πραγματικό Α και η ( )G θ  για την 
ΠΟΓΣ διπόλων. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα για πραγματικό και για μιγαδικό Α συμπίπτουν.  

 
Σχ. 3.2: Επιδεκτικότητα 31( )B θ  για το 31ο στοιχείο της κεραίας του Σχ. 3.1, μαζί με την 
επιδεκτικότητα των αντίστοιχων ΠΟΓΣ και της αντίστοιχης ΑΟΓΣ διπόλων. Σημειώνεται ότι τα 
αποτελέσματα για πραγματικό και για μιγαδικό Α συμπίπτουν.  
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Όταν η ενδιάμεση απόσταση μεταξύ των στοιχείων μεγαλώνει και πλησιάζει το 

μισό μήκος κύματος και όσο η διαφορά h/λ-h/λres γίνεται μικρότερη, τα φαινόμενα 

άκρων σταδιακά γίνονται λιγότερο έντονα (σε κάποιο σημείο, το οποίο θα εξεταστεί 

στη συνέχεια, περιορίζονται μόνο στα ακραία στοιχεία της κεραίας). Τα 

αποτελέσματα με πραγματικό και μιγαδικό Α είτε ταυτίζονται είτε παρουσιάζουν 

μικρές αποκλίσεις. Και σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατή η αντικατάσταση του 

μιγαδικού Α με πραγματικό.  

Όταν το h/λ πλησιάσει αρκετά το h/λres (ή το ξεπεράσει) και όσο η απόσταση 

μεταξύ των διπόλων αυξάνεται, τα φαινόμενα άκρων αποκτούν την «κλασική» μορφή 

τους. Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα για αυτή την περίπτωση και για το μεσαίο 

στοιχείο μίας κεραίας με 61 στοιχεία φαίνονται στα Σχ. 3.3, 3.4, 3.5 και 3.6. Εδώ 

/ / 0.00193 0.013resh hλ λ− = <  (Σχ. 3.3 και 3.4) και / / 0.0265 0.013resh hλ λ− = − <  

(Σχ. 3.5 και 3.6). Τα φαινόμενα άκρων περιορίζονται μόνο στα ακριανά στοιχεία της 

κεραίας. Στα Σχ. 3.3-3.6 που αφορούν το μεσαίο στοιχείο της κεραίας δεν 

παρατηρούνται καθόλου φαινόμενα άκρων. Οι καμπύλες για την ΠΟΓΣ 

(Πεπερασμένη Ομοιόμορφη Γραμμική Στοιχειοκεραία) διπόλων και για την ΑΟΓΣ 

διπόλων είναι πάρα πολύ κοντά και για την επιδεκτικότητα και για την αγωγιμότητα 

για όλα τα θ. Τα αποτελέσματα της αγωγιμότητας παρουσιάζουν μία απόκλιση, 

κυρίως για θ>kb. Αυτό φαίνεται στα Σχ. 3.3 και 3.5, αν συγκριθούν οι καμπύλες για 

την ΠΟΓΣ ψευδοδυναμικών με πραγματικό και με μιγαδικό Α. Όταν το μήκος των 

διπόλων ξεπερνάει το μήκος του απομονωμένου συντονισμένου διπόλου (Σχ. 3.6), τα 

αποτελέσματα της επιδεκτικότητας με το νέο μοντέλο παρουσιάζουν επιπλέον 

χειροτέρευση. Στις περισσότερες περιπτώσεις το μοντέλο ψευδοδυναμικών με 

πραγματικό Α μπορεί να δώσει ποιοτική, αλλά όχι ακριβή ποσοτική περιγραφή των 

ιδιοτήτων των πεπερασμένων στοιχειοκεραιών. Τα φαινόμενα άκρων περιορίζονται 

μόνο στα ακραία στοιχεία τους. Συνεπώς όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της κεραίας 

περιγράφονται άριστα από την άπειρη γραμμική στοιχειοκεραία, η οποία μπορεί να 

αντικαταστήσει το μοντέλο. Για τα ακριανά στοιχεία το μοντέλο δεν αποδίδει τα 

πραγματικά χαρακτηριστικά των κεραιών μόνο για την αγωγιμότητα, για kb<θ<π και 

δίπολα με μεγάλο μήκος (Βλ. Σχ. 3.3 και 3.5 τη διαφορά μεταξύ των καμπυλών της 

ΠΟΓΣ ψευδοδυναμικών με πραγματικό Α και της ΠΟΓΣ διπόλων). Σε αυτή την 

περιοχή ούτως ή άλλως το μοντέλο ψευδοδυναμικών με μιγαδικό Α δεν απέδιδε πολύ 

καλά τη συμπεριφορά της πραγματικής στοιχειοκεραίας (Βλ. Σχ 3.3 και 3.5 τη 
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διαφορά μεταξύ των καμπυλών της ΠΟΓΣ ψευδοδυναμικών με μιγαδικό Α και της 

ΠΟΓΣ διπόλων). Αυτή είναι κατά τη γνώμη μας, η μοναδική περίπτωση που δεν 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ιδιαίτερα αποδοτικά το μοντέλο με πραγματικό Α για την 

ποσοτική περιγραφή ιδιοτήτων ΠΟΓΣ διπόλων.  

 
Σχ. 3.3: Αγωγιμότητα 31( )G θ για το 31ο στοιχείο μίας κεραίας με 61 στοιχεία και με b/λ=0.45. Για την 
ΠΟΓΣ ψευδοδυναμικών / 0.46911 0.39279A iλ = − . Για την ΠΟΓΣ διπόλων a/λ=0.03, h/λ=0.208 και 
h/λres=0.21003. Φαίνονται η ( )G θ  για την αντίστοιχη ΑΟΓΣ διπόλων, η ( )G θ  για τη στοιχειοκεραία 
ψευδοδυναμικών με μιγαδικό Α, η ( )G θ  για τη στοιχειοκεραία ψευδοδυναμικών με πραγματικό Α και 
η ( )G θ  για την ΠΟΓΣ διπόλων, που πλησιάζει πολύ την αντίστοιχη καμπύλη για την ΑΟΓΣ διπόλων.  

 
Σχ. 3.4: Επιδεκτικότητα 31( )B θ  για το 31ο στοιχείο της κεραίας του Σχ. 3.3, μαζί με την 
επιδεκτικότητα των αντίστοιχων ΠΟΓΣ και της  αντίστοιχης ΑΟΓΣ διπόλων.  
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Σχ. 3.5: Αγωγιμότητα 31( )G θ για το 31ο στοιχείο μίας κεραίας με 61 στοιχεία και με b/λ=0.42. Για 
την ΠΟΓΣ ψευδοδυναμικών / 0.15757 0.12528A iλ = − . Για την ΠΟΓΣ διπόλων a/λ=0.025, 

h/λ=0.24 και h/λres=0.21351. Φαίνονται η ( )G θ  για την αντίστοιχη ΑΟΓΣ διπόλων, η ( )G θ  για τη 
στοιχειοκεραία ψευδοδυναμικών με μιγαδικό Α, η ( )G θ  για τη στοιχειοκεραία ψευδοδυναμικών με 
πραγματικό Α και η ( )G θ  για την ΠΟΓΣ διπόλων, που πλησιάζει πολύ την αντίστοιχη καμπύλη για 
την ΑΟΓΣ διπόλων.  

 
Σχ. 3.6: Επιδεκτικότητα 31( )B θ  για το 31ο στοιχείο της κεραίας του Σχ. 3.5, μαζί με την 
επιδεκτικότητα των αντίστοιχων ΠΟΓΣ και της  αντίστοιχης ΑΟΓΣ διπόλων.  
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Στα Σχ. 3.7, 3.8 και 3.9 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, για τρεις διαφορετικές 

τιμές του b/λ, όλες οι περιοχές λειτουργίας του μοντέλου ψευδοδυναμικών με 

πραγματικό Α. Το άσπρο χρώμα αντιστοιχεί σε τιμές παραμέτρων για τις οποίες 

παρατηρείται ταύτιση των αποτελεσμάτων μεταξύ του μοντέλου ψευδοδυναμικών με 

μιγαδικό Α και του αντίστοιχου μοντέλου με πραγματικό Α. Αντιπροσωπευτικά 

αποτελέσματα αυτής της κατηγορίας φαίνονται στα Σχ. 3.1 και 3.2. Το γκρι χρώμα 

αντιστοιχεί σε τιμές παραμέτρων για τις οποίες παρατηρείται πολύ καλή περιγραφή 

της επιδεκτικότητας Β, αλλά όχι και της αγωγιμότητας G. Συγκεκριμένα το μοντέλο 

με πραγματικό Α παρουσιάζει τις σημαντικότερες αποκλίσεις από το μοντέλο 

ψευδοδυναμικών με μιγαδικό Α για την αγωγιμότητα, για kbθ ≥ και μόνο για τα 

κεντρικά στοιχεία, ενώ για τα ακριανά στοιχεία υπάρχει αρκετά καλή περιγραφή και 

της επιδεκτικότητας και της αγωγιμότητας. Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα αυτής 

της κατηγορίας φαίνονται στα Σχ. 3.3. και 3.4. Το μαύρο χρώμα αντιστοιχεί σε τιμές 

παραμέτρων για τις οποίες παρουσιάζονται προβλήματα για την αγωγιμότητα όμοια 

με αυτά που αναφέρθηκαν για τις περιπτώσεις που ανήκουν στην περιοχή με το γκρι 

χρώμα. Επιπλέον εμφανίζεται απόκλιση των αποτελεσμάτων και για την 

επιδεκτικότητα. Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα αυτής της κατηγορίας φαίνονται 

στα Σχ. 3.5 και 3.6.  

Από τα Σχ. 3.7, 3.8 και 3.9 γίνεται φανερό ότι το μοντέλο με πραγματικό Α, όταν 

b/λ<0.5, είναι ιδιαίτερα αποδοτικό για τις στοιχειοκεραίες που αποτελούνται από 

βραχέα δίπολα. Όσο τα δίπολα έχουν μεγαλύτερο μήκος και πάχος και η απόσταση 

μεταξύ τους μεγαλώνει, τόσο μειώνεται η απόδοση του μοντέλου. Ωστόσο για όλο το 

εύρος τιμών των παραμέτρων των διπόλων (ακόμα και για παχιά και μακριά δίπολα) 

το μοντέλο ψευδοδυναμικών με πραγματικό Α μπορεί να αποδώσει τουλάχιστον 

ποιοτικά τις ιδιότητες των πραγματικών στοιχειοκεραιών διπόλων.  
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Σχ. 3.7: Περιοχές λειτουργίας μοντέλου ψευδοδυναμικών με πραγματικό Α για b/λ=0.3.  

 
Σχ. 3.8: Περιοχές λειτουργίας μοντέλου ψευδοδυναμικών με πραγματικό Α για b/λ=0.42.  

 
Σχ. 3.9: Περιοχές λειτουργίας μοντέλου ψευδοδυναμικών με πραγματικό Α για b/λ=0.48.  
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3.2.2. Απόσταση μεταξύ των στοιχείων μεγαλύτερη από μισό μήκος 

κύματος 

Όπως συμβαίνει για αποστάσεις μεταξύ στοιχείων μικρότερες του μισού μήκους 

κύματος, κατά τον ίδιο τρόπο, για b/λ>1/2, η αποτελεσματικότητα του μοντέλου 

ψευδοδυναμικών με πραγματικό Α διαφοροποιείται ανάλογα με το μήκος των 

διπόλων.  

Πιο συγκεκριμένα η ποιότητα των αποτελεσμάτων εξαρτάται κυρίως από τη 

διαφορά h/λ-h/λres, δηλαδή από το συνδυασμό μήκους και πάχους διπόλων.  

Πειραματικά βρέθηκε ότι, όταν η διαφορά h/λres-h/λ είναι μικρότερη του -0.008, 

παρουσιάζεται σημαντική απόκλιση μεταξύ των αποτελεσμάτων με μιγαδικό και 

πραγματικό Α. Όσο η διαφορά αυτή μεγαλώνει (κατά απόλυτη τιμή), τόσο 

αυξάνονται και οι διαφορές μεταξύ των αποτελεσμάτων, και άρα τόσο πιο 

αναποτελεσματικό γίνεται το μοντέλο ψευδοδυναμικών με πραγματικό Α. 

Στην περίπτωση που τα δίπολα είναι βραχέα και όχι πολύ παχιά, έτσι ώστε να 

υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του h/λ και του h/λres, τα αποτελέσματα με 

πραγματικό και με μιγαδικό Α ταυτίζονται. Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα 

φαίνονται στα Σχ. 3.10 και 3.11. Παρατηρείται ότι / / 0.0413 0.008resh hλ λ− = > − . 

Όταν τα δίπολα είναι μακρύτερα και πιο παχιά, έτσι ώστε τα h/λ και h/λres να 

έχουν παραπλήσιες τιμές, τα αποτελέσματα σε ορισμένες περιπτώσεις παρουσιάζουν 

αποκλίσεις. Όταν η απόσταση μεταξύ των στοιχείων δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη, 

όταν δηλαδή b/λ<0.6, οι διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των δύο μοντέλων δεν 

είναι τόσο έντονες. Σχετικά αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα φαίνονται στα Σχ. 3.12 

και 3.13. Αξίζει να παρατηρηθεί ότι για την κεραία των Σχ. 3.12 και 3.13 

/ / 0.004 0.008resh hλ λ− = > −  

Στα Σχ. 3.14 και 3.15 τα δίπολα είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά της κεραίας των 

Σχ. 3.12 και 3.13, αλλά με αυξημένη την απόσταση μεταξύ των στοιχείων. Όπως και 

προηγουμένως, ισχύει ότι / / 0.004 0.008resh hλ λ− = > − . Τα αποτελέσματα για αυτή 

την κεραία σε σύγκριση με τα αντίστοιχα για την κεραία των Σχ. 3.12 και 3.13 έχουν 

χειροτερεύσει ελαφρώς για [ ]0,2 kbθ π∈ − . Το μοντέλο ψευδοδυναμικών με 

πραγματικό Α/λ ωστόσο παρέχει μία ικανοποιητική ποιοτική περιγραφή των 

ιδιοτήτων της πεπερασμένης πραγματικής στοιχειοκεραίας διπόλων.  
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Σχ. 3.10: Αγωγιμότητα 31( )G θ  για το 31ο στοιχείο μίας κεραίας με 61 στοιχεία και με b/λ=0.75. Για 
την ΠΟΓΣ ψευδοδυναμικών Α/λ=-0.11154-i0.001076. Για την ΠΟΓΣ διπόλων a/λ=0.01 και h/λ=0.184. 
Φαίνονται η ( )G θ  για την αντίστοιχη ΑΟΓΣ διπόλων, η ( )G θ  για τη στοιχειοκεραία 
ψευδοδυναμικών με μιγαδικό Α, η ( )G θ  για τη στοιχειοκεραία ψευδοδυναμικών με πραγματικό Α και 
η ( )G θ  για την ΠΟΓΣ διπόλων. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα για πραγματικό και για μιγαδικό Α 
συμπίπτουν. 

 

 
Σχ. 3.11: Επιδεκτικότητα 31( )B θ  για το 31ο στοιχείο της κεραίας του Σχ. 3.10, μαζί με την 
επιδεκτικότητα των αντίστοιχων ΠΟΓΣ και της αντίστοιχης ΑΟΓΣ διπόλων. Σημειώνεται ότι τα 
αποτελέσματα για πραγματικό και για μιγαδικό Α συμπίπτουν. 
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Σχ. 3.12: Αγωγιμότητα 31( )G θ  για το 31ο στοιχείο μίας κεραίας με 61 στοιχεία και με b/λ=0.6. Για 
την ΠΟΓΣ ψευδοδυναμικών / 0.18473 0.81221A iλ = − . Για την ΠΟΓΣ διπόλων a/λ=0.02 και 

h/λ=0.2133. Φαίνονται η ( )G θ  για την αντίστοιχη ΑΟΓΣ διπόλων, η ( )G θ  για τη στοιχειοκεραία 
ψευδοδυναμικών με μιγαδικό Α, η ( )G θ  για τη στοιχειοκεραία ψευδοδυναμικών με πραγματικό Α και 
η ( )G θ  για την ΠΟΓΣ διπόλων.  
 

