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. موجب استفاده بیش از حد از منابع محدود کامپیوتری میشود، شبیهسازی محیطهایی با ابعاد نامحدود جهت انتشار امواج الکترومغناطیسی:چکیده
 استفاده از جاذبهایی با قدرت جذب باال یکی از پرچالشترین مباحث مطرحشده در شبیهسازیهای الکترومغناطیسی انجامشده با روش تفاضل،لذا
 حضور جاذبهای ضعیف باعث بازتاب امواج به درون محیط آزمون و درنتیجه بروز نتایجی غیرواقعی.( بهشمار میآیدFDTD) محدود حوزه زمان
 به معرفی یک رویکرد تازه در جاذبها میپردازد تا استفاده همزمان محیطهای، این مقاله بهمنظور بهبود جذب امواج الکترومغناطیسی.میشود
 کاهش یافته و فرایند جذب بهبود، اثر هادی کامل انتهای محیطهای جاذب، با این راهکار.جاذب را با یک معادله مرزی پیشنهادشده ممکن سازد
. از آزمون سطح ناهموار تصادفی نامحدود بهعنوان یکی از پرکاربردترین مسائل حوزه سنجش از دور استفاده میشود، برای بررسی این روش.مییابد
 همچنین در.این آزمون شبیهساز یک محیط واقعی در شرایطی آزمایشگاهی به همراه سطح ناهموار تصادفی با توزیع گاوسی و منبع نقطهای است
 اعتبارسنجی، و برتری و سهولت پیادهسازی روش ارائهشده، خطای نسبی روش معرفیشده با خطای جاذبهای سنتی مقایسه شده،کلیه مراحل آزمون
.میشوند
. جاذبهای عددی، محیطهای نامحدود، روشهای عددی در الکترومغناطیس، سنجش از راه دور، سطوح ناصاف تصادفی:واژههای کلیدی
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Abstract: Simulation of unbounded media always necessitates inordinate usage of computer resources. So, using of absorbers with
high absorption performance is one of the most important challenges in electromagnetic simulations of the finite difference time domain
(FDTD) method. Weak absorbers can cause some reflected waves into the simulation medium and consequently non-realistic results.
To improve the absorption of electromagnetic waves, this paper introduces a new approach in absorbers to provide a simultaneous use
of the absorbing media with a proposed boundary equation. This approach reduces the perfect electric conductor effects at the end of
the absorbing media and enhances its absorption performance. To analyze this method, we utilize a rough surface test procedure as one
of the most useful problems in remote sensing. This test simulates a real media in laboratory conditions with Gaussian rough surface
and point source. In addition, the relative error of the new method will be compared to the other conventional methods, and effectiveness
of the proposed method will be validated.
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 -1مقدمه
روش عددی تفاضل محدود حوزه زمان ) (FDTDیکی از ابزارهای
قدرتمند در حل معادالت دیفرانسیل میباشد که بهصورت گسترده در
شبیهسازی عددی پدیدههای الکترومغناطیسی و مسائل سنجش از دور
