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 فیلترهای توری پراشی نوع جديدی از فیلترهای نوری هستند که بر مبنای تشديدی مود هدايتشده هستند و دارای کاربردهای روزافزونی:چكیده
 با انتخاب. هدف از طراحی اين فیلترها انتخاب مناسب پارامترهای هندسی است. تزويجکنندهها و غیره هستند، پردازشگرهای نوری،در آشكارسازها
 طراحی اين فیلترها با ويژگیهای طیفی دقیق موضوعی. فیلترهايی با بازدهی باال در يک فرکانس رزونانس طراحی میشوند،دقیق اين پارامترها
 يک روش، در اين مقاله با استفاده از الگوريتم فرا ابتکاری خفاش و با تابع هدف مناسب.جالب و درعینحال پیچیدهای برای بیشتر محققان است
 نتايج شبیهسازی نشان میدهد که روش ارائهشده دارای دقت. در محدوده طولموجهای مرئی ارائه گرديده است،جديد برای طراحی اين فیلترها
.باال در زمان محاسبه قابل قبولی نسبت به روشهای ديگر است
. الگوريتم خفاش، توری، پراش، فیلترهای نوری:واژههای كلیدی
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 -1مقدمه
توریها ،ساختارهای تناوبی نازکی هستند که با ويژگیهای موج برهای
نوری ساخته میشوند و میتوانند جهتت طراحتی فیلترهتای بازتتاب و
عبوری در محتدوده فرکتانسهتای ريزمتوج و فرکتانسهتای نتوری در
مدارات مخابرات نوری استفاده شوند .ازجمله كاربردهای ايتن فیلترهتا
میتتوان بته متواردی ماننتد آينتههتای سترد ،آشكارستازها و قطعتات
مورداستفاده در مختابرات نتوری و پردازشتگرهای نتوری اشتاره كترد.
فیلترهای توریها نیز بهعنوان عناصر غیرفعتال گونتاگون ن یتر تتزويج
کننتدهها ،منعکسکنندهها و فیلترهای طولمتوج متورد استتفاده قترار
میگیرند .تشديد مد هدايتشده ( )GMR1رفتار خاصی از تتوری استت
که بهواسطهی تطبیق فاز امواج بر اساس ساختار عناصر طراحی شده و
نیز زاويه موج ورودی به وجود میآيد .اين تشديد ،ضرايب بازتابی را به
ازای محدوده طولموج تابیدهشده در توری ايجاد میکند [.]1
بین میهای توریهای پراشی نوری ٬از زمانی که توسط  Woodدر
ستال  1402کشف شتد ،متورد تتوجته قترار گرفته است .رفتتتار ايتن
بین میها بهصورت تغییر سريع در شدت مرتبههای گونتاگون طیفتی
پراشیدهشده در باندهای خاص فرکانسی باريک مشخص متیشتود .دو
نوع اساستی از اثترات غیرعتادی وجتود دارد ٬نتوع  Rayleighکته نتوع
کالسیک از بین می  Woodاست و نوع تشديد که معروفیتت کمتتری
دارد [ .]2تحقیقات بعدی نشان دادند که توریهای موجبر دیالکتريک
دارای بین میهتای تشتديتتد و شتتامل ويژگتیهتای منحصتربهفترد
انتخابپذيری فرکانس و فیلترينگ هستند .بر اين اساس ،اين ويژگیها
میتوانند برای طراحی فیلترهای انعکاسی (میاننگتذر) در حتوزههتای
فرکانسی متفاوت ازجمله ريزموج و نوری مورد استفاده قرار گیرند .اين
نوع جديد از فیلتر بر پايهی پديدهی تشديد مود هدايت شده استت .در
اين نوع فیلترها اصول پراش ساختارهای تنتاوبی بتا تئتوری متوجبتر و
مفاهیم تداخل فیلم نازک ترکیب میشود تا فیلترهايی را با بتازده بتاال
در فرکانس مطلوب و باندهای کنتاری گستترده شتده در سراستر يتک
گسترهی طیفی قابتلمالح ته ،حاصتل کنتد [ .]3يتک فیلتتر پراشتی
مطلوب میبايست دارای پهنای خط (پهنای کامتل در نصتف بیشتینه)
باريک ٬پاسخ طیفی متقارن ٬ضريب انعکاس  %100در فرکانس مرکزی
و ضريب انعکاس صفر در باند کناری باشد [.]5
 Moshevو  Popovدر سال  1414يک ساختار رزونانسی شامل يک
تتوری سطتح بترجستتهی شیشهای را کته بتا يک اليهی فتیلم نتازک
بهدستآمده از يون  Ag+پوشیده شده بود؛ ساختند .موج بر غیرمسطح
حاصل (يعنی با مرزهای غیرصفحهای) بازده انعکاس تقريبتا  %34را در
حتتوزهی طیتف نتتوری بتته نمتتايش گذاشتتت .بتتا يتک طراحتی مشتتابه،
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شکل  :1توری پراش و هارمونیکهای آن []4