 
Σχ. 3.13: Επιδεκτικότητα 31( )B θ  για το 31ο στοιχείο της κεραίας του Σχ. 3.12, μαζί με την 
επιδεκτικότητα των αντίστοιχων ΠΟΓΣ και της  αντίστοιχης ΑΟΓΣ διπόλων.  
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Σχ. 3.14: Αγωγιμότητα 31( )G θ  για το 31ο στοιχείο μίας κεραίας με 61 στοιχεία και με b/λ=0.95. Για 
την ΠΟΓΣ ψευδοδυναμικών / 0.070479 0.48946A iλ = − − . Για την ΠΟΓΣ διπόλων a/λ=0.02 και 

h/λ=0.2133. Φαίνονται η ( )G θ  για την αντίστοιχη ΑΟΓΣ διπόλων, η ( )G θ  για τη στοιχειοκεραία 
ψευδοδυναμικών με μιγαδικό Α, η ( )G θ  για τη στοιχειοκεραία ψευδοδυναμικών με πραγματικό Α και 
η ( )G θ  για την ΠΟΓΣ διπόλων.  

 

 
Σχ. 3.15: Επιδεκτικότητα 31( )B θ  για το 31ο στοιχείο της κεραίας του Σχ. 3.14, μαζί με την 
επιδεκτικότητα των αντίστοιχων ΠΟΓΣ και της  αντίστοιχης ΑΟΓΣ διπόλων.  
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Σχ. 3.16: Αγωγιμότητα 31( )G θ  για το 31ο στοιχείο μίας κεραίας με 61 στοιχεία και με b/λ=0.68. Για 
την ΠΟΓΣ ψευδοδυναμικών / 0.19145 0.28261A iλ = − . Για την ΠΟΓΣ διπόλων a/λ=0.022, 

h/λ=0.23 και h/λres=0.21565. Φαίνονται η ( )G θ  για την αντίστοιχη ΑΟΓΣ διπόλων η ( )G θ  για τη 
στοιχειοκεραία ψευδοδυναμικών με μιγαδικό Α, η ( )G θ  για τη στοιχειοκεραία ψευδοδυναμικών με 
πραγματικό Α και η ( )G θ  για την ΠΟΓΣ διπόλων.  

 
Σχ. 3.17: Επιδεκτικότητα 31( )B θ  για το 31ο στοιχείο της κεραίας του Σχ. 3.16, μαζί με την 
επιδεκτικότητα των αντίστοιχων ΠΟΓΣ και της  αντίστοιχης ΑΟΓΣ διπόλων.  
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Όταν το μήκος των διπόλων ξεπεράσει το μήκος του απομονωμένου 

συντονισμένου διπόλου τουλάχιστον κατά 0.008 (δηλαδή όταν 

/ / 0.008resh hλ λ− < − ), παρουσιάζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα στην περιγραφή 

της αγωγιμότητας και της επιδεκτικότητας, κυρίως για τα κεντρικά στοιχεία της 

κεραίας. Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα για αυτή την περίπτωση φαίνονται στα 

Σχ. 3.16 και 3.17 για το κεντρικό στοιχείο μίας κεραίας με 61 στοιχεία. Εδώ 

/ / 0.01435 0.008resh hλ λ− = − < −  και, όπως είναι φανερό, το μοντέλο 

ψευδοδυναμικών δεν περιγράφει καλά τις ιδιότητες των κεντρικών στοιχείων της 

κεραίας. Εντούτοις σε αυτή την περίπτωση δεν παρουσιάζονται έντονα φαινόμενα 

άκρων και τα κεντρικά στοιχεία μπορούν να περιγραφούν πάρα πολύ καλά από την 

ΑΟΓΣ διπόλων. Εάν συγκριθούν στα Σχ. 3.16 και 3.17 οι γραμμές που περιγράφουν 

την ΑΟΓΣ διπόλων και την ΠΟΓΣ διπόλων, παρατηρείται ότι σχεδόν ταυτίζονται. 

Αυτό προφανώς δεν ισχύει για τα ακριανά στοιχεία της κεραίας. Παρόλα αυτά για τα 

ακριανά στοιχεία το μοντέλο περιγράφει αρκετά καλά ποιοτικά τις ιδιότητες των 

διπόλων της κεραίας. 

Στα Σχ. 3.18, 3.19 και 3.20 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, για τρεις 

διαφορετικές τιμές του b/λ, όλες οι περιοχές λειτουργίας του μοντέλου 

ψευδοδυναμικών με πραγματικό Α. Το άσπρο χρώμα αντιστοιχεί σε τιμές 

παραμέτρων για τις οποίες παρατηρείται πολύ μεγάλη ομοιότητα (σε πολλές 

περιπτώσεις ταύτιση) μεταξύ των αποτελεσμάτων του μοντέλου ψευδοδυναμικών με 

μιγαδικό Α και του αντίστοιχου με πραγματικό Α. Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα 

αυτής της κατηγορίας φαίνονται στα Σχ. 3.10 και 3.11. Το ανοιχτό γκρι χρώμα (Σχ. 

3.20) αντιστοιχεί σε τιμές παραμέτρων για τις οποίες παρατηρείται πολύ καλή 

περιγραφή και της αγωγιμότητας G και της επιδεκτικότητας Β, σε όλο το διάστημα 

των τιμών του θ, εκτός από το διάστημα [ ]0, 2 kbπ − , όπου παρατηρούνται 

σημαντικές αποκλίσεις. Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα αυτής της κατηγορίας 

εμφανίζονται στα Σχ. 3.14. και 3.15. Το σκούρο γκρι χρώμα (Σχ. 3.18) αντιστοιχεί σε 

τιμές παραμέτρων για τις οποίες παρατηρείται πολύ καλή περιγραφή της 

αγωγιμότητας G, αλλά μόνο ποιοτική περιγραφή της επιδεκτικότητας B για τα 

κεντρικά στοιχεία. Αυτή η κατηγορία αποτελεσμάτων εμφανίζεται μόνο για b/λ<0.6. 

Τα αποτελέσματα για το Β είναι ελαφρώς χειρότερα από αυτά που φαίνονται στο Σχ. 

3.13. Σημειώνεται ότι για τα ακριανά στοιχεία υπάρχει πολύ καλή περιγραφή και της 

επιδεκτικότητας και της αγωγιμότητας. Το μαύρο χρώμα αντιστοιχεί σε τιμές 
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παραμέτρων για τις οποίες παρουσιάζονται προβλήματα στην περιγραφή και της 

αγωγιμότητας και της επιδεκτικότητας των κεντρικών στοιχείων. Τα αντίστοιχα 

αποτελέσματα για τα ακριανά στοιχεία είναι καλύτερα και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την ποιοτική περιγραφή της στοιχειοκεραίας. 

Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα αυτής της κατηγορίας για το κεντρικό στοιχείο 

μίας κεραίας με 61 στοιχεία φαίνονται στα Σχ. 3.16 και 3.17.  

 
Σχ. 3.18: Περιοχές λειτουργίας μοντέλου ψευδοδυναμικών με πραγματικό Α για b/λ=0.52.  
 

 
Σχ. 3.19: Περιοχές λειτουργίας μοντέλου ψευδοδυναμικών με πραγματικό Α για b/λ=0.68.  
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Σχ. 3.20: Περιοχές λειτουργίας μοντέλου ψευδοδυναμικών με πραγματικό Α για b/λ=0.92.  

 

Από τα Σχ. 3.18, 3.19 και 3.20 γίνεται φανερό ότι το μοντέλο με πραγματικό Α, 

όταν b/λ>0.5, είναι ιδιαίτερα αποδοτικό για τις στοιχειοκεραίες που αποτελούνται από 

βραχέα δίπολα (όπως συμβαίνει και για b/λ<0.5). Όσο τα δίπολα έχουν μεγαλύτερο 

μήκος και ακτίνα και η απόσταση μεταξύ τους αυξάνεται, τόσο μειώνεται η απόδοση 

του μοντέλου. Παρόλα αυτά για όλο το εύρος τιμών των παραμέτρων των διπόλων 

(ακόμα και για παχιά και μακριά δίπολα) το μοντέλο ψευδοδυναμικών με πραγματικό 

Α μπορεί να αποδώσει τουλάχιστον ποιοτικά τις ιδιότητες των πραγματικών 

στοιχειοκεραιών διπόλων.  

 

3.3. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΕΣ 

ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΚΕΡΑΙΕΣ 

 

Εν συνεχεία παρέχονται συγκεκριμένες επεκτάσεις για ορισμένους τύπους 

επίπεδων στοιχειοκεραιών διπόλων, αντίστοιχες με αυτές του προηγούμενου 

κεφαλαίου, όμως για πραγματικές τιμές της παραμέτρου Α. Η απόσταση μεταξύ των 

στοιχείων και στις δύο κατευθύνσεις είναι b/λ και (για λόγους σαφήνειας) η μεταβολή 

της φάσης είναι θ κατά τη x-κατεύθυνση και xN θ  κατά την y-κατεύθυνση, όπου xN  

είναι ο αριθμός των στοιχείων στη x-κατεύθυνση. Η παράμετρος των 

ψευδοδυναμικών Α υπολογίζεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που βρέθηκε και στη 

γραμμική περίπτωση: η άπειρη γραμμική στοιχειοκεραία ψευδοδυναμικών, με 

απόσταση μεταξύ των στοιχείων της b/λ, ταιριάζεται στην αντίστοιχη γραμμική 
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στοιχειοκεραία διπόλων με απόσταση μεταξύ των στοιχείων της b/λ. Ο μεγαλύτερος 

αριθμός κατά απόλυτη τιμή μεταξύ του πραγματικού και του φανταστικού μέρους της 

παραμέτρου ψευδοδυναμικών Α χρησιμοποιείται, διατηρώντας το αρχικό του 

πρόσημο, για τον καθορισμό της πραγματικής παραμέτρου ψευδοδυναμικών Α. Όταν 

b/λ>0.52 και h/λres-h/λ<-0.0045 (δηλαδή για παχιά και μακριά δίπολα), διατηρείται το 

πραγματικό μέρος του μιγαδικού Α, ανεξάρτητα εάν αυτό είναι μεγαλύτερο ή 

μικρότερο από το φανταστικό μέρος του Α. Στη συνέχεια η πραγματική παράμετρος 

χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη των ιδιοτήτων μίας πεπερασμένης επίπεδης 

στοιχειοκεραίας ψευδοδυναμικών. Τα αποτελέσματα του μοντέλου ψευδοδυναμικών 

με πραγματικό Α συγκρίνονται με τα αντίστοιχα του μοντέλου ψευδοδυναμικών με 

μιγαδικό Α και με αυτά για πραγματικές επίπεδες στοιχειοκεραίες διπόλων, τα οποία 

υπολογίζονται με τη Θεωρία Δύο Όρων.  

Οι περιοχές τιμών των παραμέτρων των διπόλων, για τις οποίες το μοντέλο των 

ψευδοδυναμικών με πραγματικό Α δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα για την 

περιγραφή συγκεκριμένων τύπων επίπεδων κεραιών, είναι οι ίδιες με αυτές για την 

περιγραφή γραμμικών κεραιών. Επιπλέον ισχύουν ακριβώς οι ίδιες επιμέρους 

παρατηρήσεις όσον αφορά την απόδοση του μοντέλου σε σχέση με την απόσταση 

μεταξύ των στοιχείων της κεραίας καθώς και με το μήκος και την ακτίνα των 

διπόλων.  

Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα για αποστάσεις μεταξύ των στοιχείων 

μεγαλύτερες του μισού μήκους κύματος φαίνονται στα Σχ. 3.21 και 3.22. Σε αυτά 

h/λres-h/λ=0.0216 και τα αποτελέσματα με μιγαδικό και πραγματικό Α σχεδόν 

ταυτίζονται.  

Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα για αποστάσεις μεταξύ των στοιχείων 

μικρότερες του μισού μήκους κύματος και για δίπολα σχετικά βραχέα και λεπτά 

(h/λres-h/λ=0.0454) φαίνονται στα Σχ. 3.23 και 3.24. Και σε αυτή την περίπτωση τα 

αποτελέσματα με μιγαδικό και με πραγματικό Α σχεδόν ταυτίζονται. Αποτελέσματα 

για στοιχειοκεραίες με δίπολα μεγαλύτερου μήκους και ακτίνας (h/λres-h/λ=0.0019) 

φαίνονται στα Σχ. 3.25 και 3.26, όπου για την αγωγιμότητα και για θ>kb 

παρουσιάζονται αποκλίσεις όμοιες με αυτές που εντοπίζονται στις γραμμικές 

στοιχειοκεραίες, μεταξύ των αποτελεσμάτων με πραγματικό και με μιγαδικό Α.  

Για όλα αυτά τα αποτελέσματα οι επίπεδες στοιχειοκεραίες αποτελούνται από 

11*15 δίπολα και τα αποτελέσματα αφορούν το ακριανό στοιχείο της τελευταίας 
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σειράς διπόλων. Την ίδια ποιότητα παρουσιάζουν τα αποτελέσματα για όλα τα 

στοιχεία των επίπεδων στοιχειοκεραιών.  

 

Σχ. 3.21: Αγωγιμότητα 165 ( )G θ για το 165ο στοιχείο μιας επίπεδης κεραίας 11x15-στοιχείων με 
/ 0.6b λ = . Για την ΠΟΕΣ (Πεπερασμένη Ομοιόμορφη Επίπεδη Στοιχειοκεραία) ψευδοδυναμικών 

Α/λ=-0.21446-i0.020276. Για την ΠΟΕΣ διπόλων / 0.004a λ =  και / 0.21h λ = . Στο σχήμα 
φαίνεται και η αγωγιμότητα ( )G θ  για την αντίστοιχη ΑΟΓΣ διπόλων. Σημειώνεται ότι τα 
αποτελέσματα για πραγματικό και για μιγαδικό Α συμπίπτουν. 

 
Σχ. 3.22: Επιδεκτικότητα 165 ( )B θ  για το 165ο στοιχείο της κεραίας του Σχ. 3.21, μαζί με την 
επιδεκτικότητα των αντίστοιχων ΠΟΕΣ και της αντίστοιχης ΑΟΓΣ διπόλων. Σημειώνεται ότι τα 
αποτελέσματα για πραγματικό και για μιγαδικό Α συμπίπτουν. 
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Σχ. 3.23: Αγωγιμότητα 165 ( )G θ για το 165ο στοιχείο μιας επίπεδης κεραίας 11x15-στοιχείων με 

/ 0.4b λ = . Για την ΠΟΕΣ (Πεπερασμένη Ομοιόμορφη Επίπεδη Στοιχειοκεραία) ψευδοδυναμικών 
Α/λ=-0.082734+i0.0010897. Για την ΠΟΕΣ διπόλων / 0.005a λ =  και / 0.185h λ = . Στο σχήμα 

φαίνεται και η αγωγιμότητα ( )G θ  για την αντίστοιχη ΑΟΓΣ διπόλων. Σημειώνεται ότι τα 
αποτελέσματα για πραγματικό και για μιγαδικό Α συμπίπτουν. 
 

 
Σχ. 3.24: Επιδεκτικότητα 165 ( )B θ  για το 165ο στοιχείο της κεραίας του Σχ. 3.23, μαζί με την 
επιδεκτικότητα των αντίστοιχων ΠΟΕΣ και της αντίστοιχης ΑΟΓΣ διπόλων. Σημειώνεται ότι τα 
αποτελέσματα για πραγματικό και για μιγαδικό Α συμπίπτουν. 
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Σχ. 3.25: Αγωγιμότητα 165 ( )G θ για το 165ο στοιχείο μιας επίπεδης κεραίας 11x15-στοιχείων με 
b/λ=0.45. Για την ΠΟΕΣ (Πεπερασμένη Ομοιόμορφη Επίπεδη Στοιχειοκεραία) ψευδοδυναμικών 
Α/λ=0.47095-i0.39229. Για την ΠΟΕΣ διπόλων α/λ=0.03 και h/λ=0.208. Στο σχήμα φαίνεται και η 
αγωγιμότητα ( )G θ  για την αντίστοιχη ΑΟΓΣ διπόλων. 
 