کاربرد دارد [ .]9-1یکی از چالشهای بزرگ در پیادهسازی این روش
ایجاد شرایطی برای جذب کامل امواج الکترومغناطیسی است،
بهطوریکه بتوان محیطی محدود را طوری طراحی کرد که دارای
ویژگیهای محیطهای نامحدود با ابعاد بینهایت باشد .این کار مانع از
استفاده بیش از حد منابع کامپیوتری شده و درنتیجه بررسی مسائل
الکترومغناطیس را با استفاده از سیستمهای کامپیوتری حال حاضر،
ممکن میسازد.
تاکنون روشهای بسیار زیادی برای حل این چالش معرفی شدهاند.
یکی از اولین جاذبهای معرفیشده در این حوزه توسط آقای مور 1برای
مسائل الکترومغناطیس توسعه داده شد [ .]8این جاذب عملکرد نسبتًا
خوبی را در محیط  FDTDاز خود نشان داد ،اما در جذب امواج با زاویه
تابش نزدیک به  39درجه دارای مشکالت بحرانی بود .پس از مور،
هیگدون 2به معرفی مفهومی تازه از جاذبها بر مبنای استفاده از
اوپراتورهای نابودکننده 3پرداخت [ .]1جاذب معرفیشده توسط هیگدون
دارای قابلیت جذب زوایای تابش دلخواه میباشد ،اما این نوع جذب نیاز
به داشتن دانش قبلی از زوایای برخورد امواج به دیوارههای جاذب بوده
که امری غیرممکن محسوب میگردد .در این راستا ،راماهی 4نیز با
بهرهگیری از روش اوپراتورهای تکمیلکننده تالش کرد تا عملکرد
جاذبهای الکترومغناطیسی را بهبود بخشد [ .]1جاذب ارائهشده توسط
راماهی هرچند عملکرد بهتری را نسبت به جاذبهای پیشین داشته ،اما
دقت شبیهسازیهای انجامشده نسبت به شبیهسازی در یک محیط با
ابعاد بینهایت ،راضیکننده نبود.
در کنار مطالعات زیاد انجامشده برای ایجاد شرایط مرزی جذب،
الیههای تطبیق کامل )PML( 5که توسط برنگر 6معرفی شدهاند [ ]1از
عملکردی به مراتب بهتر در روش عددی  FDTDبرخوردارند .این الیهها
که بهصورت فیزیکی محیط شبیهسازی را احاطه میکنند ،قادر به جذب
مقادیر قابل توجهی از امواج برخورد کننده بوده و زوایای برخورد امواج
تاثیری در عملکرد آنها ندارد .با وجود برتری قابل توجه PML
معرفیشده توسط برنگر نسبت به جاذبهای پیشین ،این جاذب دارای
محدودیتهایی نیز میباشد که از جملهی این ضعفها ،میتوان به عدم
جذب امواج میراشونده و نیازمندی آن به دور بودن از پراکندهسازها اشاره
کرد .الیههای تطبیق کامل تکمحوره ،]4[ )UPML( 7الیههای تطبیق
کامل معادالت دیفرانسیل کمکی ،]3[ )ADE-PML( 8الیههای تطبیق
کامل شیفت فرکانسی ( ،]19[ )CFS-PMLالیههای تطبیق کامل
کانولوشنی ]11[ )CPML( 9و الیههای تطبیق کامل مراتب باالتر []12
بخشی از دیگر انواع الیههای تطبیق کامل میباشند که تاکنون معرفی
شدهاند .در بین موارد نام برده ،جاذبهای  CPMLدارای قدرت جذب
باالتر و سهولت بیشتر در پیادهسازی هستند.
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فعالیتهای انجامشده در حوزهی بهبود عملکرد جاذبها و معرفی
جاذبهایی نو تنها به موارد فوق خالصه نمیشود .برای مثال در []19
یک رویکرد جدید از یک جاذب محلی مرتبه باال با نام  NRBCمعرفی و
بازبینی شده است که فاقد مشتقات مراتب باالتر در معادالت کمکی
مربوط به خود میباشد .در [ ]18یک مقایسهی جامع بین عملکرد
جاذبهای مراتب دوم و جاذبهای  PMLمعمولی و  CFS-PMLانجام
شده است .هرچند الیههای تطبیق کامل مراتب باالتر اخیرًا مورد توجه