 Avrutskyو  Sychugovدر ستتال  ،1414ضتتريب انعکتتاس بیشتتینهای
تقريبا معادل با  %40را در طولموج لیزر  He-Neبا يک تتوری متوجدار
 Sio2-Nb2o5روی يک زيراليهی  Caf2به دستت آوردنتد Avrutsky .و
همکارانش در سال  ،1440پاسخ فیلتر  GMRرا از يک توری موجبر (بتا
ضريب شکست  )n=2که در يک ماده با  n=1/4محصور شتده بتود بته
دست آوردند .بازدهی پیک  TEبه دست آمده در اين فیلتتر در حتوزهی
طیف مرئی تقريبا  %44و ضريب انعکاس باند کناری غیرمتقارن و زيتاد
بود Peng .و  Morrisدر سال  1441از يک توری فوتورزيست روی يتک
موج بر از جنس  Si3N4استفاده کردند که به بتازده پیتک تقريبتا %42
برای امواج تابشی پالريزه شدهی  TEدر محدوده نزديتک متادونقرمتز
دست يافتند Sharon .و همکارانش ،مدوالستیون نتور را در طتولمتوج
 1/44μmدر ي تک الي تهی تتتوری متتوجبتتر  InP/InGaAsPبتتهوس تیلهی
مدوالسیون ضريب شکست موجبر به نمايش گذاشتند .اين موجبر پاسخ
با بازده تقريبا  %14و ضريب انعکاس باند کناری تقريبا  %1/4را حاصتل
کرد .يک فیلتر  GMRبا توری سطح برجستتهای از جتنس  Siبتر روی
زيراليهای از جنس ياقوت کبود توسط  Brundrettو همکارانش در سال
 1441مورد استفاده قرار گرفت تتا پیتک ضتريب انعکتاس گستتردهای
معتتادل بتتا  %10در طتتولمتتوج تشتتديد  1/01 μmبتته دستتت آيتتد.
 Magnussonو همکارانش در سال  1441بازده تشديد تقريبا معادل بتا
 %45را با اشعهی لیزری که بهصورت  TMپالريزه شده بود ٬در زاويتهی
تابشی بروستر با يک توری فوتورزيست سطح برجسته روی يک اليتهی
موجبر  HFO2به دست آوردند [.]4
در س تتال  S.Tibuleac ،2000و  ،R.Magnussonفیلت تترهای بانتتد
پايهی  GMRرا با يک برنامهی بهینهسازی جديد که بر پايهی الگوريتم
ژنتیک بود طراحی کردند .اين فیلترها در طولموجهای مرئی ،نزديتک
مادونقرمز و دور از مادونقرمز طراحی شده بودند .تحقیقهای مشابهی
توسط  Johnsonو  Abushagurدر سال  ،1444قابلیتت يتک الگتوريتم
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میکروژنتیک را برای يافتن فیلترهای انعکاسی  GMRاثبات کرده است.

امواج پراشیدهشده در توری يا همان مرتبههای پراش رخ خواهد داد.

 Zuffadaو همکارانش در سال  1441از الگوريتم ژنتیک برای طراحتی

اين مرتبهها مستقیما با بخش منعکسشده و عبورکرده نور تداخل پیدا

فیلترهای باند پايهی  GMRريزموج استفاده کردند [ .]0در سال 2004

میکند تا تغییرات سريعی را در شدت میدانهای الکترومغناطیسی

شکوه صارمی از الگوريتم اجتماع پرندگان جهت فیلتر  GMRاستتفاده

خارجی ،نسبت به فرکانس يا زاويهی تابش موج تابشی ايجاد کند و

کرد [.]4

طیف انعکاس يا عبوری با دامنهی باال را به نمايش گذارد [.]5 ،3

در اين مقاله ،سعی شده است تا با استتفاده از ايتن روش ،ضترايب

درصورتیکه برجستگیهای توری به شکل مستطیلی باشد ،به آن،

انعکاسی فیلتر مطلوب مشخص شتود .ستپس بتا استتفاده از الگتوريتم

توری باينری میگويند .مطابق شکل  ،1طراحی فیلترهای انعکاسی،

بهینهسازی خفاش مشخصات هندسی ساختار تتوری را بترای داشتتن

شامل تعیین پارامترهای فیلتر مانند ضخامت  ٬dدوره تناوب ٬Λ

طیف بازتاب مطلوب تعیین نمود .در بخش دوم تحلیل  RCWAجهتت

ضرايب شکست ناحیهی توری و محیط (شامل  nsub , nH , nLو ،) n0

بررسی میدان در توری ارائه میشود .بخش سوم بته معرفتی الگتوريتم

فاکتور کامل ( fکسری از تتوری کته بهوسیلهی متادهای بتا ثابت دی-

بهینهستتازی پیشنتتهادی اختصتتاص دارد .در بختتش چهتارم نتتايج

الکتريک باالتر پر شده است) و نیز وابسته به نوع پالريزاسیون و زاويهی

شبیهسازی ارائه میگردد .نتیجهگیری در بخش پنجم ارائه میشود.