 
Σχ. 3.26: Επιδεκτικότητα 165 ( )B θ  για το 165ο στοιχείο της κεραίας του Σχ. 3.25, μαζί με την 
επιδεκτικότητα των αντίστοιχων ΠΟΕΣ και της  αντίστοιχης ΑΟΓΣ διπόλων.  
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3.4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάστηκε μία τροποποίηση του εμπειρικού μοντέλου 

των ψευδοδυναμικών που παρουσιάσθηκε αρχικά στο προηγούμενο κεφάλαιο της 

παρούσας διατριβής. Στο τροποποιημένο μοντέλο η παράμετρος ψευδοδυναμικών 

είναι πραγματικός αριθμός και όχι μιγαδικός. Το κύριο πλεονέκτημα της 

τροποποίησης αυτής είναι ότι μία πραγματική παράμετρος ψευδοδυναμικών Α/λ 

καθιστά οποιαδήποτε αναλυτική μελέτη πολύ πιο εύκολη. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί ο σχολιασμός επί του φαινομένου συντονισμού στην άπειρη 

στοιχειοκεραία ψευδοδυναμικών που έγινε στο κεφάλαιο 2.3.2 της παρούσας 

εργασίας. Επιπλέον, όταν το Α είναι πραγματικό, επιτυγχάνεται πιο ρεαλιστική 

περιγραφή των πραγματικών στοιχειοκεραιών, εφόσον η παράμετρος 

ψευδοδυναμικών Α έχει διαστάσεις μήκους. Τα χαρακτηριστικά σάρωσης των 

γραμμικών (αλλά και συγκεκριμένων τύπων επίπεδων) στοιχειοκεραιών διπόλων και 

των γραμμικών στοιχειοκεραιών ψευδοδυναμικών με τη χρήση του μοντέλου με 

μιγαδική παράμετρο Α συγκρίθηκαν με αποτελέσματα από το τροποποιημένο 

μοντέλο με πραγματική παράμετρο Α. Αυτό έγινε για πολλές διαφορετικές τιμές των 

παραμέτρων. Στις περισσότερες περιπτώσεις η συμφωνία είναι πάρα πολύ καλή και 

σε κάποιες άλλες εξαιρετική. Δείχτηκε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις και για το 

μεγαλύτερο εύρος τιμών των παραμέτρων των διπόλων είναι εφικτή η αντικατάσταση 

του μιγαδικού Α με πραγματικό. Το μοντέλο περιγράφει επιτυχώς τις πεπερασμένες 

γραμμικές και συγκεκριμένους τύπους επίπεδων φασικών στοιχειοκεραιών και είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμο για την κατανόηση φαινομένων, όπως είναι οι συντονισμοί και τα 

φαινόμενα άκρων. Ιδιαίτερη σημασία έχει η επιτυχής περιγραφή των φαινομένων 

άκρων που χαρακτηρίζουν μέχρι και το κεντρικό στοιχείο μίας στοιχειοκεραίας, αφού 

αυτά δεν έχουν περιγραφεί από κανένα άλλο μοντέλο, απ’ό,τι γνωρίζουμε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ 

ΠΗΓΩΝ  

 

4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Η Μέθοδος Βοηθητικών Πηγών (MAS) [1]-[5] είναι μία προσεγγιστική μέθοδος 

για την επίλυση προβλημάτων ηλεκτρομαγνητικής σκέδασης. Οι ρίζες και η ιστορία 

της MAS, όπως και οι παραλλαγές της αλλά και η σχέση της με άλλες μεθόδους, 

συζητούνται αναλυτικά στα [3]-[5]. Η MAS εφαρμόζεται συχνά σε δισδιάστατα ή 

τρισδιάστατα προβλήματα σκέδασης από λείο και τέλειο ηλεκτρικά αγωγό (Perfect 

Electrical Conductor). Αυτός ο αγωγός είναι συνήθως κλειστός και πεπερασμένος, 

αλλά μπορεί να επεκτείνεται και στο άπειρο [3], [5, ch. 3], [5, ch.5], [6]-[8]. Όταν 

εφαρμόζεται η MAS, ζητούνται Ν ρεύματα MAS τα οποία είναι υποθετικά ηλεκτρικά 

ρεύματα (συχνά μπορεί να ζητούνται μαγνητικά ρεύματα ή συνδυασμός των δύο) 

τοποθετημένα σε βοηθητική επιφάνεια μέσα στον τέλεια ηλεκτρικά αγωγό. Η 

βοηθητική επιφάνεια συνήθως θεωρείται όμοια με τον αγωγό. Τα ρεύματα MAS είναι 

τέτοια, ώστε να ικανοποιείται η οριακή συνθήκη μηδενικού εφαπτομενικού 

ηλεκτρικού πεδίου σε Ν σημεία ισότητας (collocation points) πάνω στον αγωγό, και 

έτσι τα ρεύματα MAS ικανοποιούν ένα ΝxN σύστημα γραμμικών αλγεβρικών 

εξισώσεων. Αφού λυθεί αυτό το σύστημα, το πεδίο λόγω των Ν ρευμάτων MAS 

(πεδίο MAS) μπορεί να βρεθεί πολύ εύκολα. Για κλειστούς σκεδαστές όσο το Ν 

αυξάνεται, ελπίζουμε στη σύγκλιση του πεδίου MAS στο πραγματικό πεδίο (η 

αντίστοιχη πρόταση για άπειρους σκεδαστές μπορεί να βρεθεί στην ενότητα 4.5). 

Επιπλέον είναι λογικό να αναμένεται ότι τα ρεύματα MAS – όταν έχουν 

κανονικοποιηθεί καταλλήλως – παραμένουν αμετάβλητα όσο το Ν αυξάνει, έτσι ώστε 

τα κανονικοποιημένα ρεύματα MAS να συγκλίνουν σε μία συνεχή επιφανειακή 

πυκνότητα ρεύματος.  

Σε πρόσφατη εργασία [1] δείχνεται ότι είναι δυνατόν το πεδίο MAS να συγκλίνει 

στο πραγματικό πεδίο, χωρίς να συγκλίνουν τα κανονικοποιημένα MAS ρεύματα. 

Αυτό περιγράφεται στο [1] για ένα συγκεκριμένο δισδιάστατο πρόβλημα – θα 
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αναφέρεται στο εξής ως «κυλινδρικό πρόβλημα» – στο οποίο ο κλειστός, τέλειος 

ηλεκτρικά αγώγιμος σκεδαστής είναι ένας κυκλικός κύλινδρος, ο οποίος φωτίζεται 

από ένα νηματοειδές ρεύμα τοποθετημένο στο φ=0. Η βοηθητική επιφάνεια είναι 

επίσης ένας κυκλικός κύλινδρος. Και τα σημεία των βοηθητικών πηγών και τα 

σημεία ισότητας είναι τοποθετημένα στις γωνιακές διευθύνσεις 

0, 2 / , 4 / , , 2 ( 1) /N Nφ π π π= Ν − Ν… . Για αυτό το απλό δισδιάστατο πρόβλημα στο 

[1] βρίσκονται αναλυτικές λύσεις κλειστής μορφής για τα ρεύματα και για το πεδίο 

MAS και το όριο αυτών των λύσεων εξετάζεται ασυμπτωτικά, καθώς το N →∞  ή 

ισοδύναμα καθώς η απόσταση μεταξύ διαδοχικών ρευμάτων MAS τείνει στο μηδέν. 

Η απόκλιση των ρευμάτων MAS (η οποία συνοδεύεται, όπως προαναφέρθηκε, από τη 

σύγκλιση του πεδίου MAS), συμβαίνει μόνο όταν η ακτίνα της κυκλικής βοηθητικής 

επιφάνειας είναι μικρότερη από μία συγκεκριμένη κρίσιμη ακτίνα. Η κρίσιμη ακτίνα 

μειώνεται, όσο το νηματοειδές ρεύμα απομακρύνεται από τον κύλινδρο, και 

μηδενίζεται στο όριο που το νηματοειδές ρεύμα τείνει στο άπειρο. Τα αποτελέσματα 

του [1] που περιγράφηκαν παραπάνω εξάγονται όλα αναλυτικά. Ένα ακόμα 

αποτέλεσμα στο [1], το οποίο εξήχθη αριθμητικά, αποκαλύπτει τη φύση της 

απόκλισης: τα ρεύματα MAS (για την ακρίβεια τα πραγματικά τους μέρη) 

ταλαντώνονται και οι μέγιστες ταλαντώσεις παρατηρούνται κοντά στο φ=0. 

Συνεπάγεται λοιπόν από τα αποτελέσματα του [1] ότι είναι δυνατόν να ληφθούν 

σωστά αποτελέσματα για το πεδίο, ακόμα και εάν τα ρεύματα MAS, τα οποία είναι 

ενδιάμεσα αποτελέσματα, είναι αφύσικα και ταλαντώνονται.  

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η φύση ταλαντώσεων, 

όπως αυτές που αναφέρθηκαν ανωτέρω, με κάποια λεπτομέρεια. Αναλυτικότερα οι 

επιδιωκόμενοι στόχοι είναι: 

(i) Για το διαφορετικό δισδιάστατο πρόβλημα – θα αναφέρεται στο εξής ως 

«επίπεδο πρόβλημα» – ενός νηματοειδούς ηλεκτρικού ρεύματος που είναι 

τοποθετημένο σε απόσταση fily  πάνω από ένα τέλεια ηλεκτρικά αγώγιμο 

επίπεδο (PEC ground plane), δείχνεται αναλυτικά ότι τα 

κανονικοποιημένα ρεύματα MAS μπορεί να αποκλίνουν, ενώ το πεδίο 

MAS συγκλίνει. Για το εν λόγω πρόβλημα, στο οποίο ο σκεδαστής 

εκτείνεται στο άπειρο, εφαρμόζεται αρχικά η MAS, χρησιμοποιώντας 

έναν άπειρο αριθμό βοηθητικών στοιχείων γραμμών–ρεύματος, τα οποία 

είναι τοποθετημένα σε βάθος auxy  κάτω από το τέλεια ηλεκτρικά αγώγιμο 
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επίπεδο (PEC ground plane). Η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών 

στοιχείων είναι d. Τα ρεύματα MAS αποκλίνουν στο όριο 0d → , όταν 

aux fily y> . Η μελέτη εδώ είναι αντίστοιχη με αυτή στο [1]. Συγκεκριμένα 

το θέμα γίνεται καλύτερα κατανοητό, εάν εφαρμοστεί πρώτα η «συνεχής 

εκδοχή» της MAS, στην οποία μία άγνωστη βοηθητική επιφανειακή 

πυκνότητα ρεύματος καθορίζεται από ολοκληρωτική εξίσωση που 

προκύπτει από την ακριβή ικανοποίηση της σχετικής οριακής συνθήκης. 

Όπως και στο [1], όλα τα αποτελέσματα εξάγονται από βασικές αρχές και 

δεν βασίζονται σε θεωρήματα [4], [5], [9] σχετικά με τη συμπεριφορά των 

λύσεων της MAS για γενικές γεωμετρίες.  

(ii) Δείχνεται ότι η προαναφερθείσα απόκλιση (όταν aux fily y> ) συνοδεύεται 

από ταλαντώσεις. Επιπλέον για μικρά d (και κάτω από ορισμένες επιπλέον 

συνθήκες) προκύπτει ένας ασυμπτωτικός τύπος (εξίσωση (4.24) 

παρακάτω) για τα ταλαντούμενα ρεύματα. Ο τύπος αυτός χρησιμοποιείται 

για την εξαγωγή βασικών ιδιοτήτων των ταλαντώσεων.  

(iii) Δείχνεται αριθμητικά ότι ταλαντώσεις συμβαίνουν επίσης όταν ο αριθμός 

βοηθητικών πηγών είναι μεγάλος αλλά πεπερασμένος, και ότι υπό 

συγκεκριμένες συνθήκες οι ταλαντούμενες τιμές προσεγγίζονται πολύ 

καλά από τον ασυμπτωτικό τύπο (4.24). Για αυτό το πρόβλημα 

εξετάζονται με λεπτομέρεια οι «αριθμοί κατάστασης του πίνακα» (matrix 

condition numbers).  

(iv) Στο τέλος επιστρέφουμε στο κυλινδρικό πρόβλημα του [1]. Εξάγεται ένας 

ασυμπτωτικός τύπος για τις τιμές που ταλαντώνονται (τύπος (4.31) 

παρακάτω – στο [1] δεν περιέχεται σχετικός τύπος), ο οποίος εν τέλει 

μοιάζει αρκετά με τον τύπο (4.24) για το επίπεδο πρόβλημα.  

Από την ανωτέρω μελέτη προκύπτει ότι ταλαντώσεις, όπως κι αυτές που βρέθηκαν 

στο [1], δεν περιορίζονται στο κυλινδρικό πρόβλημα. Πρόκειται μάλλον για ένα πιο 

γενικό φαινόμενο, το οποίο εμφανίζεται σε περιπλοκότερα προβλήματα από τα απλά 

παραδείγματα που μελετώνται εδώ και στο [1].  

Υπάρχουν πολλές ομοιότητες, οι περισσότερες από αυτές απρόσμενες, από τη μία 

πλευρά μεταξύ των αποτελεσμάτων στο [1] και στην παρούσα εργασία και από την 

άλλη σε πρόσφατα αποτελέσματα, που προέκυψαν από την εφαρμογή αριθμητικών 

μεθόδων στην εξίσωση Hallén με τον προσεγγιστικό πυρήνα [10], [11]. Πρώτον, και 
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στις δύο περιπτώσεις παρουσιάζονται ταλαντώσεις (κοντά στο νηματοειδές ρεύμα 

του MAS προβλήματος και κοντά στη γεννήτρια δ-συνάρτησης στο πρόβλημα 

κεραιών) οι οποίες σχετίζονται με τη μη-επιλυσιμότητα μίας ολοκληρωτικής 

εξίσωσης. Δεύτερον, οι τιμές που ταλαντώνονται στις πεπερασμένες περιπτώσεις 

(περίπτωση (iii) παραπάνω από τη μία και η κεραία πεπερασμένου μήκους από την 

άλλη) προσεγγίζονται πολύ καλά από αυτές της περίπτωσης απείρου μήκους, οι 

οποίες είναι δυνατόν να μελετηθούν αναλυτικά. Τρίτον, το αποτέλεσμα των λαθών 

που προκύπτουν από στρογγυλοποιήσεις (roundoff errors), και (για την περίπτωση 

της κεραίας) όσων οφείλονται στην αριθμητική ολοκλήρωση μπορεί να είναι πολύ 

σημαντικό, αφού οι «αριθμοί κατάστασης» του πίνακα αυξάνονται πολύ γρήγορα. 

Μπορείτε να συγκρίνετε ειδικά το Σχ. 3 του [11] με το Σχ. 4.4 της παρούσας 

εργασίας. Επιπλέον οι ομοιότητες επισημαίνονται στο κυρίως μέρος αυτού του 

κεφαλαίου.  

 
Σχ. 4.1: Γεωμετρία του «επίπεδου προβλήματος». Φαίνονται τα διακριτά ρεύματα MAS (για 

aux fily y> ) και τα σημεία ισότητας. Οι ελλείψεις ( )  υποδεικνύουν ότι τα ρεύματα MAS 
και τα σημεία ισότητας συνεχίζουν αόριστα και προς τις δύο κατευθύνσεις, σύμφωνα με το 
πρόβλημα των ενοτήτων 4.2 και 4.3. Στην ενότητα 4.4 υπάρχουν M ρεύματα και σημεία 
ισότητας δεξιά από το 0x =  και M αριστερά του.  

 

Όπως η μελέτη της εξίσωσης του Hallén στο [10], έτσι και η παρούσα εργασία 

είναι, σε μεγάλο βαθμό, αναλυτική. Το γεγονός αυτό παρουσιάζει πολλά 

πλεονεκτήματα, εξαιτίας των μεγάλων «αριθμών κατάστασης» του πίνακα, αφού οι 

αναλυτικές προβλέψεις δεν εμπεριέχουν σφάλματα λόγω στρογγυλοποιήσεων. Όταν 

ο αριθμός των βοηθητικών πηγών είναι αρκετά μεγάλος και η απόσταση μεταξύ 

διαδοχικών πηγών είναι αρκετά μικρή, τα σφάλματα λόγω στρογγυλοποιήσεων είναι 

πολύ έντονα. Κατά συνέπεια η παρούσα μελέτη μπορεί να βοηθήσει στη διάκριση 
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μεταξύ του τύπου των ταλαντώσεων που περιγράφονται εδώ και άλλων 

ανεπιθύμητων επιδράσεων. Τονίζεται ότι οι δεύτερες είναι πιθανόν να αποφευχθούν, 

χρησιμοποιώντας καλύτερο υλικό/λογισμικό (hardware/software), ενώ οι 

προαναφερθείσες ταλαντώσεις δεν μπορούν. Σημειώνεται επίσης ότι σε πιο 

πολύπλοκα προβλήματα δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε εκ των προτέρων εάν και 

πότε τέτοιες ταλαντώσεις θα συμβούν.  