محققان قرار گرفتهاند ،اما همچنان جاذبهای  CPMLو  UPMLبه علت
سهولت در پیادهسازی ،از بیشترین محبوبیت در بین مهندسان و
سازمانهای تولیدکننده نرمافزارهای تجاری شبیهساز الکترومغناطیس
برخوردارند.
این مقاله بهمنظور بهبود عملکرد جاذبهای  CPMLو  ،UPMLبر
فیزیک گسستهسازیشده آنها دست گذاشته و به تحلیل پارامترهای
ساختاری آنها میپردازد .در این راستا ،از یک شرط مرزی برای حذف
اثرات انتهایی آنها استفاده کرده که در کنار انتخاب مناسب پارامترهای
 ،CPMLمیتواند بهطور موثری به جذب امواج ،بهویژه در حالت ماندگار
کمک کند .بررسی اعتبار روش ارائهشده از طریق محاسبه خطای نسبی
جاذب در دو نقطه متفاوت از یک محیط که دارای سطح ناهموار تصادفی
است انجام خواهد شد .علت تمرکز این مقاله بر سطوح ناهموار تصادفی
را میتوان در درجه اول ،کثرت اینگونه سطوح در طبیعت وکاربرد بسیار
زیاد آنها در حوزه سنجش از راه دور و فرکانسباال دانست .عالوه بر این،
بهبود دقت میدانهای راه نزدیک روی سطح هایگنس 10موجب بهبود
میدانهای راه دور اندازهگیریشده از این سطوح میشود که کاربرد
زیادی در مباحث راداری و سنجش از دور دارد .به همین علت این سطوح
بهطور گسترده با استفاده از روش  FDTDمورد بررسی محققان قرار
گرفتهاند[ .]14-11در درجه دوم به علت تأثیر منفی پراکندهسازهای
تصادفی بر قدرت جذب جاذبهای عددی [ ،]13حضور یک پراکندهساز
تصادفی ،نیاز مبرمی به افزایش دقت میدانهای راه نزدیک سنجششده
به وجود میآورد .به بیانی صریحتر ،حضور پراکندهسازهای تصادفی
همچون سطح ناهموار نه تنها مسئله را از حالت خاص خارج میکند،
بلکه سبب دشوارتر شدن فرایند جذب در جاذبها میشود .به این
ترتیب ،روش ارائهشده در سختترین شرایط ،صحت آزمایی شده و در
نتیجه ،این آزمون ما را از بهکارگیری آزمونهای سادهتر بینیاز میکند.
در این راستا ،در طول آزمون سطح ناهموار یادشده ،مقدار خطای
نسبی جذب برای دو جاذب  CPMLو  UPMLدر حضور یک سطح
ناهموار تصادفی و منبع نقطهای گاوسی محاسبه شده و عملکرد
جاذبهای بهبودیافته با جاذبهای سنتی مقایسه خواهد شد .نتایج
حاکی از آن هستند که اعمال شرط مرزی مناسب در جاذبها میتواند
موجب بهبود عملکرد جذب و افزایش دقت میدانهای راه نزدیک
محاسبهشده در محیط  FDTDباشند .همچنین با محاسبه میدانها روی
سطح هایگنس میتوان دریافت که بهبود جاذبها بر دقت میدانهای
روی این سطح تأثیر محسوسی خواهند داشت.
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سازماندهی مقاله مورد بحث بهصورت زیر خواهد بود:
بخش  2بهارائه مفاهیمی از جاذبهای  CPMLو  UPMLمیپردازد
تا مقدمات الزم برای معرفی روش پیشنهادی را فراهم سازد .در بخش 9
مسئله مصالحه خطای بازتاب و خطای گسستهسازی مطرح میشود.
بخش  8شامل معرفی روش شرط مرزی برای بهبود اثر بازگشتی و تحلیل
پارامتری الیههای تطبیق کامل مورد مطالعه خواهد بود .سپس ،در بخش
 ،1پس از معرفی سطوح ناهموار تصادفی و نحوه تولید آنها ،به طراحی
یک آزمون عددی با حضور سطح ناهموار تصادفی پرداخته و در انتها ،در
بخش  ،1به ارائه و بررسی نتایج پرداخته میشود.