تابش  θاست .فیلترهای  GMRمعموال در محدوده زير طولموج
استفاده میشوند که در اين محدوده دوره تناوب  Λکوچکتر از

 -2روش تحلیل دقیق موج تزويجشده

طولموج تابشی  λاست .در ساختارهای زير طولموج که در آن فیلتر

برای تتوصتیف فیلترهتای موجبر توری رزونانسی ،از آنالیز موج

فقط مرتبههای پراش در حال انتشار صفر-ام را میپذيرد؛ انرژی مد

ترويجشدهی دقیق ( )RCWA2استفاده میشود .از حل معادالت

هدايتشده که به خارج از توری پراشیده میشود؛ میتواند فقط در

ماكسول 3در نواحی مختلف فضا و اعمال شرايط مرزی در اين معادالت،

طول مسیر موج تابشی قرار گیرد و از طريق اين تزويج ،يک تشديد

مجموعهای از معادالت ديفرانسیلی به دست میآيد .تحلیل فضای

شکل میگیرد .اين تشديد میتواند در يک طولموج ٬زاويه و

حالت و تکنیک مختصر كردن ماتريسها رهیافت اين روش جهت به

پالريزاسیون خاص به ضريب انعکاس نزديک به  %100در يک پهنای

دست آوردن مجهولهای مجموعه معادالت ديفرانسیل است [ .]1حل

باند طیفی خیلی باريک ،منجر شود .طولموج تشديد اساسا توسط

کامل اين معادالت ٬فرکانس تشديد دقیق را برای يک زاويهی دلخواه

دوره تناوب توری و قطبش موج تعیین میشود [ .]10 ،4يک فیلتر

تابشی تعیین نموده و میزان بازدهی پراش 4فیلتر را ارائه میدهد .روش

میاننگذر پراشی مطلوب میبايست دارای پهنای خط باريک ،پاسخ

 RCWAبرای ساختارهای توری چنداليه دارای هتر تتعداد اليتهی

طیفی متقارن ،ضريب انعکاس  %100در فرکانس مرکزی و ضريب

دیالکتريک يا فلز ،بیان میشود .توری پراشی محصورشده در بین

انعکاس صفر در باند کناری باشد .پهنای خط فیلتر به پارامترهای زير

اليهها میتواند دارای شکل تناوبی دلخواه و با ساختار صفحهای يا

بستگی دارد [:]5

سطح برجسته باشد [ .]4وقتی يک فیلتر  GMRبا يک اشعهی نور

 -1مدوالسیون توری

تابشی در مقادير خاص فرکانس و زاويهی تابشی ،نوردهی میشود؛

 -2تفاوت بین ثابت دیالکتريک متوسط در ناحیهی توری و

قسمتی از اشعه مستقیما عبور میکند ،قسمتی منعکس میشود و

ثابت دیالکتريک محیط احاطهکننده

قسمتی در داخل موجبر به دام میافتد .مدوالسیون تناوبی توری

 -3فاکتور کامل توری.

(تفاوت بین ثابتهای دیالکتريک مواد توری) ٬اين ساختار را دچار

درصورتیکه توری يک ساختار تناوبی باشد که در طول صفحهی

نشتی میسازد بهطوریکه از انتشار ثابت مدها در موجبر جلوگیری

موجبر (صفحهی  )yzگسترده شده است ،تغییر در توزيع ضريب

کرده و اين موج الکترومغناطیسی تابشی به دام افتاده را ،با مدهای

گتذردهتی الکتتريکی مربوطته  ،Δεتوسط بسط فوريهی زير نوشته

موجبر قابلتحمل بهوسیلهی ساختار ،در زيراليه و اليهی پوششی

میشود:

تزويج میکند .اين تزويج درواقع همان تزويج سطحی است و چون

()1

  x,y,z     q  k  exp   jqkr 

()2

K=Kyey+Kzez , r=yey+zez

ايتن نوع تزويج ،جهت انتشار را هم تغییر میدهد ،پراش نیز نامیده
میشود و درنتیجه مرتبههای پراش را تولید میکند .بهمحض اينکه
فرکانس به فرکانس تشديد نزديک میشود ،تغییرات سريعی در فازهای
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q

رابطهی باال در اليهی توری صادق بوده و در غیراينصورت Δε =0

است .در معادلهی باال K ٬بردار توری است که نسبت به صفحه (خط)
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توری عمود است و با دوره تناوب اصلی  Λطبق رابطهی زير در ارتباط

()13

  (i-p)  p

Uxi/z = ((kxi) 2 /k0 )  i - k 0

p

است:
2


()3

k 

ضريب ) Δεq(xبه دامنهی -qامین مؤلفهی فوريه اشاره دارد.

-1-2

پراش سطحی نور با قطبش TE

با ترکیب دو رابطه اخیر شکل ماتريسی زير حاصل میشود:


 2  y

] 2  [C ][ y

  z  



()15

در اينجتتا  Z'= k 0 zبتتوده و بتتا حتتل رابطتته ( )15متتاتريس مشخصتتهی

فرض کنید که موج صفحهای با قطبش  TEو دامنهی واحد بتا زاويتهی

( C)MхMبرای مد  TEبا رابطهی زير مشخص متیشتود کته  Mتعتداد

 θاز اليه اول ( )z<0تابیده شود .توزيع میدان در نواحی ورودی ( )z<0و

هارمونیکهای بسط میدان استت [ .]4در ايتن مقالته  M=21در ن تر

خروجی ( )d<zمیتواند به ترتیب بهصورت زير بیان شود:

گرفته شد:

])Ey0(x,z)=  { m ,0 exp[-i k 0q m ,0(z

()4

m

()14

 Eيتک متاتتريتتس بتتا ابتعتتاد  21×21بتتا ( )m,jالتتمان از ضتتريب

)+ B m ,0 exp[i k 0q m ,0(z)]}x exp(-i k xm x

Ey2(x,z)=  A m ,2 exp[-i k 0q m ,2 (z-d)]x

() 0

2
CTE  E - K x

m

)... exp(-i k xm x

فوريهی )  (m- jو  k xيک ماتريس قطری  21×21با ( )m,mالمتان از
 k xm k 0است [.]10
در اين حالت میدان در اليهی توری ( )0<z<dرا میتوان بهصورت زير
نوشت:

که در آن:
)Kxm = k 0 (n0 sin - m  0 

()4

()10

0.5

) ql,m = (n0 - (kxm/k0) 2

در رابطه (  0,m   m ،)4برابر با ضربه واحد است و  B0,mدامنته
میدان الکتريکی مؤلفه -mام پتراش بازگشتتی و  A2,mدامنته میتدان
الکتريکی مؤلفه -mام پراش امواج پیشرونده در ناحیه دوم استتk 0 .

]){A j exp[-i k 0q j (z-d

m, j

w
j

) A j exp[-i k 0q j (z-d)]}x exp(-i k xm x

Eyd(x,z)=
m

که  Wm,jعناصر ماتريس بردارهای ويژه و  q jريشههای مجذور مثبت
مقادير ويژهی مرتبط با ماتريس مشخصهی )  C ( M  Mاستت .بتا
اعمال شرايط مرزی در سطح مشترک اليتههتا ،يتک متاتريس انتشتار

و   0نیز به ترتیب عدد موج و طولموج در فضتای آزاد و  n0ضتريب

تعمیميافتتهی ( Pl)52×52و متاتريس دينتامیکی ( D)52×52حاصتل

شکست در ناحیهی ورودی است .در ناحیه توری ( )0<z<dنیز میتوان

میشود .ماتريس انتشتار  Plبترای محتیط شتامل اليتهی تتوری يعنتی

مؤلفههای مماسی میدان الکتريکی  E yو میدان مغناطیسی  H xرا بته

()14

صورت سری فوريه بسط داد.

]  i(z)exp[-jk xi x

()1

= Ey

i

] Uxi (z) exp[-jkxi x

Hx = -j( 0 /  0 )1/2

()4

i

j
  Ey
) (  0

= Hx

()10

هارمونیک فضايی میدانهتای الکتريتتکی و مغناطیستی هستتتند بته-
گونهای که دو معادله ماکسول زير را برقرار سازند؛
H = -j  0 E  

Serial no. 74

ماتريسهتای ( X 1 )52×52و جفتت معکتوس آن  ،x1-1متاتريسهتای
قطتتتری بتتته ترتیت تب بتتتا ( )m,mالمتتتان از ]) [exp(-i k 0 qm,d dو
]) [exp(i k 0 qm,d dو  نیتز متتاتريس تهتی استتت [ .]10بتتا اعمتتال

()11

()11

]D1=[W1 W1 ; W1Q1 -W1Q1

()14

]D2=[W2 W2 ; W2Q2 -W2Q2

در اليهی توری W1 ،يک متاتريس بتا ابعتاد  21×21و ( )m,jالمتان از

 Wm,dو  Q1هم يک ماتريس قطری  21×21با ( )m,mالمتان از q m,d
هستند W1 .بیان کنندهی تزويج امتواج هارمونیتک در ناحیتهی تتوری
است ،بنابر اين  W2به متاتريس واحتد ) (Iتبتديل متیشتود Q2 .يتک

در نتیجه روابط زير نتیجه خواهد شد:
()12


X 1 


1
; P1   X 1 


شرايط مرزی ماتريس دينامیک  D1و  D2بهصورت زير تعريف میشود:

در روابط فوق )  i (zو ) Uxi (zبه ترتیب دامنههای نرمالشده iامتین

E = j  0 H  

( )0<z<dبهصورت زير بیان میشود [:]10

y/z = K 0 Uxi

ماتريس قطتری بتا ابعتاد  21×21و بتا ( )m,mالمتان از  qm,2استت و
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معکوس ماتريس  D1و  D0بهصورت زير تعريف میشود [:]10
1

1

1

1

1

1

1

1

] D0 = 0.5[W 0 Q0 W 0 ; W 0  Q0 W 0

()20

1

1

1

1

] D1 = 0.5 [W 1 Q1 W 1 ; W 1  Q1 W 1

()21
که

1

1

میشود شدت صدا را کاهش داده و فرکانس را افزايش متیدهتد .ايتن

1

1

W0

رفتار انعکاسی خفاشها با فرضهای زير متیتوانتد بترای حتل مستائل
بهینهسازی مدلسازی شود [:]11
 :1همه خفاشها از انعکاس صدا برای تعیین فاصله استفاده میکنند.