Σε αυτό το κεφάλαιο υποθέτουμε χρονική εξάρτηση j te ω− , όπου 

0 0/ 2 /k c f cω π ω μ ε= = = . 

 

4.2. ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

MAS 

 
Το «επίπεδο πρόβλημα» φαίνεται στο Σχ. 4.1. Ο τέλειος ηλεκτρικά αγώγιμος 

(PEC) σκεδαστής είναι ένα αγώγιμο επίπεδο, το επίπεδο y=0. Ο ημιχώρος y>0 είναι 

κενό. Η πηγή είναι ένα νηματοειδές ηλεκτρικό ρεύμα I, παράλληλο στον άξονα των z, 

και τοποθετημένο στο ( , ) (0, )filx y y= , όπου 0fily > . Το ηλεκτρικό πεδίο στο ( , )x y  

έχει διεύθυνση τον z άξονα, ˆ zE=E z  και η ακριβής λύση πάνω από το επίπεδο είναι  

( ) ( )
2

(1) 2 2 (1) 2 2
0 fil 0 fil

0

( ) ( )
4z
k IE H k x y y H k x y y
ωε

⎡ ⎤= − + − − + +⎢ ⎥⎣ ⎦
  (4.1) 

όπου ο πρώτος όρος είναι το προσπίπτον πεδίο και ο δεύτερος όρος το σκεδαζόμενο 

πεδίο, το οποίο οφείλεται στο είδωλο που βρίσκεται στο ( , ) (0, )filx y y= − . Από την 

1
0( )iωμ −= ∇×H E  και την οριακή συνθήκη της εφαπτομενικής συνιστώσας xH , 

βρίσκεται ότι η επιφανειακή πυκνότητα ρεύματος SJ  πάνω στο αγώγιμο επίπεδο έχει 

διεύθυνση τον z άξονα, ˆS SzJ=J z , και είναι ανάλογη με το /zE y∂ ∂ , με 

( )(1) 2 2fil
1 fil2 2

fil
2Sz
iI kyJ H k x y

x y
= − +

+
     (4.2) 

Η λύση (4.1) εξάγεται αρχικά για y>0. Για οποιαδήποτε όμως πραγματική τιμή 

του x μπορεί το zE  να συνεχισθεί αναλυτικά (αναλυτική συνέχιση – analytic 

continuation) στο μιγαδικό επίπεδο y με την εξαίρεση τεσσάρων κλαδικών σημείων 

(branch points) στα fily y ix= ± ±  (τα οποία εκφυλίζονται σε δύο κλαδικά σημεία στον 

πραγματικό άξονα y για x=0). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναλυτική 
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συνέχιση σε πραγματικά, αρνητικά y, που από φυσική άποψη αντιστοιχούν σε σημεία 

κάτω από το αγώγιμο επίπεδο.  

4.2.1. «Συνεχής Εκδοχή» της MAS 

Η πρώτη βοηθητική πηγή είναι μία συνεχής επίπεδη πηγή που βρίσκεται κάτω 

από το αγώγιμο επίπεδο στο auxy y= − , όπου aux 0y > . Φέρει επιφανειακή πυκνότητα 

(ηλεκτρικού) ρεύματος aux( )K x  με διεύθυνση τον άξονα z, η οποία θα καθοριστεί 

από την οριακή συνθήκη του zE . Σε οποιοδήποτε σημείο ( , )x y  πάνω από το 

αγώγιμο επίπεδο το (ολικό) πεδίο εξαιτίας της aux( )K x  είναι    

( ) ( )
2

(1) 2 2 (1) 2 2
0 fil aux 0 aux aux aux

0

( ) ( ) ( ) ( )
4z

kE IH k x y y K x H k x x y y dx
ωε

+∞

−∞

⎡ ⎤
= − + − + − + +⎢ ⎥

⎣ ⎦
∫

          (4.3) 

όπου έγινε χρήση της συνάρτησης Green, για να εκφραστεί το σκεδαζόμενο πεδίο 

σαν ένα ολοκλήρωμα πάνω στη βοηθητική επιφάνεια. Όταν 0y = , 0zE = , έτσι ώστε  

( ) ( )(1) 2 2 (1) 2 2
aux 0 aux aux aux 0 fil( ) ( ) ,K x H k x x y dx IH k x y x

+∞

−∞

− + = − + −∞ < < ∞∫  

          (4.4) 

Η σχέση (4.4) είναι μία ολοκληρωτική εξίσωση Fredholm πρώτου είδους με άγνωστο 

την aux( )K x  και πυρήνα ( )(1) 2 2
0 aux aux( )H k x x y− + . Επειδή aux,x x−∞ < < ∞  και 

επειδή το αριστερό μέρος είναι ένα ολοκλήρωμα συνέλιξης (convolution integral) (με 

άλλα λόγια ο πυρήνας είναι πυρήνας διαφοράς, αφού εξαρτάται από τα x  και auxx  

μόνο μέσω της διαφοράς τους auxx x− , η (4.4) μπορεί να λυθεί ακριβώς, 

χρησιμοποιώντας τους μετασχηματισμούς Fourier. (Αυτή είναι μία κατάσταση 

εντελώς ανάλογη της άπειρης κεραίας [10]-[12]). Εξάγεται εύκολα η  

fil
aux aux

aux0

( , )( ) cos( )
( , )

I f yK x x d
f y
ζ ζ ζ

π ζ

∞

= − ∫      (4.5) 

όπου το ολοκλήρωμα  

( )(1) 2 2
00

( , ) 2 cos( ) , ( 0, 0, 0)f y H k x y x dx k yζ ζ ζ
∞

= + > > >∫  (4.6) 

είναι ο μετασχηματισμός Fourier της συνάρτησης Hankel. Αυτό το ολοκλήρωμα 

μπορεί να υπολογισθεί, (βλ. Α1 του Παραρτήματος Α), έτσι ώστε η (4.5) γίνεται 
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2 2 2 2
fil aux fil aux( ) ( )

aux aux aux
0

( ) cos( ) cos( )
k

i y y k y y k

k

IK x e x d e x dζ ζζ ζ ζ ζ
π

∞
− − − − −⎡ ⎤−

= +⎢ ⎥
⎣ ⎦
∫ ∫  

          (4.7) 

Το δεύτερο ολοκλήρωμα στην (4.7) συγκλίνει, όταν aux fily y< , και σε αυτή την 

περίπτωση βρέθηκε μία λύση κλειστής μορφής της ολοκληρωτικής εξίσωσης (4.4) 

για την βοηθητική επιφανειακή πυκνότητα ρεύματος. Πρόκειται για την «επιλύσιμη 

περίπτωση». Συμβαίνει όποτε η βοηθητική επιφάνεια βρίσκεται πάνω από το είδωλο 

στο fily y= − . Από την άλλη πλευρά όταν η βοηθητική επιφάνεια βρίσκεται κάτω από 

το είδωλο, έτσι ώστε aux fily y> , το δεύτερο ολοκλήρωμα στην (4.7) αποκλίνει. Αυτή 

είναι η «μη-επιλύσιμη περίπτωση», στην οποία δεν υπάρχει βοηθητικό ρεύμα που να 

ικανοποιεί την απαιτούμενη συνοριακή συνθήκη στο 0y = . Η κατάσταση είναι 

ανάλογη με το κυλινδρικό πρόβλημα του [1], με μόνη διαφορά την ερμηνεία του 

κρίσιμου σημείου ως τη θέση του ειδώλου: στο κυλινδρικό πρόβλημα τέτοια 

ερμηνεία έχει νόημα μόνο στο μαγνητοστατικό όριο. Μη-επιλυσιμότητα 

παρουσιάζεται επίσης όταν χρησιμοποιείται ο προσεγγιστικός πυρήνας στην 

ολοκληρωτική εξίσωση για μία κεραία απείρου μήκους, η οποία τροφοδοτείται από 

μία γεννήτρια δ-συνάρτησης [10], [12].  

Για την επιλύσιμη περίπτωση, το ολοκλήρωμα στην (4.7) μπορεί να υπολογιστεί, 

βλ. (Α4) του Παραρτήματος Α, και έτσι εξάγεται μία απλή έκφραση για τη MAS 

επιφανειακή πυκνότητα ρεύματος: 

( )(1) 2 2fil aux
aux 1 aux fil aux aux fil2 2

aux fil aux

( )( ) ( ) ( )
2 ( )

k y yiIK x H k x y y y y
x y y

−
= − + − <

+ −
 

          (4.8) 

η οποία αποτελεί λύση σε κλειστή μορφή για την ολοκληρωτική εξίσωση (4.4). Η 

λύση (4.8) είναι εξαιρετικά απλή και από αυτή μπορούν να εξαχθούν τα παρακάτω 

συμπεράσματα: 

(i)  Το επιφανειακό ρεύμα (4.8) εξήχθη μόνο υπό τη συνθήκη ότι το zE  

μηδενίζεται στο 0y = . Συνεπώς είναι ενδιαφέρον να επιβεβαιωθεί (όπως 

έγινε και στο [1] για το κυλινδρικό πρόβλημα) ότι – για κάθε auxy  με 

aux fily y<  – το πεδίο εξαιτίας του aux( )K x  συμπίπτει με το πραγματικό 
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πεδίο (4.1). Αυτό μπορεί να γίνει με τα ολοκληρώματα του Παραρτήματος 

Α.3  

(ii) Στο όριο όπου aux 0y →  η (4.8) δίνει το επιφανειακό ρεύμα πάνω στο 

αγώγιμο επίπεδο. Συγκρίνατε την (4.8) με την (4.2). Αυτό ισχύει και στο 

κυλινδρικό πρόβλημα [1].  

(iii) Το ολικό ρεύμα πάνω στη βοηθητική επιφάνεια καθορίζεται 

ολοκληρώνοντας την (4.8) από auxx = −∞  μέχρι auxx = +∞ . Με τη βοήθεια 

του ολοκληρώματος (Α3) και θέτοντας ζ=0, βρίσκεται ότι το ολικό ρεύμα 

ισούται με [ ]fil auxexp ( )I ik y y− − , η ένταση του οποίου είναι ανεξάρτητη 

του auxy  και ισούται με την ένταση | |I  του νηματοειδούς ρεύματος I. Στο 

όριο aux fily y→  το aux( )K x  είναι άπειρο για aux 0x = , μηδέν αλλιώς και το 

ολοκλήρωμα aux aux( )K x dx I
∞

−∞

= −∫ , έτσι ώστε aux aux( ) ( )K x I xδ→ − , όπου 

δ είναι η συνάρτηση δ, ακριβώς όπως προβλέπει η θεωρία ειδώλων. Όταν 

το auxy  είναι κοντά στο fily , το aux( )K x  παίρνει τη μέγιστη τιμή του στο 

aux 0x =  και γρήγορα μειώνεται μακριά από το aux 0x = . Αυτά τα 

συμπεράσματα (στα οποία καταλήξαμε αναλυτικά) συμπληρώνουν 

συγκεκριμένες παρατηρήσεις του [6], οι οποίες είχαν εξαχθεί, 

χρησιμοποιώντας έναν μεγάλο, πεπερασμένο αριθμό διακριτών 

βοηθητικών πηγών (όπως στην ενότητα 4.4). 

(iv) Η σχέση (4.2) δίνει το ρεύμα στο αγώγιμο επίπεδο στο 0y = . Είναι 

δυνατόν η (4.8) να προκύψει με έναν συντομότερο – αλλά λιγότερο άμεσο 

– συλλογισμό, ο οποίος βασίζεται σε μία εναλλακτική ερμηνεία της (4.2). 

Για λόγους καλύτερης κατανόησης αντικαθίσταται το fily  στην (4.2) με 

ένα προσωρινό σύμβολο D. Από τη σχέση (4.2) συμπεραίνεται ότι το 

είδωλο μπορεί να αντικατασταθεί από μία επιφανειακή πυκνότητα 

ρεύματος, τοποθετημένη σε απόσταση D πάνω από αυτό το είδωλο. Αυτό 

είναι σωστό με την έννοια ότι, για όλα τα σημεία πάνω από την επιφάνεια, 
                                                 
3 Αντικαθιστούμε την (4.8) στην (4.3). Χρησιμοποιούμε την (Α4) για την αναπαράσταση της (1)

1H  ως 
συνημιτονικό μετασχηματισμό Fourier. Στο διπλό ολοκλήρωμα που προκύπτει εναλλάσουμε τη σειρά 
ολοκλήρωσης. Χρησιμοποιούμε την (Α1) για τον υπολογισμό των προκυπτόντων εσωτερικών 
ολοκληρωμάτων. Χρησιμοποιούμε την (Α2) για τον υπολογισμό των εναπομενόντων ολοκληρωμάτων, 
τα οποία είναι ανεξάρτητα του auxy . Το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το δεξί μέρος της (4.1).  
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η επιφανειακή πυκνότητα ρεύματος, που δίνεται από την (4.2), παράγει το 

ίδιο πεδίο με το είδωλο. Για κάθε auxy  με aux fily y<  η βοηθητική 

επιφανειακή πυκνότητα ρεύματος aux( )K x  αντικαθιστά το είδωλο με μία 

επιφανειακή πυκνότητα ρεύματος που είναι τοποθετημένη σε απόσταση 

fil auxy y−  πάνω από το είδωλο. Έτσι η απαιτούμενη aux( )K x  δίνεται από 

την (4.2) με fil auxy y−  στη θέση του D και έπεται η (4.8). Αξίζει να 

τονιστεί ότι ο παρών συλλογισμός βασίζεται στην ερμηνεία του 

σκεδαζόμενου πεδίου (δηλαδή του δεύτερου όρου στην (4.3)) ως το πεδίο 

του ειδώλου. Συνεπώς αυτό δεν ισχύει για το κυλινδρικό πρόβλημα [1] 

στο οποίο, όπως ήδη αναφέρθηκε, το σκεδαζόμενο πεδίο δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ως πεδίο ενός ειδώλου.  

 

4.2.2. «Διακριτή Εκδοχή» της MAS 

Στη διακριτοποιημένη εκδοχή της MAS, βλ. Σχ. 4.1, οι βοηθητικές πηγές είναι 

παράλληλες με τον άξονα z και είναι τοποθετημένες πάνω στη βοηθητική επιφάνεια 

auxy y= −  ( aux 0y > ). Μία πηγή είναι τοποθετημένη ακριβώς κάτω από το αρχικό 

νηματοειδές ρεύμα στο x=0 και η απόσταση μεταξύ διαδοχικών πηγών είναι d. Οι 

βοηθητικές πηγές φέρουν ηλεκτρικά ρεύματα (ρεύματα MAS) lI  ( 0, 1, 2, )l = ± ± … . 

Αντίθετα με το κυλινδρικό πρόβλημα [1], υπάρχει ένας άπειρος αριθμός ρευμάτων 

MAS (θα θεωρήσουμε έναν πεπερασμένο αριθμό στην ενότητα 4.4). Το πεδίο MAS 

είναι 

( ) ( )
2

(1) 2 2 (1) 2 2
0 fil 0 aux

0

( ) ( ) ( )
4z l

l

kE IH k x y y I H k x ld y y
ωε

+∞

=−∞

⎡ ⎤= − + − + − + +⎢ ⎥⎣ ⎦
∑  

          (4.9) 

Εφαρμόζοντας την οριακή συνθήκη 0zE =  στα σημεία ισότητας ( , ) ( ,0)x y nd=  

( 0, 1, 2,n = ± ± … ) (βλ. Σχ. 4.1) προκύπτει η  

( ) ( )aux

(1) 2 2 (1) 2 2
0 0 fil[( ) ] ( ) ,      0, 1, 2,l

l

I H k n l d y IH k nd y n
+∞

=−∞

− + = − + = ± ±∑ …  

          (4.10) 

η οποία είναι ένα (διπλά) άπειρο σύστημα Toeplitz με αγνώστους τα ρεύματα MAS. 