این نوع جاذب بهمنظور تبدیل  PMLچندمحوره برنگر به حالتی
نزدیکتر به محیطهای فیزیکی معرفی شده است [ .]29همچنین این
جاذب دارای قابلیت پیادهسازی روی محیطهای غیر همهسویکسان
میباشد .معادالت تکمحوره  UPMLکه از معادالت ماکسول استخراج
شده است ،در حوزه فرکانس برای یک مؤلفه از میدان بهصورت زیر
میباشد[:]21


Hz  Hy
y
z

Ex 

s y sz
sx

j 0

که در آن  s y ، s xو  s zبه ترتیب تنسورهای تعریفشده در راستای
 y ، xو  zهستند که از رابطه زیر استخراج میشوند.

u
، u  x, y, z
j 0

su  1 

پارامتر   uازجمله پارامترهای تاثیرگذار در عملکرد  UPMLمیباشد.
برای تبدیل معادله ( )1به حوزه زمان به کانولوشن نیاز خواهد بود که
برای حذف آن متغیر کمکی  D xبهصورت زیر معرفی شده است:
()3

جاذب  CPMLبا بهرهگیری از پارامترهای  CFS-PMLو خاصیت
کانولوشن ،دارای قدرت جذبی باال بوده و قابلیت پیادهسازی در تمام
محیطها ازجمله غیرخطی ،ناهمگن ،غیر همهسویکسان و متفرقکننده11
را دارا میباشد .با توجه به روابط مربوط به جاذب  SC-PML12که در
[ ]22معرفی شده است ،داریم:
1 
1 
Hz 
Hy
s y y
s z z

j E x  E x 

sz
Ex
sx

محور  ، xمیدان مغناطیسی در راستای محور  yو محور  zمیباشد.
پارامترهای   ، و  به ترتیب بیانگر فرکانس زاویهای ،گذردهی
الکتریکی و رسانایی الکتریکی محیط میباشد .پارامتر  S wماتریس
مختصات بسط دادهشده میباشد که توسط رابطه زیر بیان میشود:
u
su  k u 
, u  x, y, z 
()8
 u  j 0
که در آن   uرسانایی در جهت  uبوده و   uو  k uبه ترتیب یک عدد
مثبت و یک عدد بزرگتر از  1میباشند .انتخاب صحیح این پارامترها
تأثیر بهسزایی در عملکرد جاذب خواهد داشت.
معادله ( )1در حوزه فرکانس میتواند بر مبنای رفتار وابسته به
فرکانس  S wبهصورت زیر نوشته شود[:]29
()9

E x
1 H z
1 H y
 E x 

  hzy  hyz
t
k y y
k z z

که در آن   hzyو   hyzبه معادالت کمکی معروف بوده و بهصورت زیر
تعریف میشوند:

H z
y

()11

Dx   0

با متغیر کمکی فوق ،معادلهی ( )1بهصورت زیر نوشته میشود:



Hz  Hy
()4
y
z
حال با جایگذاری مقادیر مطلق  s y ، s xو  s zو اعمال تبدیل فوریه
js y D x 

معکوس (جایگذاری مشتقات زمانی بهجای  ،) jمعادالت ( )9و ()8
بهصورت زیر نوشته میشوند:



 0 Ex   z Ex  Dx  x Dx
()5
t
t
0
y



Dx 
Dx 
Hz  Hy
() 6
t
0
y
z
به همین ترتیب میتوان برای پنج مؤلفه باقیمانده میدان ،معادالت
 UPMLرا بهصورت فوق استخراج کرد .با گسستهسازی روابط فوق،
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 -2-2الیههای تطبیق کامل کانولوشنی ()CPML

که در آن  H y ، E xو  H zبه ترتیب ،میدانهای الکتریکی در راستای

 -2-1الیههای تطبیق کامل تکمحوره ()UPML

()2

معادالت بهروزرسانی  UPMLبرای شش مؤلفه میدان قابل دستیابی
هستند.

()7

 -2معرفی موارد مورد مطالعه

()1

کاهش اثر بازگشتی الیههای تطبیق کامل . . .

H y

 hzy   y (t ) 
 hyz   z (t ) 

()11
z
معادالت کمکی فوق با استفاده از روابط بازگشتی قابل سادهسازی
هستند .با گسستهسازی روابط فوق برای شش مؤلفه میدان ،معادالت
بهروزرسانی عددی  CPMLمحاسبه خواهند شد.
یکی از پارامترهای تأثیرگذار در عملکرد جاذبهای فوق  u ،یا
همان توزیع رسانایی در عمق جاذب میباشد .نشان داده شده که برای
ایجاد عملکرد خوب در جاذب نیاز است این پارامتر بهصورت زیر تعریف
شود [:]2
m

()12

u

d 

 u (u )   max 

که در آن   max ، dو  mبه ترتیب ،عمق جاذب ،ماکزیمم رسانایی در
عمق جاذب و مرتبه توزیع میباشند .این نوع توزیع که به توزیع
چندجملهای معروف است ،الزم میدارد که مقدار رسانایی در ابتدای
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جاذب نزدیک به صفر بوده و با حرکت به سمت عمق جاذب رسانایی
افزایش یابد و در انتهای جاذب میزان رسانایی برابر با   maxخواهد بود.
به این ترتیب از نظر امپدانسی محیط آزمون با محیط جاذب دارای
تطبیق کامل میباشد و بازتاب از سطح جاذب به حداقل میرسد.