معادل با ماتريس  I 1و  Q0معادل با يک ماتريس قطری

 :2پرواز خفاشها بهصورت تصتادفی بتا سترعت  Viو در مکتان  Xiبتا

استت .بترای حتل ضترايب

فرکانس ثابتت  ، f minطتولمتوج مختلتف 𝛌 و بلنتدی صتدا  A0بترای

1
در ابعاد  21×21با ( )m,mالمتان از
q m ,0

جستجوی طعمه صورت میگیرد .خفاشها میتوانند بتهطتور خودکتار

انعکاس و عبور کل يعنی  Bm,0و  Am,0در ايتن ستاختار ،از عبتارت
زير به شکل ضرب ماتريس متوالی استفاده میشود [:]10
()22



1
B0  D0  D1 P1 D1 1 D 2 A 2  





طولموج (يا فرکانس) امواج پخششده و نرخ امواج انتشار (  ) R iرا بتا
توجه به نزديکی هدف خود تن یم کنند .نرخ موج میتواند در بازه صفر
و يک باشد که صفر يعنی موجی وجود ندارد و  1يعنی بیشترين نترخ

 B0 ،Δو  A 2بیان کنندهی بردارهای ستونی ( )21×1به ترتیب متشکل

انتشار موج به کار گرفته شده است.

از  Bm,0 ٬  m,0و  A2,mهستند و  0بردار ستونی تهی است .به دلیل

 :3فرض میکنیم که بلندی صدا از  A0با (مقتدار بتزر

وجود عبارتهای در حتال رشتد نمتايی در  ،x1-1محاستبهی مستتقیم

کمترين مقدار ثابت  Aminقابل تغییر است .بهطورکلی فرکتانس  fدر

معادلهی قبل در صورت افزايش ضخامت ساختار چنداليته و بتزر تتر
شدن بعد ماتريس ،میتواند به سرريز عددی منجر شود .ازايتنرو طتی

مثبتت) بته

محدودهی [  ] f min f maxمتناظر با بازهی طولموج  min ,  max

قتترار دارد .در ايتتن مقالتته  Amin  0.1 ، A0  1فرکتتانس  fدر

يک الگوريتم پايدار عددی که به روش ماتريس انتقال پیشرفته موسوم

محدودهی [ ]0 1مقداردهی شدهاند .نحوه تغییر مکانها و سرعتها را

است ،ماتريس انتشار ( P1)52×52به زيرماتريس هايی با ابعتاد 21×21

در يک جستتجو بتهصتورت روابتط ( )21تتا ( )30مشتخص متیشتود.

تقسیم شده و ماتريس  x1-1در محاسبات در ن ر گرفته نمیشود [:]4

راهحلهای جديد در بازه زمانی  Tبهصورت زير به دست میآيند.

()23

1
1
A2  a1 X 1 a0 

()21

()25

1
B0  b0 a0 

()24

در اين روش ماتريسهای کمکی ( 21×21بعتدی) b0 ، a1 ، a 0 ،و  b1از

()30

طريق رابطهی بازگشتی زير تعیین میشود:

که در

()24
()20



b1  D11 D2 I

X 1 b1 a11 X 1

b0  D01 D1 I





a1
a0

با حل اين معادالت بازده پراش انعکاستی مرتبته -mام (بترای قطتبش
 )TEرا میتوان به شکل زير نوشت[:]10
()24

2
 q m, 0 

DE0 m  Bm,0 Re

q
 0, 0 

f i = f min + ( f max - f min )





V i  V i t -1  X i t  X  f i
t
آن t

Xi

وt

Vi

t

t -1

Xi  Xi
t

 V iبه ترتیب مکان و سرعت خفتاش iام در لح ته ،t

 V i t -1سرعت همان خفاش در لح ه قبل و  يک بتردار تصتادفی بتا
توزيع يکنواخت در بازهی [ ]0 1استت X  .بهتترين مکتان (راهحتل)
کلی است که پس از مقايسه تمام راهحلها در میان  nخفاش مکانيابی
شده است [ .]4برای جستجوی محلی نیز ،يک راهحل از بتین بهتترين
راهحلهای فعلی انتخاب میشود .نحوهی جستجوی محلی استفادهشده
در اين مقاله با روش جستتجوی الگتوريتم خفتاش استتاندارد متفتاوت
است .طبق رويکرد پیشنهادی مرجع [ ،]10پاسخ جديد در جستتجوی

 -3الگوريتم خفاش
الگوريتم خفاش الگوريتمی برگرفته از طبیعت جهتت حتل بستیاری از
مسائل بهینهسازی است که بر اساس رفتار انعکتاس صتدای گروهتی از

محلی برای هرکدام از خفاشها با رابطه زير تولید میشود:
t

()31

X new  X old   X   X old A

کتتتتته در آن     1,1يتتتتتک عتتتتتدد تصتتتتتادفی استتتتتت و

خفاشها در سال  2010بنا نهتاده شتد .هتر خفتاش از بلنتدی صتدا و

 A   Ai t میانگین بلندی صوت تمام خفاشها ،در اين گتام زمتانی

فرکانس مخصوص به خود استفاده میکند و برای يتافتن غتذا ابتتدا از

است .به ازای هر پالس ،بلندی  Ai tو رتبهی انتشار موج  r iنیز در هر

شدت صوت باال و فرکانس کم شروع کرده و با توجه به اينکه تفاوت و

دوره تکرار بايد تغییر کنند.