Τέτοια συστήματα μπορούν να λυθούν σε κλειστή μορφή, χρησιμοποιώντας σειρές 
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Fourier (στο [10] αυτό γίνεται βήμα-βήμα για το σύστημα που προκύπτει από την 

εφαρμογή της μεθόδου Galerkin με συναρτήσεις παλμών στην κεραία απείρου 

μήκους). Εύκολα εξάγεται η  

fil

aux0

1 ( ,0, ) cos
( ,0, )

lI g y l d
I g y

π θ θ θ
π θ

= − ∫       (4.11) 

όπου ( , 0, )g yθ  είναι ειδική περίπτωση της σειράς Fourier 

( )(1) 2 2
0( , , ) ( ) ( 0)in

n

g x y H k x nd y e yθθ
+∞

=−∞

= − + >∑    (4.12) 

(Ο λόγος για τον πιο γενικό ορισμό θα γίνει φανερός αμέσως). Στο κεφάλαιο αυτό 

θεωρείται παντού ότι  

kd π<          (4.13) 

Σύμφωνα με την (4.13) και με τη βοήθεια του τύπου αθροίσεως Poisson [13], στο 

παράρτημα Β προκύπτει μία πιο βολική έκφραση για το g:  
2 22 ( 2 ) ( )

0 2 2
0

2( , , ) ( , , )
( 2 ) ( )

m yi x m kd
d d

m

ig x y g x y e e
m kd

θ π θ π
θ θ

θ π

+
− + −

≠

−
= +

+ −
∑  (4.14) 

όπου το 
0m≠
∑  συμβολίζει το 

1

1m m

− +∞

=−∞ =

⎛ ⎞+⎜ ⎟
⎝ ⎠
∑ ∑  και  

2 2

2 2

( )

2 2

0
( )

2 2

2 ,     | |<
( )

( , , )
2 ,   | | .
( )

x yi i kd
d d

x yi kd
d d

e e kd
kd

g x y
i e e kd
kd

θ θ

θ θ

θ
θ

θ
θ π

θ

−

− −

⎧
⎪

−⎪= ⎨
−⎪ < <⎪ −⎩

   (4.15) 

Για οποιαδήποτε απόσταση d που ικανοποιεί την (4.13), οι σχέσεις (4.11), (4.14) και 

(4.15) συνθέτουν έκφραση κλειστής μορφής για τα διακριτά ρεύματα MAS.  

 

4.2.3. Απόκλιση των διακριτών ρευμάτων MAS όταν aux fily y>  

Στο σημείο αυτό θα εξεταατεί το όριο 0d → , όπου τα διακριτά ρεύματα MAS 

γίνονται μία επιφανειακή πυκνότητα ρεύματος limit aux( )K x , με 

( )limit aux 0 aux( ) lim / ( )d lK x I d x ld→= =      (4.16) 

Από τα αποτελέσματα στη συνεχή εκδοχή της MAS (ενότητα 4.2.1) αναμένεται ότι η 

ποσότητα στην (4.16): (i) είναι καλά ορισμένη όταν aux fily y<  και ισούται με την 

επιφανειακή πυκνότητα ρεύματος aux( )K x  της (4.8), (ii) αποκλίνει για aux fily y> . Και 
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οι δύο αυτές προβλέψεις μπορούν να επιβεβαιωθούν, εάν παρατηρηθεί από τις (4.14) 

και (4.15) ότι στο όριο 0d → ,  

0( , , ) ( , , ) ( 0)g x y g x y dθ θ →∼       (4.17) 

Αντικαθιστώντας στη συνέχεια τις (4.17) και (4.15) στις (4.11) και (4.16) αντίστοιχα 

και αλλάζοντας μεταβλητή / dθ ζ= , προκύπτει  

2 2 2 2
fil aux fil aux( ) ( )

limit aux aux aux
0

( ) cos( ) cos( )
k

i y y k y y k

k

IK x e x d e x dζ ζζ ζ ζ ζ
π

∞
− − − − −⎡ ⎤

= − +⎢ ⎥
⎣ ⎦
∫ ∫  

          (4.18) 

όπου τα άπειρα όρια ολοκλήρωσης προέρχονται λαμβάνοντας το όριο 0d →  του 

/ dπ . Όταν aux fily y< , και τα δύο ολοκληρώματα στην (4.18) συγκλίνουν και 

μπορούν να υπολογιστούν με τη βοήθεια του ολοκληρώματος (Α4), οπότε προκύπτει 

η (4.8). Αλλά όταν aux fily y> , το δεύτερο ολοκλήρωμα στην (4.18) αποκλίνει και δεν 

υπάρχει πεπερασμένο όριο, όπως εξάλλου ήταν αναμενόμενο.  

Αν και το /( )lI Id  αποκλίνει για aux fily y>  (στο όριο 0d → ), είναι δυνατόν να 

δειχτεί ότι το φανταστικό μέρος { }Im /( )lI Id  πάντα συγκλίνει. Συγκεκριμένα, 

ασχέτως με το εάν aux fily y<  ή όχι, ισχύει ότι  

( )2 2fil aux
0 1 aux fil aux aux2 2

aux fil aux

( )1lim Im ( ) ( )
2 ( )

l
d

I k y y J k x y y x ld
Id x y y

→
−⎧ ⎫ = − + − =⎨ ⎬

⎩ ⎭ + −
 

          (4.19) 

Η σχέση (4.19) μπορεί να αποδειχτεί παρατηρώντας από τις (4.11), (4.14) και (4.15) 

ότι, για κάθε 0d > , το ολοκλήρωμα 
kd

π

∫  στην (4.11) είναι πραγματική ποσότητα, 

έτσι ώστε το { }Im /lI I  να δίνεται από το φανταστικό μέρος του ολοκληρώματος 

0

kd

∫ . Διαδοχική χρήση των (4.17), (4.15) και του φανταστικού μέρους του 

ολοκληρώματος (Α4) του παραρτήματος Α οδηγεί στην (4.19). Τονίζεται ότι η 

αλλαγή της σειράς των 0limd→  και Im στην (4.19) επιτρέπεται μόνο όταν aux fily y< . 

Σε αυτή την περίπτωση η (4.19) είναι σύμφωνη προφανώς με την (4.8).  

Σημειώνεται τελικά ότι η ανάλυση των ενοτήτων 4.2.1 μέχρι και 4.2.3 μπορεί να 

εφαρμοστεί, όταν το νηματοειδές ρεύμα I αντικατασταθεί με ένα προσπίπτον επίπεδο 

κύμα πολωμένο κατά z. Όπως και στο κυλινδρικό πρόβλημα [1], η περίπτωση με το 
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επίπεδο κύμα είναι ουσιαστικά διαφορετική. Δεν υπάρχει κρίσιμο βάθος και μη-

επιλύσιμη περίπτωση, όπως ακριβώς αναμενόταν. Συγκεκριμένα η ανάλυση δείχνει 

ότι, για κάθε θετικό auxy , τα διακριτά ρεύματα MAS lI  είναι ανάλογα με το 

exp( )xik ld , όπου exp( )xik x  είναι η x-εξάρτηση του προσπίπτοντος επίπεδου κύματος. 

Επιπλέον στο όριο 0d →  τα κανονικοποιημένα ρεύματα MAS πάντα (δηλαδή για 

κάθε auxy ) συγκλίνουν στο συνεχές aux( )K x , το οποίο σε αυτή την περίπτωση είναι 

ανάλογο με το auxexp( )xik x .  

 

4.2.4. Σύγκλιση του πεδίου MAS  

Με έναν παρόμοιο τρόπο είναι δυνατόν να δειχτεί ότι, για κάθε 0y > , το πεδίο 

MAS πάντα συγκλίνει στο πραγματικό πεδίο, ανεξαρτήτως εάν aux fily y<  ή όχι. 

Αντικαθιστώντας την (4.11) στην (4.9) και αλλάζοντας τη σειρά άθροισης και 

ολοκλήρωσης, προκύπτει  

( )
2

(1) 2 2 fil
0 fil aux

0 aux

( ,0, )( ) ( , , )
4 2 ( ,0, )z

k I g yE IH k x y y g x y y d
g y

π

π

θ θ θ
ωε π θ−

⎡ ⎤
= − + − − +⎢ ⎥

⎣ ⎦
∫  

          (4. 20)  

όπου το g ορίζεται στην (4.12). Η σχέση (4.20) αποτελεί ακριβή έκφραση για το 

πεδίο MAS και ισχύει για κάθε 0d > . Στο όριο 0d →  τα τρία g ’s στην (4.20) 

μπορούν να αντικατασταθούν από τους αντίστοιχους τύπους για μικρά d, (4.17) και 

(4.15). Η σχέση που προκύπτει είναι ανεξάρτητη του auxy  και περιέχει ένα 

ολοκλήρωμα (παρόμοιο σε μορφή με το ολοκλήρωμα στην (4.18)) το οποίο μπορεί να 

υπολογιστεί με τη βοήθεια του ολοκληρώματος (Α2) του Παραρτήματος Α, έτσι ώστε 

η σχέση δίνει ακριβώς το πραγματικό πεδίο (4.1). 

Συνεπώς για aux fily y>  δείχτηκε αναλυτικά ότι – αν και τα διακριτά ρεύματα 

MAS αποκλίνουν – το πεδίο MAS που υπολογίστηκε βάσει αυτών των ρευμάτων 

συγκλίνει στο πραγματικό πεδίο. Με άλλα λόγια για μικρά d  εξάγεται το πραγματικό 

πεδίο από «ανώμαλα» ρεύματα MAS, ακριβώς όπως και στο κυλινδρικό πρόβλημα 

[1]. (Αντιθέτως για την περίπτωση του προσπίπτοντος επίπεδου κύματος, δεν 

εμφανίζονται ποτέ ιδιόμορφα ρεύματα MAS). Στη συνέχεια θα εξεταστεί η φύση 

αυτής της ιδιομορφίας.  
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4.3. ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: ΑΣΥΜΠΤΩΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 

 

Η ασυμπτωτική συμπεριφορά της λύσης (4.11) παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

για aux fily y>  (όταν δηλαδή τα διακριτά ρεύματα MAS αποκλίνουν), στην περίπτωση 

που το d  είναι μικρό. Συγκεκριμένα υποθέτουμε ότι 

aux filfil 1, 1
d d

y yy −        (4.21) 

καθώς επίσης και ότι  

aux fil
aux

(1), (1), (1)dky O ky O l O
y

= = =      (4.22) 

Οι συνθήκες (4.21) και (4.22) συνεπάγονται πολλές άλλες, οι σημαντικότερες των 

οποίων είναι οι 

aux 1, 1
d

y kd         (4.23) 

Στο Παράρτημα Γ δείχνεται ότι υπό τις προαναφερθείσες συνθήκες, 

( ) 1 aux fil fil

aux aux

~ 1 exp sec
2 2

l
l l

y yI d yI C
y d y

ππ+ ⎛ ⎞−⎛ ⎞− ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

    (4.24) 

όπου 
1

fil fil

aux aux aux aux

cosh 1+cos cosh +cos
2l
l d y l d yC
y y y y
π π π π

−
⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞

= ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦ ⎣ ⎦

  (4.25) 

Το lC  είναι ένας άρτιος ( l lC C−= ) “παράγοντας διόρθωσης” με την έννοια ότι είναι 

ίσος με 1 για 0l =  και μειώνεται μονοτονικά μακριά από το 1 όταν μεγαλώνει το | |l . 

Σημειώνεται ότι η (4.24) έχει ιδιαίτερα απλή μορφή όταν 0l = .  

Η σχέση (4.24) αποκαλύπτει ότι, όταν το d είναι μικρό, το ρεύμα MAS 0I —

αυτό είναι το ρεύμα MAS που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το αρχικό νηματοειδές 

ρεύμα I —είναι πραγματικό (για την ακρίβεια το 0 /I I  είναι πραγματικό) και 

εκθετικά μεγάλο ως προς την παράμετρο aux fil( ) /y y d− . Υπενθυμίζεται ότι το 

aux fily y−  είναι η απόσταση μεταξύ της βοηθητικής πηγής και του ειδώλου. Το 

γεγονός ότι το 0 /I I  είναι ασυμπτωτικά πραγματικό απλώς σημαίνει ότι, όταν 

ικανοποιούνται οι συνθήκες (4.21) και (4.22), το 0Im{ / }I I  είναι πολύ μικρότερο από 

το 0Re{ / }I I . Τα γειτονικά ρεύματα MAS, τα οποία είναι επίσης πραγματικά, 
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ταλαντώνονται, δηλαδή τα διπλανά ρεύματα έχουν αντίθετο πρόσημο. Ο παράγοντας 

διόρθωσης lC  δίνει την περιβάλλουσα αυτών των ταλαντούμενων τιμών. Η ποσότητα 

lC , η οποία μπορεί να θεωρηθεί συνάρτηση των δύο μεταβλητών fil/ld y  και 

aux fil/y y , έχει σχεδιαστεί στο Σχ. 4.2. Σε αυτό φαίνεται ότι το πλάτος των 

ταλαντώσεων αποσβένει, καθώς απομακρυνόμαστε από το ρεύμα MAS 0I . Η 

απόσβεση αυτή είναι μικρότερη όταν το aux fil/y y  μεγαλώνει, που σημαίνει ότι οι 

ταλαντώσεις απλώνονται σε όλο το μήκος της βοηθητικής πηγής, καθώς η θέση της 

πηγής χαμηλώνεται. Ενώ το πραγματικό μέρος Re{ / }lI I  ταλαντώνεται κοντά στο 

0l = , το φανταστικό μέρος Im{ / }lI I  δεν παρουσιάζει τέτοιες ταλαντώσεις, όσο 

μικρό και αν είναι το d . Αυτό αποτελεί άμεση συνέπεια της (4.19). 

 
Σχ. 4.2: Παράγοντας διόρθωσης lC  για το επίπεδο πρόβλημα, ο οποίος –υπό τον όρο ότι 
ισχύουν οι συνθήκες (4.21)-(4.23)—δίνει την περιβάλλουσα των ταλαντούμενων τιμών. 

 

Οι σχέσεις (4.24) και (4.25) είναι παρόμοιες με την [10, σχέση (38)]. Η 

τελευταία πρόκειται για έναν ασυμπτωτικό τύπο που περιγράφει τη συμπεριφορά του 

ρεύματος και της σύνθετης αγωγιμότητας, όταν εφαρμόζεται η μέθοδος Galerkin με 

συναρτήσεις παλμών στην εξίσωση του Hallén με τον προσεγγιστικό πυρήνα, για μία 

άπειρη κεραία που τροφοδοτείται από μία γεννήτρια δ-συνάρτησης. Επιπλέον η 
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σχέση (4.19) είναι ανάλογη με την [10, σχέση (39)] (βλ. επίσης [12]). Στο πρόβλημα 

κεραιών του [10] υπάρχει ένας άπειρος αριθμός συναρτήσεων παλμών, που 

αντιστοιχούν στον άπειρο αριθμό των ρευμάτων MAS. Όπως και στο 

παρουσιαζόμενο MAS πρόβλημα, η σύνθετη αγωγιμότητα εισόδου στο [10] είναι 

εκθετικά μεγάλη και το ρεύμα ταλαντώνεται γρήγορα. Σε αντίθεση με το πρόβλημα 

MAS, το φανταστικό μέρος του ρεύματος στο [10] είναι το ταλαντούμενο μέρος. Το 

πραγματικό μέρος δεν παρουσιάζει ταλαντώσεις.  

 

4.4. ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ  

 

Σε πρακτικά προβλήματα MAS, στα οποία υπάρχουν τέλειοι ηλεκτρικά αγωγοί 

(PECs) που εκτείνονται στο άπειρο [3], [5, κεφ. 3], [5, κεφ. 5], [6]-[8], 

χρησιμοποιείται ένας πεπερασμένος αριθμός ρευμάτων MAS lI  και στη συνέχεια 

ικανοποιείται η οριακή συνθήκη σε έναν πεπερασμένο αριθμό σημείων ισότητας. Ας 

υποτεθεί ότι και οι δύο προαναφερόμενοι αριθμοί είναι ίσοι με 2 1M +  και ότι τα 

MAS ρεύματα απέχουν το ένα από το άλλο την ίδια απόσταση d . Αναμένεται η λύση 

να είναι κοντά στην πραγματική λύση, όταν (i) το M είναι μεγάλο, (ii) το d είναι 

μικρό και (iii) το σημείο παρατήρησης δεν είναι κοντά στα άκρα. Οι (i)-(iii) πρέπει να 

ισχύουν ταυτόχρονα.  

Η κατάσταση για το απλό επίπεδο πρόβλημα που εξετάζεται εδώ φαίνεται στο Σχ. 

4.1. Στη θέση της (4.10) έχουμε το (2 1) (2 1)M M+ × +  σύστημα γραμμικών 

εξισώσεων 

( ) ( )(1) 2 2 (1) 2 2
0 aux 0 fil[( ) ] ( ) ,      0, 1, ,

M

l
l M

I H k n l d y IH k nd y n M
+

=−

− + = − + = ± ±∑ …  

          (4.26) 

ενώ το πεδίο MAS δίνεται από την (4.9), στην οποία τα όρια άθροισης ±∞  έχουν 

αντικατασταθεί από τα M± . Στο επίπεδο πρόβλημα το άπειρο σύστημα (4.10) μπορεί 

να λυθεί επακριβώς (βλ. ενότητα 4.2.2). Κατά αυτή την έννοια η (4.10) είναι 

απλούστερη από την (4.26). Όταν εφαρμοστεί η MAS σε πιο δύσκολα προβλήματα, 

επιλέγεται μία πεπερασμένη (και μικρή) τιμή του d  και λύνεται το πεπερασμένο 

σύστημα (4.26), το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως μία πεπερασμένη (truncated) εκδοχή 

του άπειρου συστήματος (σύμφωνα με την (4.10)). Η τιμή του d  είναι η ίδια για τα 
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δύο συστήματα και αναμένεται σύγκλιση της λύσης του πρώτου συστήματος σε αυτή 

του δεύτερου, καθώς το M →∞ . 

 

 
Σχ. 4.3: Πραγματικά μέρη Re{ / }lI I  των MAS ρευμάτων, τα οποία προκύπτουν από τη 
λύση του συστήματος (4.26) με 50M =  και αντίστοιχες τιμές /lI I  που προκύπτουν από 

τον ασυμπτωτικό τύπο (4.24). fil 1ky = , aux 1.5ky = , 0.25kd = . Εμφανίζονται μόνο οι τιμές 
για | | 30l ≤ . Τα δύο σετ τιμών συμπίπτουν. 
 

Στο Σχ. 4.3 φαίνονται τα πραγματικά μέρη των πρώτων όρων των MAS ρευμάτων 

που προκύπτουν από την επίλυση του συστήματος (4.26), όταν 50M = , και οι 

αντίστοιχες τιμές που προκύπτουν από τον ασυμπτωτικό τύπο (4.24) για την 

περίπτωση άπειρου αριθμού πηγών. Οι τιμές των παραμέτρων είναι fil 1ky = , 

aux 1.5ky =  και 0.25kd = , έτσι ώστε οι ποσότητες στην (4.21) είναι fil / 4y d =  και 

aux fil( ) / 2y y d− = , οι οποίες είναι αρκετά μεγάλες. Ο αριθμός 50M =  είναι τόσο 

μεγάλος, ώστε όλες οι τιμές που φαίνονται στο Σχ. 4.3 να αλλάζουν πολύ λίγο, εάν το 

M  αυξηθεί. Οι τιμές 30 0 30Re{ / }, ,Re{ / }, ,Re{ / }I I I I I I− … …  έχουν ενωθεί με 

ευθείες γραμμές. Οι δύο καμπύλες, σε αυτή την κλίμακα, δεν διακρίνονται, γεγονός 

το οποίο σημαίνει ότι για τις παραμέτρους που επιλέχθηκαν υπάρχει τέλεια συμφωνία 

με τον ασυμπτωτικό τύπο. Συγκεκριμένα το σχετικό σφάλμα είναι 3.2% για 0l =  και 

παραμένει μικρότερο του 10% για όλα τα l  με | | 15l ≤ . Για τα ακραία σημεία 
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( | | 30l = ) στο Σχ. 4.3 το σφάλμα είναι περίπου 30% (αυτό το σφάλμα δεν είναι 

ευδιάκριτο στο Σχ. 4.3, επειδή η τιμή 30Re{ / }I I±  είναι μικρή). Η αύξηση του 

σφάλματος καθώς αυξάνει το | |l  είναι αναμενόμενη, αφού, όταν το | |l  αυξάνεται, 

παραβιάζεται η τρίτη συνθήκη (4.22). 

Για τον περαιτέρω έλεγχο της αξιοπιστίας του ασυμπτωτικού τύπου (4.24) και 

των συνθηκών (4.21) και (4.22), σύμφωνα με τις οποίες εξήχθη η (4.24), 

πραγματοποιήθηκαν πολλοί άλλοι έλεγχοι. Για παράδειγμα, με επέκταση των 

μεθόδων του Παραρτήματος Γ βρέθηκε ο δεύτερος όρος για την (4.24), ο οποίος 

οδήγησε σε ακόμα καλύτερη συμφωνία (αν και η βελτίωση ήταν σε πολλές 

περιπτώσεις σημαντική, ο δεύτερος όρος δεν αναφέρεται εδώ, επειδή είναι πολύ 

πολύπλοκος και δεν παρέχει πολλές πληροφορίες). Ένα ακόμα παράδειγμα δίνεται 

στη συνέχεια. Σύμφωνα με τις δύο πρώτες συνθήκες στην (4.22), εάν και οι τρεις 

παράμετροι filky , auxky  και kd  διπλασιαστούν, το σφάλμα στο 0Re{ / }I I  αυξάνεται 

(από 3.2% σε 11%) και, εάν οι παράμετροι υποδιπλασιαστούν, το σφάλμα μειώνεται 

(από 3.2% σε 1.3%). Ένα τρίτο παράδειγμα είναι το εξής: Εάν το kd  γίνει ελαφρώς 

μικρότερο, ενώ οι άλλες παράμετροι διατηρηθούν σταθερές, οι παράμετροι στην 

(4.21) μεγαλώνουν ώστε το σφάλμα στο 0Re{ / }I I  πρέπει να μειωθεί, γεγονός το 

οποίο παρατηρήθηκε (π.χ. το σφάλμα είναι 2.3% όταν 0.2kd = ). 

Το kd  δεν γίνεται να επιλεχθεί αυθαίρετα μικρό εξαιτίας των πολύ μεγάλων 

αριθμών κατάστασης c  του πίνακα που προκύπτει. Αυτοί φαίνονται στο Σχ. 4.4. Σε 

αυτό η μεταβλητή παράμετρος είναι το M , ενώ το h  δηλώνει το ημιμήκος της 

«στοιχειοκεραίας» των ρευμάτων MAS έτσι ώστε  

h Md=          (4.27) 

Στο Σχ. 4.4 φαίνονται τρεις διαφορετικοί συνδυασμοί του kh  και του auxky  

(σημειώνεται ότι, όπως φαίνεται από την (4.26), οι αριθμοί κατάστασης του πίνακα 

είναι ανεξάρτητοι του filky ). Από το ίδιο σχήμα (και από άλλα παρόμοια 

αποτελέσματα) καταδεικνύεται ότι (i) το c  προσεγγίζει άριστα την εκθετική αύξηση, 

καθώς το M  μεγαλώνει, έτσι ώστε το φαινόμενο μεγάλων αριθμών κατάστασης 

(matrix ill-conditioning) είναι έντονο ακόμα και για σχετικά μικρούς πίνακες, π.χ. 
94 10c = ×  για τις παραμέτρους του Σχ. 4.3 και (ii) για μεγάλα M , διαφορετικές τιμές 

του kh  και του auxky  δίνουν σχεδόν το ίδιο c , εφόσον το aux/h y  παραμένει σταθερό, 
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ενώ μικρότερες τιμές του aux/h y  συνεπάγονται πολύ εντονότερα φαινόμενα πίνακα 

με μεγάλο αριθμό κατάστασης (ill-conditioning).  

 

 
Σχ. 4.4: Λογάριθμος της 1-νόρμας του αριθμού κατάστασης (1-norm condition number) c  
για το πεπερασμένο σύστημα της (4.26) σαν συνάρτηση του M , για τρεις συνδυασμούς του 
kh  και του auxky . Για τις δύο καμπύλες που σχεδόν συμπίπτουν για μεγάλα M  η τιμή του 

aux/h y  είναι η ίδια. 
 

Εξαιτίας των μεγάλων αριθμών κατάστασης του πίνακα, δαπανήθηκε αρκετός 

χρόνος για να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα στο Σχ. 4.3, όπως και αυτά στο Σχ. 

4.5 που ακολουθεί, δεν περιέχουν λάθη στρογγυλοποίησης. Πρώτα απ’όλα 

επιλέχθηκαν τιμές του kd  που δεν είναι τόσο μικρές. Επιπλέον εξήχθησαν ακριβώς 

τα ίδια αποτελέσματα, χρησιμοποιώντας αριθμητική διπλής ή και ακόμα μεγαλύτερης 

ακρίβειας (double precision) και επιλύοντας την (4.26) με διάφορες ανεξάρτητες 

ρουτίνες και πακέτα λογισμικού κ.λ.π. 

Το Σχ. 4.5 δείχνει το φανταστικό μέρος Im{ /( )}lI Ikd . Για μια ακόμη φορά οι 

διαδοχικές τιμές έχουν ενωθεί με ευθείες γραμμές. Επίσης φαίνονται οι τιμές που 

εξήχθησαν από τον περιοριστικό ( 0)d →  τύπο (4.19). Για να γίνει πιο εύκολη η 

σύγκριση, στον οριζόντιο άξονα έχει τοποθετηθεί η συνεχής μεταβλητή auxkx (αντί για 

το l ) και η ποσότητα Im{ /( )}lI Ikd  εμφανίζεται στα σημεία auxkx lkd= . Οι 

παράμετροι είναι ίδιες με αυτές στο Σχ. 4.3, εκτός από το kd που έχει αυξηθεί σε 0.4 . 
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Με εξαίρεση μία περιοχή κοντά στα άκρα της «στοιχειοκεραίας» ( aux 20kx = ± , 

αντιστοιχεί στο | | 50l = ), οι δύο καμπύλες συμπίπτουν. Εμφανίζονται ταλαντώσεις 

κοντά στα άκρα. Το πραγματικό μέρος επίσης παρουσιάζει παρόμοιες ταλαντώσεις 

κοντά στα άκρα (δεν φαίνονται στο Σχ. 4.3, στο οποίο | | 30l ≤ ). Φυσικά τέτοιες 

ταλαντώσεις δεν συμβαίνουν όταν ο αριθμός των πηγών είναι άπειρος (ενότητες 4.2.2 

και 4.3): δεν υπάρχουν άκρα σε αυτή την περίπτωση. Επιπλέον δεν συμβαίνουν ούτε 

στην περίπτωση κλειστών, τέλεια ηλεκτρικά αγώγιμων σκεδαστών και βοηθητικών 

πηγών, όπως είναι για παράδειγμα το κυλινδρικό πρόβλημα, στο οποίο θα γίνει 

αναφορά στην επόμενη ενότητα. Ταλαντώσεις αυτού του είδους έχουν πολύ 

διαφορετικές ιδιότητες από τις ταλαντώσεις κοντά στο 0l =  και μία λεπτομερής 

εξέτασή τους υπερβαίνει τον σκοπό της παρούσας διατριβής. Αναφέρεται μόνο ότι οι 

ταλαντώσεις των άκρων γενικά εξαπλώνονται προς το κέντρο και γίνονται πιο 

απότομες, καθώς το kd  μειώνεται. Τελικά η αλλαγή της ομαλής συμπεριφοράς που 

παρατηρείται στο μεγαλύτερο μέρος του Σχ. 4.5 είναι η αιτία για την οποία αυξήσαμε 

το kd  από την τιμή που είχε στο Σχ. 4.3. 

Τα αποτελέσματα της ενότητας αυτής φέρουν εντυπωσιακές ομοιότητες με αυτά 

που παρατηρούνται, όταν εφαρμοστεί η μέθοδος Galerkin με συναρτήσεις παλμών 

στην ολοκληρωτική εξίσωση Hallén με τον προσεγγιστικό πυρήνα, με άγνωστο το 

ρεύμα ( )I z  σε μία πεπερασμένη κεραία, μήκους 2 h  και ακτίνας a , η οποία 

οδηγείται από μία γεννήτρια δ-συνάρτησης [10] (βλ. επίσης [11], [14]). Στο 

πρόβλημα της κεραίας το Im{ ( )}I z  παρουσιάζει ταλαντώσεις κοντά στη γεννήτρια, 

οι οποίες προσεγγίζονται καλά [10, Πίνακας II] από την προαναφερθείσα 

ασυμπτωτική σχέση [10, σχέση (38)] για την κεραία απείρου μήκους. Οι αριθμοί 

κατάστασης μεγαλώνουν εκθετικά με την αύξηση του μεγέθους του πίνακα [11, Σχ. 

3]. Επιπλέον διαφορετικές τιμές του kh  και του ka  επιφέρουν σχεδόν τον ίδιο αριθμό 

κατάστασης του πίνακα, αρκεί να παραμένει σταθερό το /h a , ενώ μικρότερες τιμές 

του /h a  συνεπάγονται πολύ εντονότερα φαινόμενα πίνακα με μεγάλο αριθμό 

κατάστασης (ill-conditioning) [11, Σχ. 3]. Τέλος ταλαντώσεις κοντά στα άκρα z h= ±  

συμβαίνουν και στο πρόβλημα της κεραίας και αυτές δεν σχετίζονται με την κεραία 

απείρου μήκους, βλ. τα σχήματα στο [10] (επίσης [11, Σχ. 1 και 2]). 
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Σχ. 4.5: Φανταστικό μέρος Im{ /( )}lI Ikd  των ρευμάτων MAS που εξήχθη από την επίλυση 
του συστήματος (4.26) για 50M = , μαζί με τις αντίστοιχες τιμές που εξήχθησαν από τον 
περιοριστικό ( 0)d →  τύπο (4.19). fil 1ky = , aux 1.5ky = , 0.4kd = . Η μεταβλητή στον 
οριζόντιο άξονα είναι auxkx lkd= . 
 

4.5. ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

 

Στη συνέχεια επανεξετάζεται το κυλινδρικό πρόβλημα, το οποίο αρχικά είχε 

μελετηθεί στο [1], και εξάγεται ένας ασυμπτωτικός τύπος για τις ταλαντούμενες 

τιμές. Η γεωμετρία φαίνεται στο Σχ. 4.6. Ο τέλεια ηλεκτρικά αγώγιμος κύλινδρος 

ακτίνας cylρ  φωτίζεται από ένα νηματοειδές ηλεκτρικό ρεύμα I , το οποίο είναι 

τοποθετημένο στο σημείο fil( , ) ( ,0)ρ φ ρ= . Υπάρχουν N  MAS ρεύματα lI , 

τοποθετημένα στα aux( , ) ( , 2 / )l Nρ φ ρ π= , 0,1, 1l N= −… , και N  σημεία ισότητας 

πάνω στον τέλεια ηλεκτρικά αγώγιμο κύλινδρο, των οποίων οι γωνιακές διευθύνσεις 

είναι ίδιες με αυτές των MAS ρευμάτων. Οι διάφορες ακτίνες ικανοποιούν την 
2
cyl

aux cri cyl fil
fil

ρ
ρ ρ ρ ρ

ρ
< = < <        (4.28) 
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όπου η criρ  είναι η «κρίσιμη ακτίνα» και όπου η συνθήκη aux criρ ρ<  αντιστοιχεί στη 

μη-επιλύσιμη περίπτωση. 

 
Σχ. 4.6: Γεωμετρία του κυλινδρικού προβλήματος. Στο σχήμα, 8N = . 

 

Υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν οι συνθήκες 

1N           (4.29) 

και 

cyl fil aux(1), (1), (1)k O k O k Oρ ρ ρ= = =      (4.30) 

στο Παράρτημα Δ εξάγεται ο ασυμπτωτικός τύπος  

1 / 2 1( 1) ,
1

l N
l l

I tI t D
N t

+ +
−

−
∼  (Ν άρτιος)      (4.31) 

όπου ο λόγος t  καθορίζεται από τη σχέση 

cri

aux

( 1)t tρ
ρ

= >         (4.32) 

(ο λόγος t  είναι κατά κάποιον τρόπο ανάλογος με τον λόγο aux fil/y y  του επίπεδου 

προβλήματος. Και στις δύο μη-επιλύσιμες περιπτώσεις, ο λόγος είναι μεγαλύτερος 

της μονάδας) και όπου  
2

2

( 1)
2 cos(2 / ) 1l

tD
t t l Nπ

−
=

− +
       (4.33) 
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Η ποσότητα lD  είναι ένας «διορθωτικός παράγοντας» παρόμοιος με τον lC  του 

επίπεδου προβλήματος. Για την εγκυρότητα των (4.31)-(4.33), η διαδικασία στο 

Παράρτημα Δ απαιτεί επιπλέον το t  να μην έχει τιμή κοντά στο 1 και το l  να μην 

είναι πολύ μεγάλο. Η σχέση (4.31) ισχύει μόνο για άρτιο N , αλλά μία παρόμοια 

σχέση για περιττό N  μπορεί να εξαχθεί άμεσα από την (D9). 