فاصله بین غذا و موانع را میداند در هر مرحله وقتی به غذا نزديتکتتر

()32

Serial no. 74

t

Ai t 1   Ai t
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()33
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ri t 1  ri  1  et

پارامترهای ساختاری ن یر ضخامت توری ،دوره تناوب و ديگر عناصری

کتتته در آن  و  γمقتتتاديری ثابتتتت هستتتتند .بتتته ازای هتتتر

که در شکل  1نشان داده شد ،اين الگو تغییر يافته و بعد از فیلتتر هتم

     1و  γ  با افزايش مقتدار  Ai t ،tبته مقتدار صتفر و r i t 1

اثر آن وجود دارد .اين يکی از مزايای تزويج مد هتدايتشتده در تتوری

به  r i میل میکند .در اينجا اين پارامترهای ثابت برابر با  0/4در ن تر

است که میتوان موج را بهصورت دلخواه هدايت نمود.

گرفته شد.
شبهکد الگوريتم بهصورت زير بیان میشود [:]11 ،10
Initialize the bat population X i and V i

•

Define pulse frequency f i at X i

•

Initialize pulse rates r i and the loudness Ai

•

(While (t < Max number of iterations

•

Generating new solution by adjusting frequency and
updating velocities and locations
•
( If ( rand  r i

X new  X old   X best  X old    

Evaluate fitness function

) if ( rand  Ai & f  X new  f  X best 
Accept the new solutions
increase r i and reduce Ai

شكل  :2بررسی رفتار موج تابیدهشده ،در ساختار تناوبی فیلتر توری با قطبش

 ،TEزاويه تابش  30درجه با nsub  1/4
 nH  2/1 ، nL  1در  4تناوب متوالی و انتخاب مقادير پارامترها بهصورت
و توری با ضرايب شکست

Rank the bats and find the current best X best

•

End while

•

 d=1 m ،Λ=0 /24 mو f=0/44

در مورد فیلترهای نوری دو مسئله مطرح است .مستئله اول ،تحلیتل و

در توضیح شبهکد باال ،ذکر اين نکته جالب است کته در میتان ايتن

مسئله دوم ،طراحی آن است .تحلیل فیلتر هنگامی طرح متیشتود كته

خفاشها ،چون انت ار میرود میزان نرخ ارسال پتالس افتزايش يابتد و

پارامترهای نوری فیلتر معلوم و طیف آن مجهول باشد .حل اين مسئله

میزان بلندی صدا پايین آيد ،اگر خفاشتی دارای نرختی کمتتر از يتک

هرچند اهمیت دارد اما عمال كار آسانی است .در مقابل ،مسئله طراحی

مقدار تصادفی باشد بهتر است به سمت بهترين خفاش حرکتت نمايتد.

فیلتر ،عالوه بر اهمیتی كه دارد مسئلهای بسیار دشوار است .در طراحی

همچنین اگر خفاشی پیدا شود که مقدار شايستگی آن در حرکت فعلی

فیلتر پارامترهای هندسی بايد بهگونه ای تعیین شود كه طیف انعكاسی

از مقدار شايستگی بهترين خفاش بهتر شده ولی همچنان شدت صدای

يا عبوری فیلتر تا حد امكان بر طیف مطلتوب منطبتق باشتد .بنتابراين

آن از يک مقدار تصادفی کمتر است ،اين خفاش بايد شدت صدای خود

طراحی چنین سیستمی به يک مسئله بهینه سازی متیانجامتد .نمتای

را کاهش و نرخ ارسال پالس را افزايش دهد .بهبیانديگتر فتاکتور نترخ

کلی اجرای برنامه جهت يافتن پارامترهای مجهول طراحی فیلتر نتوری

ارسال  r iو شدت صوت ( Aiدر عملگرهای شرطی  ،)ifهوش جمعی و

در جدول  1نشان داده شده است .مجموعه پارامترهای بهینهسازی به-

پايداری الگوريتم را تضمین میکند .تصتادفی بتودن گتام حرکتت نیتز

صورت } X  { f , d , در ن ر گرفته شد.

رويکرد جستجوی کلی و ماهیت الگوريتمهای تکاملی را نشان میدهد.

 -5طراحی فیلتر توری پراشی با الگوريتم خفاش
رفتار موج الکترومغناطیسی در يک فیلتر نوری در شکل  2نشتان داده
شده است .فیلتر مورداستفاده يک توری باينری استت کته دارای يتک
زيراليه و اليه پوششی است و اليهی با ضريب دیالکتريک باالتر درون
فیلتر ،هفت مرتبه در توری تکرار شده است .مطابق اين شکل موج قبل
از فیلتر دارای الگوی انتشار من می است .اما در درون فیلتر بستته بته

Serial no. 74
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جدول  :1روند اجرای برنامه جهت طراحی فیلتر

دارند .در اين مقاله فیلتر توری باينری با استتفاده از الگتوريتم خفتاش

شروع

بهبوديافته طراحیشده و شکل  5نمودار طیف خروجی طراحیشتده را

دريافت ورودیهای n0 , nsub , nH , nL

نشان میدهد .نمودار تابع شايستگی الگوريتم خفاش استفاده شده نیتز

تعیین محدوده متغیرهای بهینهسازی

در شکل  4رسم شده است .اين شتكل منحنتی مقتادير حتداكثر تتابع

 , d, f , 

شايستگی برای تکرارهای متوالی را به ازای هتر بتار فراختوانی تتابع

F

نشان میدهد .فیلتر میاننگذر مطلوب دارای بازتتاب کامتل در پهنتای

تعیین ضرايب انعکاسپذيری مطلوب

خط تقريبی  1 nsو ضرايب شکست محیط تابشی و زيراليه به ترتیتب
مقداردهی اولیه BA

بتتا  nsub=1/54 ،n0=1در يتتک تتتوری بتتا ضتترايب شکستتت ،nL=1
 nH=2/1است .محتدودهی طتولمتوجهتای λmax =0/05 ،λmin=0/034