Στον ασυμπτωτικό τύπο (4.31) είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι διάφορες 

ακτίνες δεν εμφανίζονται μεμονωμένα, αλλά μόνο μέσω του λόγου t . Οι συνθήκες 

(4.30) δεν επιτρέπουν να πάρουμε το όριο cylρ → ∞  στην (4.31), ώστε να εξαχθεί 

ένας τύπος για το επίπεδο πρόβλημα. Ωστόσο ο τύπος (4.31) αποκαλύπτει ιδιότητες 

των ταλαντούμενων τιμών, αρκετά παρόμοιες με αυτές που συζητήθηκαν στην 

ενότητα 4.3 για το επίπεδο πρόβλημα. Το ρεύμα MAS 0I —δηλαδή το κοντινότερο 

ρεύμα MAS στο αρχικό νηματοειδές ρεύμα I —είναι πραγματικό και εκθετικά 

μεγάλο ως προς N . Τα γειτονικά ρεύματα έχουν αντίθετα πρόσημα. Η περιβάλλουσα 

των ταλαντούμενων τιμών, η οποία εδώ δίνεται από τον πραγματικό διορθωτικό 

παράγοντα lD , φαίνεται στο Σχ. 4.7. Υπάρχει μικρότερη απόσβεση στα άκρα όταν το 

t  μεγαλώνει, έτσι ώστε οι ταλαντώσεις εξαπλώνονται προς αυτά, όσο η βοηθητική 

πηγή μεταφέρεται πιο κοντά στο κέντρο του κυλίνδρου και πιο μακριά από την 

κρίσιμη ακτίνα criρ .  

Καλή συμφωνία επιτυγχάνεται όταν ο ασυμπτωτικός τύπος (4.31) συγκρίνεται με 

αποτελέσματα που έχουν εξαχθεί απευθείας με εφαρμογή της MAS, λύνοντας δηλαδή 

το N N×  σύστημα [1, σχέση (22)]. Για παράδειγμα, για τις παραμέτρους 70N = , 

cyl 2.1kρ = , fil 3kρ = , aux 1.3kρ =  του [1, Σχ. 6], ( cri 1.47kρ = , 1.131t ≅ ), το σφάλμα 

μεταξύ του Re{ / }lI I  και του τύπου (4.31) είναι 3.2% για 0l =  και 19% για 7l = . 

Όπως εξηγήθηκε στο [1], τα προαναφερθέντα αποτελέσματα στο [1, Σχ. 6] δεν 

περιέχουν λάθη στρογγυλοποίησης. Για την περαιτέρω επαλήθευση των (4.28)-(4.31) 

πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι παρόμοιοι με αυτούς που περιγράφηκαν στην ενότητα 

4.4 για τις σχέσεις (4.21)-(4.24) του επίπεδου προβλήματος. Σε αυτή την περίπτωση 

δεν ήταν δυνατή η εξαγωγή ενός δεύτερου όρου, αλλά παρατηρήθηκε ότι – σε 

περίπτωση απουσίας λαθών στρογγυλοποίησης – τα σφάλματα γενικά μειώνονται, 

εάν το N  αυξηθεί, π.χ. το σφάλμα για 7l =  μειώνεται σε 15%, εάν το N  αυξηθεί 

από 70 σε 100. Ας σημειωθεί τελικά ότι οι αριθμοί κατάστασης του πίνακα στο παρόν 

(κυλινδρικό) πρόβλημα μεγαλώνουν εκθετικά με το N , ομοίως με το επίπεδο 
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πρόβλημα. Αυτό συνεπάγεται από τον ασυμπτωτικό τύπο [15, σχέση (6)] (βλ. επίσης 

τις σχετικές συζητήσεις στο [1]). 

 

 
Σχ. 4.7: Διορθωτικός παράγοντας lD  για το κυλινδρικό πρόβλημα. 

 

4.6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΕΥΣΕΙΣ 

 

Για το επίπεδο πρόβλημα του Σχ. 4.1 και για έναν άπειρο αριθμό πηγών δείχτηκε 

ότι, όταν η βοηθητική επιφάνεια βρίσκεται κάτω από τη θέση του ειδώλου, τα 

ρεύματα MAS απαραιτήτως αποκλίνουν. Η θέση του ειδώλου αποτελεί σημείο 

ιδιομορφίας της αναλυτικής συνέχισης (analytic continuation) του πραγματικού 

πεδίου σε σημεία κάτω από το αγώγιμο επίπεδο (ground plane). Παρά την απόκλιση, 

το πεδίο MAS που λαμβάνεται από τα αποκλίνοντα ρεύματα συγκλίνει στο 

πραγματικό πεδίο, όταν η απόσταση 0d → . Η απόκλιση εμφανίζεται με τη μορφή 

ταλαντώσεων στο πραγματικό μέρος των ρευμάτων MAS. Αναπτύχθηκε ο 

ασυμπτωτικός τύπος (4.24) για τις ταλαντούμενες τιμές, ο οποίος αποκαλύπτει ότι οι 

ταλαντώσεις είναι εκθετικά μεγάλες ως προς την παράμετρο aux fil( ) /y y d− , έχουν 

μέγιστη τιμή ακριβώς κάτω από το νηματοειδές ρεύμα I , και εξαπλώνονται προς τα 
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άκρα καθώς το d  γίνεται μικρότερο. Μέσω συστηματικών αριθμητικών 

διερευνήσεων, δείχτηκε ότι ο τύπος (4.24) προσεγγίζει καλά τις ταλαντούμενες τιμές 

όταν ο αριθμός των πηγών είναι μεγάλος αλλά πεπερασμένος. Το πεπερασμένο 

πρόβλημα παρουσιάζει επιπρόσθετες ταλαντώσεις κοντά στα άκρα της πεπερασμένης 

«στοιχειοκεραίας» των ρευμάτων MAS, αλλά μία λεπτομερής εξέταση αυτών των 

ταλαντώσεων υπερβαίνει τον σκοπό της παρούσας διατριβής. Επιπλέον για το 

κυλινδρικό πρόβλημα του Σχ. 4.6 (έχει εξεταστεί παλαιότερα στο [1]), αναπτύχθηκε ο 

ασυμπτωτικός τύπος (4.31) (δεν περιέχεται στο [1]), ο οποίος φάνηκε να είναι 

παρόμοιος με τον τύπο (4.24). Συγκεκριμένα οι ταλαντώσεις σε αυτή την περίπτωση 

είναι εκθετικά μεγάλες ως προς την παράμετρο N . 

Για τα δύο προβλήματα που σχετίζονται με έναν πεπερασμένο αριθμό πηγών, 

εξηγήθηκε ότι οι αριθμοί κατάστασης των πινάκων μεγαλώνουν εκθετικά, έτσι ώστε 

τα λάθη στρογγυλοποίησης μπορεί να γίνουν πολύ σημαντικά. Όντως αυτά 

αναδεικνύονται σε κυρίαρχο παράγοντα (αν, για παράδειγμα, αυξηθεί το N  στο 

κυλινδρικό πρόβλημα, αφήνοντας τις άλλες παραμέτρους σταθερές) και 

επικαλύπτουν την πραγματική συμπεριφορά των ρευμάτων MAS. Αντιθέτως η 

πραγματική συμπεριφορά προβλέπεται πολύ καλά από τους τύπους (4.24) και (4.31), 

οι οποίοι βοηθούν στον διαχωρισμό των προαναφερθεισών ταλαντώσεων από πιθανές 

επιπτώσεις λόγω σφαλμάτων στρογγυλοποίησης. Ο διαχωρισμός αυτός είναι 

σημαντικός, καθώς οι επιπτώσεις από λάθη στρογγυλοποίησης εξαρτώνται από το 

υλικό και λογισμικό και μπορούν πιθανόν να ξεπεραστούν, χρησιμοποιώντας πιο 

ισχυρούς υπολογιστές και αλγορίθμους, π.χ. μεγαλύτερο μήκος λέξης υπολογιστή και 

καλύτερες ρουτίνες επίλυσης συστημάτων. Απεναντίας οι ταλαντώσεις δεν μπορούν 

με κανένα τρόπο να αποφευχθούν. Τα λάθη στρογγυλοποίησης είναι επίσης 

σημαντικά σε ένα άλλο στάδιο, όταν κάποιος υπολογίζει το πεδίο MAS από τα 

ταλαντούμενα ρεύματα MAS. Αν και – κατά κανόνα – υπολογίζεται το σωστό πεδίο, 

μεγάλοι αριθμοί αθροίζονται, για να δώσουν πολύ μικρότερα, και έτσι τα λάθη 

μεγεθύνονται. Προφανώς αυτό δεν είναι επιθυμητό από πρακτική άποψη. 

Σε πολλά σημεία αυτού του κεφαλαίου, τονίστηκαν πολλές ομοιότητες με 

φαινόμενα που συμβαίνουν, όταν εφαρμοσθούν αριθμητικές μέθοδοι στην 

ολοκληρωτική εξίσωση Hallén με τον προσεγγιστικό πυρήνα, για την περίπτωση 

κατά την οποία η κεραία τροφοδοτείται από μία γεννήτρια δ-συνάρτησης. Οι 

περισσότερες ομοιότητες δεν ήταν αναμενόμενες εξαρχής. Σε κάθε περίπτωση, όσον 
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αφορά τις ομοιότητες, δεν θα πρέπει να εκπλήσσει το γεγονός εμφάνισης 

ταλαντώσεων, ακόμα και αν αυτές είναι εκθετικά μεγάλες. Μεταξύ των ομοιοτήτων 

τονίζεται ιδιαίτερα η συγκλίνουσα και μη-ταλαντούμενη φύση (4.19) του 

Im{ /( )}lI Id  (παρόμοια με το πραγματικό μέρος του ρεύματος στο πρόβλημα της 

άπειρης κεραίας), όπως επίσης και η άμεση αναλογία της παραμέτρου aux/h y (βλ. Σχ. 

4.4) προς την παράμετρο της κεραίας /h a  όσον αφορά τους αριθμούς κατάστασης 

του πίνακα.  

Για κλειστούς, τέλεια ηλεκτρικά αγώγιμους σκεδαστές και βοηθητικές επιφάνειες 

γενικών (αλλά επαρκώς ομαλών) σχημάτων, απορρέει από το [4, Θεώρημα 2.4, σελ. 

79] ότι τα (διακριτά) ρεύματα MAS αποκλίνουν, όταν η αναλυτική συνέχιση του 

πραγματικού πεδίου παρουσιάζει ένα σημείο ιδιομορφίας μεταξύ της βοηθητικής 

επιφάνειας και της επιφάνειας του τέλεια ηλεκτρικά αγώγιμου σκεδαστή. Αυτή η 

αναλυτική συνέχιση βρίσκεται σε κλειστή μορφή στην ενότητα 4.2 για το επίπεδο 

πρόβλημα και στο [1] για το κυλινδρικό πρόβλημα, αλλά για σκεδαστές γενικού 

σχήματος τα σημεία ιδιομορφίας της αναλυτικής συνέχισης δεν είναι κατά κανόνα 

γνωστά εκ των προτέρων. 

Ενδιαφέρουσα εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση ενός ελλειπτικού δισδιάστατου 

σκεδαστή, ο οποίος φωτίζεται από ένα επίπεδο κύμα πολωμένο κατά τον z-άξονα με 

μία τυχαία γωνία πρόσπτωσης. Τα ιδιόμορφα σημεία της αναλυτικής συνέχισης είναι 

γνωστά [5, κεφάλαιο 5] και είναι οι δύο εστίες της έλλειψης. Για να επιβεβαιωθεί ότι 

οι προαναφερθείσες ταλαντώσεις συμβαίνουν σε πιο γενικά σχήματα, διερευνήθηκε η 

ελλειπτική περίπτωση αριθμητικά. Εάν τα 2a  και 2b  δηλώνουν τον μεγάλο και 

μικρό άξονα της τέλεια ηλεκτρικά αγώγιμης έλλειψης, η βοηθητική επιφάνεια είναι 

μία έλλειψη με άξονες 2sa  και 2sb , όπου ο παράγοντας κλίμακας s  ικανοποιεί την 

0 1s< < . Αυτή η έλλειψη είναι όμοια με την τέλεια ηλεκτρικά αγώγιμη έλλειψη και 

εμπεριέχεται σε αυτή. Οι δύο ελλείψεις έχουν κοινή εκκεντρότητα e . Άμεσα φαίνεται 

ότι η μικρότερη από αυτές εμπεριέχει τις εστίες της τέλεια ηλεκτρικά αγώγιμης 

έλλειψης, εάν και μόνο εάν s e> . Τα N  διακριτά ρεύματα MAS είναι τοποθετημένα 

σε ίσες αποστάσεις κατά την πολική συντεταγμένη φ . Για λόγους απλότητας 

θεωρείται ότι το N  είναι πολλαπλάσιο του 4, με το πρώτο σημείο τοποθετημένο στον 

μεγάλο άξονα της έλλειψης. Μελετήθηκε ένας μεγάλος αριθμός περιπτώσεων και 

βρέθηκαν ταλαντώσεις παρόμοιες με αυτές εδώ. Όποτε συνέβαιναν ταλαντώσεις, 

ικανοποιούνταν και η συνθήκη s e< . Ανεξάρτητα από τη γωνία πρόσπτωσης, οι 
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μέγιστες ταλαντώσεις εμφανίζονταν πάντα στο εσωτερικό της έλλειψης στα δύο 

σημεία στον μεγάλο άξονα. Για αρκετά μεγάλο N  και για μία συγκεκριμένη 

γεωμετρία, οι αριθμοί κατάστασης των πινάκων αυξάνονταν πολύ γρήγορα, καθώς 

αυξανόταν το N . 

Πολλά από τα αποτελέσματα σε αυτό το κεφάλαιο και στο [1] μπορούν να 

γενικευτούν για την περίπτωση διηλεκτρικού —επίπεδου ή κυκλικού κυλίνδρου—

σκεδαστή (βλ. [18] για αναλυτικές λύσεις MAS κλειστής μορφής για το πρόβλημα 

διηλεκτρικού κυκλικού-κυλίνδρου), ενώ περαιτέρω έρευνα προς αυτή την 

κατεύθυνση είναι ήδη σε εξέλιξη.  

Τα αποτελέσματα στην παρούσα μελέτη και στο [1] δίνουν το έναυσμα για μία 

σειρά ερωτήσεων σχετικών με λείους, τέλεια ηλεκτρικά αγώγιμους σκεδαστές. Επί 

παραδείγματι, μπορεί να αποδειχτεί ότι αποκλίνοντα ρεύματα MAS πάντα 

παρουσιάζουν ταλαντώσεις παρόμοιες με αυτές που αναφέρθηκαν προηγουμένως; 

Στην περίπτωση που τα ρεύματα MAS αποκλίνουν, συγκλίνει πάντοτε το αντίστοιχο 

πεδίο MAS στο πραγματικό πεδίο; Όταν αυτά ταλαντώνονται, υπάρχει πάντα μία 

συνιστώσα (όπως είναι το φανταστικό μέρος εδώ) η οποία είναι συγκλίνουσα και δεν 

ταλαντώνεται; Όποτε η αναλυτική συνέχιση έχει σημεία ιδιομορφίας και τα ρεύματα 

MAS ταλαντώνονται, οι μέγιστες ταλαντώσεις συμβαίνουν πάντα στο σημείο της 

βοηθητικής επιφάνειας που είναι πιο κοντά σε ένα σημείο ιδιομορφίας; Πιστεύουμε 

ότι αυτές οι ερωτήσεις είναι ενδιαφέρουσες τόσο από θεωρητική όσο και από 

πρακτική σκοπιά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ 

FOURIER 

 
Σε αυτό το παράρτημα δίνεται ένας αριθμός χρήσιμων ολοκληρωμάτων, τα οποία 

είναι συνημιτονικοί μετασχηματισμοί Fourier. Το πρώτο ολοκλήρωμα είναι [16]: 

( )
2 2

2 2

2 2
(1) 2 2
00

2 2

1 ,   0

cos( ) ( 0)
,   0

iy k

y k

e k
k

H k x y x dx y
i e k

k

ζ

ζ

ζ
ζ

ζ
ζ

ζ

−

∞

− −

⎧ < <⎪ −⎪+ = >⎨ −⎪ > >
⎪ −⎩

∫  (A1) 

Εφόσον το (A1) είναι ένας συνημιτονικός μετασχηματισμός Fourier, είναι δυνατόν να 

εφαρμοστεί ο αντίστροφος μετασχηματισμός Fourier, για να εξαχθεί η  

( )

2 2 2 2

2 2 2 2
0

(1) 2 2
0

1 cos( ) cos( )

            ( , , 0).
2

k
iy k y k

k

ie x d e x d
k k

H k x y k y x

ζ ζζ ζ ζ ζ
ζ ζ
π

∞
− − −−

+
− −

= + >

∫ ∫
  (A2) 

Διαφορίζοντας την (A1) ως προς y , προκύπτει 

( )
2 2

2 2

(1) 2 2
12 20

,   0
cos( ) ( 0)

,   0

iy k

y k

ie kky H k x y x dx y
x y ie k

ζ

ζ

ζ
ζ

ζ

−
∞

− −

⎧ < <− ⎪+ = >⎨
+ ⎪ > >⎩

∫ (A3) 

Αντιστρέφοντας την (A3) (ή διαφορίζοντας την (A2) ως προς y ), εξάγεται το 

τελευταίο ολοκλήρωμα 

( )

2 2 2 2

0

(1) 2 2
12 2

cos( ) cos( )

            ( , , 0).
2

k
iy k y k

k

e x d e x d

i ky H k x y k y x
x y

ζ ζζ ζ ζ ζ

π

∞
− − −+

= + >
+

∫ ∫
   (A4) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Η ΣΕΙΡΑ FOURIER ( , , )g x yθ  

 
Με τη βοήθεια του τύπου αθροίσεως Poisson [13], το άθροισμα στην (4.12) 

μπορεί να γραφτεί 

( )(1) 2 2
0

0

2 2 2( , , ) exp cos
m

m mg x y i x u H k u y du
d d d

θ π θ πθ
+∞+∞

=−∞

+ +⎛ ⎞ ⎛ ⎞= +⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

∑ ∫ (B1) 

Το ολοκλήρωμα στην (B1) μπορεί να υπολογιστεί με τη βοήθεια του ολοκληρώματος 

(A1) του Παραρτήματος Α, έτσι ώστε 

2 2

2 2

( ) ( 2 )

2 22

( 2 ) ( )

2 2

2 ,        2
( ) ( 2 )

( , , )
2 ,    2 .

( 2 ) ( )

yi kd m
d

mi x
d

y m kdm d

e m kd
kd m

g x y e
i e m kd

m kd

θ π

θ π

θ π

θ π
θ π

θ
θ π

θ π

− +

++∞

− + −=−∞

⎧
+ <⎪

− +⎪= ⎨
−⎪ + >⎪ + −⎩

∑  

          (B2) 

Υπό τον όρο ότι ισχύει η (4.13), η πρώτη συνθήκη 2 m kdθ π+ < στην (B2) μπορεί 

να συμβεί μόνο όταν 0m = , έτσι ώστε η (4.14) και η (4.15) αποτελούν άμεσο 

επακόλουθο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΣΥΜΠΤΩΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

(4.24) 

 
Για να αποδειχτούν οι (4.24) και (4.25), το ολοκλήρωμα στην (4.11) χωρίζεται 

σε 
0

kd

kd

π

+∫ ∫ . Στο πρώτο ολοκλήρωμα μπορεί να εφαρμοστεί η προσέγγιση (4.17) και 

στον αριθμητή και στον παρανομαστή. Εξαιτίας των πρώτων συνθηκών στις (4.21) 

και (4.23), όλοι οι όροι στην (4.14) είναι εκθετικά μικρότεροι από τον όρο 0g  που 

κρατάμε. Στο δεύτερο ολοκλήρωμα 
kd

π⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
∫  όμως πρέπει να κρατήσουμε και τον 0g  

και τον όρο 1m = −  στην (4.14), επειδή ο δεύτερος όρος είναι ίσος με το 0g  για 

θ π= . Οι παραπάνω προσεγγίσεις και η αλλαγή μεταβλητής φ π θ= −  στο δεύτερο 

ολοκλήρωμα οδηγούν στην  

( ) ( )
( ) ( )

2 2fil aux ( )

0
1 1

fil fil
1 1

aux aux0

cos

exp / exp /
( 1) cos

exp / exp /

kd y yi kd
l d

kd
l

I e l d
I

A A y d A A y d
l d

A A y d A A y d

θ

π

π θ θ

φ φ

−
−

− −−
− − + +
− −
− − + +

−

− + −
+ −

− + −

∫

∫

∼
 (C1) 

στην οποία οι ποσότητες A+  και A−  δίνονται από την  

2 2( ) ( )A kdπ φ± = ± −        (C2) 

Θα αποδειχτεί στη συνέχεια ότι το πρώτο ολοκλήρωμα στην (C1) μπορεί να 

παραληφθεί. Στο δεύτερο ολοκλήρωμα στην (C1), η κύρια συνεισφορά προέρχεται 

από μία στενή περιοχή κοντά στο 0φ = , έτσι το άνω όριο kdπ −  μπορεί να 

αντικατασταθεί με 1 (οποιαδήποτε άλλη επιλογή τάξης 1 θα οδηγήσει στους ίδιους 

τελικούς τύπους (4.24) και (4.25)). Αποτέλεσμα του νέου ορίου ολοκλήρωσης είναι 

ότι οι ποσότητες π φ±  δεν είναι ποτέ μικρές εντός του διαστήματος ολοκλήρωσης . 

Έστω ότι το y  δηλώνει είτε το fily  είτε το auxy . Εξαιτίας των δύο πρώτων συνθηκών 

στην (4.22), ισχύει ότι  

( ) ( )2( / )  / 0A O d y d yπ φ± ± + →∼      (C3) 

Από την οποία συνεπάγεται ότι  

( ) [ ] ( )exp / exp ( ) / / 0A y d y d d yπ φ±− − ± →∼     (C4) 
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Με άλλα λόγια, στο δεύτερο ολοκλήρωμα στην (C1) μπορεί να αντικατασταθεί 

παντού το A±  με π φ± . Οι προαναφερθείσες προσεγγίσεις και μία επιπλέον αλλαγή 

μεταβλητής aux /u y dφ=  οδηγούν στην  

( ) ( )
( ) ( )

aux

1
aux fil

aux

/
fil aux fil aux

aux0

( 1) exp

exp / exp /
cos

exp exp

l

l

y d

y yIdI
y d

B uy y B uy y ld u du
B u B u y
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π
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⎜ ⎟
⎝ ⎠

+ − ⎛ ⎞
× ⎜ ⎟+ − ⎝ ⎠
∫

∼
  (C5) 

όπου  
1

aux

dB u
y

π
−

±

⎛ ⎞
= ±⎜ ⎟
⎝ ⎠

        (C6) 

Τέλος, βασισμένοι στην πρώτη συνθήκη (4.23), προσεγγίζουμε το ολοκλήρωμα στην 

(C5), θέτοντας aux/ 0d y =  στο B±  και στο άνω όριο ολοκλήρωσης. Λόγω της τρίτης 

συνθήκης (4.22) δεν αλλάζουμε το ( )auxcos /ldu y . Αυτό δίνει  

( )1
fil auxaux fil

aux aux0

cosh /( 1) exp cos
cosh

l

l

y u yy yId ldI u du
y d u y

π
π

∞+ ⎛ ⎞−− ⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
∫∼   (C7) 

Το ολοκλήρωμα στην (C7) μπορεί να υπολογιστεί ακριβώς [17] και έτσι οδηγεί στις 

(4.24) και (4.25). Η σχέση (4.24) και η δεύτερη συνθήκη στην (4.21) δείχνουν ότι το 

δεύτερο ολοκλήρωμα στην (C1) είναι μεγάλο. Από την άλλη οι συνθήκες (4.21)-

(4.23) δείχνουν ότι το πρώτο ολοκλήρωμα στην (C1) είναι μικρό και συνεπώς 

ήμασταν δικαιολογημένοι που το αμελήσαμε.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΣΥΜΠΤΩΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

(4.31) 

 
Το σημείο έναρξης για την εξαγωγή του ασυμπτωτικού τύπου (4.31) για το 

κυλινδρικό πρόβλημα είναι η ακριβής λύση [1, σχέσεις (25)-(33)] του N N×  

συστήματος αλγεβρικών εξισώσεων για 0 1 1, , , NI I I −… , δηλαδή  
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όπου  
( )

cyl fil( ) ( )
( )

aux cyl

( , )1
( , )

m
m N m

m

g
I I

N g
ρ ρ
ρ ρ

−= = −       (D2) 
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qN m qN m
q

g J k H kρ ρ ρ ρ ρ ρ
∞

+ +
=−∞

= < <∑    (D3) 

στην οποία συνεπάγεται από την (4.28) ότι 1 2ρ ρ< . (Ο δεύτερος τύπος (D1) δεν 

περιέχεται στο [1] και εξάγεται εύκολα από τις (D2), (D3) και [1, σχέση (25)].) Οι 

ασυμπτωτικές προσεγγίσεις για μεγάλο- | |p  των ( )pJ x  και (1) ( )pH x  [1, σχέσεις (2) 

και (3)] οδηγούν στην 

( )
| |

(1) 1
1 2

2

( ) ( ) ,  
| |

p

p p
iJ k H k p
p

ρρ ρ
π ρ

⎛ ⎞−
→ ±∞⎜ ⎟

⎝ ⎠
∼     (D4) 

Η σχέση (D4) ισχύει επειδή τα ορίσματα των συναρτήσεων Bessel είναι ( )1O , βλ. 

(4.30). Οι σχέσεις (4.29), (D4) και η ανισότητα / 2m N≤ —βλ. (D1)—επιτρέπουν να 

κρατηθεί μόνο ο όρος 0q =  στην (D3), εκτός όταν / 2m N= . Σε αυτή την 

περίπτωση πρέπει να διατηρηθούν και οι δύο όροι 0q =  και 1q = − , γιατί είναι ίσοι. 

Σε κάθε περίπτωση από τις (D2) και (D3) προκύπτει 
(1)

cyl fil( )
(1)

aux cyl

( ) ( )1 , 0,1, ,
( ) ( ) 2

m mm

m m

J k H k NI m
N J k H k

ρ ρ
ρ ρ

− =∼ …     (D5) 
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(Η σχέση (D5) είναι μία επέκταση της [1, σχέση (35)] για άρτια N .) Εξαιτίας της 

(4.29) υπάρχουν μεγάλες τιμές του m  στις (D1) και (D5). Όταν το m  είναι μεγάλο, 

μπορεί να προσεγγιστεί και άλλο η (D5) με τη βοήθεια της (D4), έτσι ώστε  

( )( ) ( )cri

aux

1 1   or    
m

m m mI I t m
N N

ρ
ρ

⎛ ⎞
− − →∞⎜ ⎟

⎝ ⎠
∼ ∼    (D6) 

όπου criρ  είναι η κρίσιμη απόσταση που ορίζεται από την (4.28) και ο λόγος t  

ορίζεται στην (4.32). Εκτός κι αν το t  είναι πολύ κοντά στο 1, το ( )mI  είναι μεγάλο, 

όταν το m  είναι μεγάλο και αυξάνει ραγδαία όσο το m  αυξάνεται.  

Στη συνέχεια παραλείπονται οι «μικροί» όροι στην (D1). Συγκεκριμένα 

παραλείπονται οι πρώτοι όροι 0,1, , 1m n= −…  στην (D1), όπου το n  είναι αρκετά 

μεγάλο, έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί η (D6) στους εναπομείναντες όρους 

( m n≥ ). Η συγκεκριμένη επιλογή του n  δεν παίζει ρόλο, αφού το τελικό αποτέλεσμα 

(4.31) θα φανεί ότι είναι ανεξάρτητο του n . Έτσι προκύπτει 
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∼    (D7) 

Για τα αθροίσματα στην (D7) μπορούν να ληφθούν εκφράσεις σε κλειστή μορφή με 

τη βοήθεια της  

( )
2 1 1

2

cos( ) cos[( 1) ] cos[( 1) ] cos( )cos
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Q n Q nQ
m

m n

t Qu t n u t Q u t nut mu
t t u
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          (D8) 

όπου 2 /u l Nπ=  και όπου ( 1) / 2Q N= −  ή / 2 1Q N= −  για N  περιττό ή άρτιο 

αντίστοιχα. Με βάση την (4.29) και το γεγονός ότι 1t > , μπορούν να παραλειφθούν 

οι όροι που εξαρτώνται από το n  (δηλαδή ο δεύτερος και ο τέταρτος όρος) στον 

αριθμητή της (D8). (Αυτό δεν μπορεί να γίνει, αν το t  είναι πολύ κοντά στο 1 ή αν το 

l  είναι αρκετά μεγάλο για τα συνημίτονα στον πρώτο και τρίτο όρο, για να 

εξαφανιστούν). Προκύπτει  
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2
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Η δεύτερη εξίσωση (D9) οδηγεί άμεσα στις (4.31) και (4.33). Σημειώνεται ότι για 

0l =  (δηλαδή για το ρεύμα MAS που βρίσκεται στην ευθεία που ενώνει την αρχική 

πηγή με το νηματοειδές ρεύμα I ) οι ποσότητες στη δεξιά πλευρά της (D9) 

παρουσιάζουν την παρακάτω επιθυμητή ιδιότητα: κάθε N = άρτια ποσότητα είναι η 

μέση τιμή των δύο N = περιττών ποσοτήτων εκατέρωθεν στην αρχική ( N = άρτιος). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Η εργασία που παρουσιάστηκε στα προηγούμενα κεφάλαια απαρτίζεται από δύο 

ανεξάρτητα ερευνητικά μέρη. Το πρώτο ασχολείται με τη μοντελοποίηση 

πεπερασμένων πραγματικών κεραιών με κεραίες ψευδοδυναμικών, ώστε να είναι 

δυνατή και εύκολη η εξαγωγή συμπερασμάτων για τις ιδιότητες συγκεκριμένων 

τύπων κεραιών. Σκοπός ήταν η εμβάθυνση στις ιδιότητες των στοιχειοκεραιών, χωρίς 

όμως να απαιτείται δύσκολη υπολογιστική άσκηση κάθε φορά, αφού ο σχεδιασμός 

και η ανάπτυξη στοιχειοκεραιών είναι πολύπλοκες και δαπανηρές διεργασίες. Τα 

αριθμητικά αποτελέσματα που εξήχθησαν για τις στοιχειοκεραίες ψευδοδυναμικών 

είναι εντυπωσιακά, καθώς φάνηκε ότι μπορούν να περιγράψουν σε πολύ καλό βαθμό 

τις πραγματικές γραμμικές αλλά και επίπεδες στοιχειοκεραίες διπόλων. Πιστεύουμε 

ότι τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στη διατριβή ενθαρρύνουν μελλοντικές 

έρευνες προς διάφορες κατευθύνσεις. Για παράδειγμα μία ανεξάρτητη αναλυτική 

μελέτη των άπειρων και πεπερασμένων στοιχειοκεραιών ψευδοδυναμικών θα ήταν 

πολύ χρήσιμη. Η παρούσα εργασία εγγυάται ότι τα αποτελέσματα θα είναι σχετικά με 

τις στοιχειοκεραίες διπόλων.  

Στο δεύτερο μέρος της διατριβής εφαρμόστηκε η Μέθοδος Βοηθητικών Πηγών σε 

προβλήματα σκέδασης τα οποία αφορούν τέλειους αγωγούς. Η συγκεκριμένη 

μέθοδος χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του σκεδαζόμενου πεδίου από αγώγιμες 

επιφάνειες. Αποδείχτηκε ότι είναι δυνατόν να αποκλίνουν τα κανονικοποιημένα 

ρεύματα των βοηθητικών ρευμάτων, ενώ ταυτόχρονα το πεδίο να συγκλίνει. 

Επιπλέον η προαναφερθείσα απόκλιση εμφανίζεται με τη μορφή αφύσικων γρήγορων 

ταλαντώσεων. Αναπτύχθηκε ένας ασυμπτωτικός τύπος για τα ρεύματα που 

ταλαντώνονται, ο οποίος αποκαλύπτει με λεπτομέρεια τη φύση των ταλαντώσεων. Η 

παρούσα εργασία είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό αναλυτική. Παράλληλα οι αναλυτικές 

προβλέψεις επιβεβαιώθηκαν και εμπλουτίστηκαν με αριθμητικά αποτελέσματα. 

Πολλά από αυτά μπορούν να γενικευτούν για την περίπτωση διηλεκτρικού —

επίπεδου ή κυκλικού κυλινδρικού—σκεδαστή, απαιτείται όμως περαιτέρω έρευνα 

σχετικά με το ζήτημα αυτό.  

 