محاسبه ماتريس مشخصه C

(برحسب میکرومتر) برای طراحی در ن ر گرفته شد .بعد از رسیدن بته
محاسبه بردارهای ويژه و ريشههای مجذور مقادير ويژه ماتريس  Cجهت

معتیار توقتف الگوريتم يعنی  40مترتبه تکتترار ،پتتارامترهای طراحتی

تعیین ماتريسهاي  W 1و Q1

بتهصتورت)  f= 0/0025 ،d= 0/1140( m )، Λ= 0/5300( mبته دستت

محاسبه ماتريسهای

آمتتده استتت .بتتهمن تتور بررستی بیشتتتر قابلیتت ايتن الگتتوريتم نتتتايج

1
1
D0 , D0 , D1 , D1 , D2 , Q0 , Q0 , Q2 ,W 2 ,W 0

شبیهسازی برای طراحی فیلتر نوری در محدوده طولموج تابیدهشده با

1

 λmax =0/540 ،λmin=0/544نیز آورده شده است .هدف ،داشتن فیلتتر

محاسبه ماتريسهای a0 , b0 , a1, b1

میاننگذر با بازتاب کامل در پهنای خط تقريبی  1/4 nmو طتولمتوج

محاسبه ماتريسهای  B0و A2

تشديد  λres =0/5121است که در آن ضرايب شکست محیط تابشتی و
زيراليه بته ترتیب با  nsub =1/54 ، n0 =1و ضرايب شکست توری بته-

تعريف تابع شايستگی

صتورت  nH =1/44 ، nL =1مقتداردهی شتد .پتس از اجترای برنامته،

استفاده از الگوريتم خفاش و بهروزرسانی مکانها

مشخصتتتات فیلتتتتر تتتتوری بتتتهصتتتورت

تعیین بهترين مکان انتخابی ) (X

}X  {0.61,0.5490,0.3299

بهدستآمده آمد .شتکل  0طیتف فیلتتر میتاننگتذر را در
در اين مقاله تابع برازش )F( 5متناسب با عکس مجموع مربعات خطا و

برحسب طولموج نشان میدهد.

بهصورت رابطه ( )32بیان میشود.

1

1

()32

2 0.5
1

{
}

R
R
desired
design
1
M
i



مقیتاس dB



0.9

=F

0.8
0.7
0.6

کتته در آن ) Rdesired(λمجموعتتهی مطلتتوب از بتتازدههتتای پتتراش

0.5

طراحیشده بهوستیلهی  BatاستتM .

0.4

تعداد نقاط طولموج (λiها) است .در تمامی فیلترهای طراحیشتده در

0.3

انعکاسی کل و ) Rdesign(λنمونه

0.2

اين مقاله 11 ،نقطه طولموج و  21مرتبه پراش در ن تر گرفتته شتده
است .طراحی اين نوع فیلترها بته (انتختاب درستت) پارامترهتا خیلتی
حساس است [ 15 ،4و  .]14درواقع انتخاب درست پارامترهای فیلتتر
در شکل طیف خروجی تأثیر مستقیم دارد .شکل  3عملکرد فیلتر را به
ازای انتخاب پارامترهای دلخواه نشان میدهد .نقاط ستبز رنتگ طیتف
انعکاسی مطلوب و منحنیهای آبی و قرمز به ترتیب ضرايب انعکتاس و

Amplitude

REFLECTED
TRANSMITTED
target

0.1

0.6405

0.64

0.6395

0.6385
0.639
)Wavelength (um

0.638

0.6375

0
0.637

شکل  :3ضرايب انعکاس و عبوری موج تابیدهشده با قطبش  TEدر فرود

عمود و با nsub =1/4

در يک توری با ضرايب شکست  nH =1/54 ، nL  1و

انتخاب مقادير پارامترها بهصورت ،Λ=0/24 m

 d=0/13 mو

f=0/32

عبوری به ازای مشخصات داده شده است .چنانچه از اين شکل برمیآيد

محیط انتقال در شبکههای نوری ،فیبر نوری است و باند طولموجی

اين نوع فیلترها وابستگی زيادی به انتخاب درست مشخصتات طراحتی

که میتوان برای ارسال اطالعات استفاده کرد ،پنجرههای دوم و سوم
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مخابرات نوری يعنی بین  1200تا  1024نانومتر ،است .پنجره اول

 DWDMيعنی در محدودهی طولموج C-Band/1530-1565

مخابرات نوری در طولموج  140نانومتر و پنجرههای دوم و سوم به

برحسب نانومتر ارائه گرديده است .شکل  4نمودار طیف خروجی فیلتر

ترتیب در طولموجهای  1300نانومتر با کمترين پاشندگی و 1440

طراحیشده را در بازه پنجره  Cاز استاندارد  DWDMنشان میدهد.

نانومتر با کمترين تلفات هستند.

فیلتر میاننگذر مطلوب با مدوالسیون تناوبی  nH =2/1 ، nL  1و
ضرايب شکست محیط تابشی و زيراليه به ترتیب با ، n0 =1

0

10

 ، nsub =1/4بايد دارای بازتاب کامل در پهنای خط تقريبی  1 nsباشد.
محدودهی طولموجهای  λmin=1/543و  λmax = 1/04برای طراحی در

0.64

} X  {0.931,0.7931,0.8009به دست آمده است .بهعنوان مقايسه
نتايج شبیهسازی برای طراحی فیلتری با مشخصات شکل  0با استفاده

REFLECTED
TRANSMITTED
target
0.6395

Amplitude

-1

10

ن ر گرفته شد .بعد از اجرا الگوريتم ،پارامترهای طراحی بهصورت

7

-2

از الگوريتمهای اجتماع پرندگان و الگوريتم خفاش استاندارد و نیز

10

0.6385
0.639
)Wavelength (um

0.638

0.637

0.6375

الگوريتم ژنتیک 8در شکل  1ارائه گرديده است .تعداد جمعیت در هر

شكل  :5طیف انعکاسی و عبوری موج تابیدهشده (در مقیاس  )dBبر اساس

الگوريتتم بترابتر بتا ( 40کروموزوم يا ذره) ،مقداردهی اولیه جمعیت

الگوريتم خفاش بهبوديافته در فیلتری با مشخصات شکل 3

بهصورت مقادير پیوسته و تصادفی از محدودهی مجاز دادههای ورودی
1

بوده است .نرخ بازترکیب و جهش در الگوريتم ژنتیک به ترتیب برابر با
 0/4و  0/03انتخاب شده است .با توجه به مرجع [،Wmin=0/5 ،]12
 Wmax=0/4و  C2= C1=1/5402در ن ر گرفته شد .همانگونه که در

0.95
Best Cost

شکل  4نشان داده شده است طیف حاصل از طراحی فیلتر با الگوريتم
مبتنی بر  ،BAدارای ضريب انعکاس کامل در فرکانس مرکزی بوده و

0.9

ضريب انعکاس آن در باند کناری نسبت به ديگر الگوريتمهای
بررسیشده به صفر نزديکتر (دارای افت بیشتر) است .جدول  2مقدار

1000

1200

800

600
NFE

400

0

200

پارامترهای بهدستآمده ،میزان تابع شايستگی در انتهای اجرای هر

0.85

شكل  :4مقدار تابع شايستگی الگوريتم خفاش بهبوديافته به ازای تکرارهای
متوالی

الگوريتم و زمان الزم برای اجرا را ،بر اساس دادههای ورودی برنامه
 MATLABدر طراحی فیلتری با مشخصات شکل  ،3نشان میدهد.
نتايج شبیهسازی در شکل  1و مقايسهی نتايج جدول  2نشان میدهد

0

10

که الگوريتمهای بهینهسازی پیشنهادی در پیدا کردن طولموج
تشديد ،بهتر از الگوريتمهای اجتماع پرندگان ،ژنتیک و الگوريتم
خفاش استاندارد عمل میکنند .میزان ضريب انعکاس بهدستآمده با
Amplitude

-1

10

الگوريتم خفاش بهبوديافته ،نیز نسبت به الگوريتم  PSOبه طیف
مطلوب نزديکتر است.

-2

0.492

0.49

0.488

0.484
0.486
)Wavelength (um

0.482

0.48

10
0.478

شكل  :0ضرايب انعکاس و عبوری موج تابیدهشده با قطبش  TEدر
محدودهی (برحسب λmax =0/540 ،λmin=0/544 ) m
6

باهدف استفاده از اين نوع فیلترها در کاربردهای ، DWDM
طراحی و بهینهسازی فیلتر  GMRدر بازهی پنجره  Cاز استاندارد
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 نتايج طراحی فیلتر با الگوريتمهای تکاملی:2 جدول

وابسته به پارامترهای مختلفی هستند که جهت يافتن اين پارامترها بته
عملیات سنگین رياضی نیاز است و عمال تحقق اين موضتوع مستئلهای

میزان تابع

زمان اجرای

شايستگی

برنامه

0/5530-0/1543-0/5302

0/14044

204/0043

PSO

0/5523-0/1201-0/5300

0/14110

213/1410

StandardBA

0/0433-0/1114-0/5240

0/14414

220/4043

ModifiedBA

0/4104-0/1241-0/5300

0/41455

134/0245

الگوريتم

پارامترهای بهدستآمده

يابی به نتايج مطلوب در مدتزمان کم و با تقريب بسیار بتااليی امکتان

GA

.پذير خواهد بود

- اما با استفاده از الگوريتم بهینهسازی خفاش دست.چالشبرانگیز است

 بتا،نحوهی جستجوی محلی الگوريتم خفاش موردبررسی در اين مقاله
رويکردی متفاوت نسبت به الگوريتم خفاش استاندارد است و بتا رونتد
 قدرتمنتد و،] يک تکنیک بهینتهستازی تکتاملی13[ پیشنهادی مرجع
پايدار ارائه شده است که دارای توانمندی قابلتوجه و بازده بتاال جهتت
. انعکاسی استGMR طراحی فیلترهای
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