 -3مسئله مصالحه بین خطای گسستهسازی و خطای
بازتاب

شکل  :1اجزای تشکیل دهنده و توزیع پارامتر رسانایی در الیههای

شکل (-1الف) نشانگر بخشی از یک محیط شبیهسازی در
میباشد که توسط یکی از خانوادههای  PMLاحاطه شده است .در داخل
محیط یک  ،PMLنقاطی که در انتهای فضای  FDTDواقع میشوند در
معادالت آپدیت شرکت نکرده و دارای مقادیر همواره ثابتی میباشند که
این پدیده در روش عددی  FDTDهمانند حضور یک صفحهی هادی
کامل در انتهای فضا ظاهر میشود[ .]2حضور این صفحه باعث بازتاب
کامل امواج رسیده به انتهای الیه  PMLشده و بخشی از موجهای
تضعیفشده انتهای  PMLرا به سمت محیط آزمون برمیگرداند.
موجهای بازگشتی در مسیر برگشت از محیط  PMLدوباره تضعیف شده
و مقادیر بسیار ناچیزی از موجهای تضعیفشده وارد محیط آزمون
میشوند .درصورتیکه امواج با زوایای غیر صفر وارد محیط  PMLشوند
مسیر طوالنیتری را پیموده و درنتیجه در مسیر رفت و برگشت بیشتر
تضعیف میشوند .اما درصورتیکه امواج واردشونده به محیط PML
امواجی قوی و در جهت عمود بر دیواره  PMLباشند ،در مسیر رفت و
برگشت ،مسافت کمتری را در محیط جاذب پیموده و درنتیجه کمتر
تضعیف میشوند و این باعث بروز خطای بازتاب 13در محیط میشود.
یکی از روشهای کاهش خطای بازتاب ناشی از هادی کامل انتهای
جاذب  ،PMLانتخاب مقادیر بزرگ برای   maxمیباشد .در این صورت،
امواج پیش از رسیدن به هادی کامل انتهای  PMLبه مقدار زیادی
تضعیف شده و به انتهای آن نمیرسند .اما برخالف انتظار ،این کار باعث
کاهش خطای بازتاب نخواهد شد .علت این امر در ساختار گسستهشده
محیط  FDTDنهفته است .گسستهسازی محیط باعث ایجاد پلههای
فیزیکی ناپیوسته در فضای شبیهسازی میشود .این ناپیوستگیها
زمانیکه پارامترهای محیط تغییر کنند ،بر امواج تأثیر گذاشته و باعث
بازتابهای جزئی بسیاری در محیط (محیط آزمون و محیط جاذب)
میشوند .این بازتابها سبب ایجاد خطایی بنام خطای گسستهسازی در
محیط میشوند .درنتیجه ،همانطور که در شکل (-1ب) نشان داده شده
است ،افزایش بیشتر پارامتر   maxباعث افزایش شیب تغییرات رسانایی
جاذب شده و ناپیوستگیهای شدیدتری در محیط  PMLایجاد میشود
که باعث بروز خطای گسستهسازی بیشتری در محیط خواهد شد.
با توجه به مطالب گفتهشده ،میتوان دریافت که انتخاب   maxباید
بهگونهای انجام گیرد که بین خطای بازتاب و خطای گسستهسازی درون
جاذب مصالحه صورت گیرد .از بین فعالیتهای انجامشده در این زمینه
آقای برنگر معیار زیر را برای انتخاب   maxمعرفی کرده که تضمین
میکند خطای گسستهسازی و خطای بازتاب به حداقل برسند[:]1
FDTD

Serial no. 83

تطبیق کامل ،الف) بخشی از محیط  FDTDاحاطهشده توسط  PMLکه
بخش انتهایی آن بهصورت هادی کامل عمل میکند .ب) توزیع پارامتر
رسانایی با مرتبه دلخواه در عمق PML

()13

)0.8(m  1

 0   r ,eff  r ,eff

 opt 

که در رابطه فوق   ، mو   0به ترتیب ،مرتبه توزیع ،طول
مشهای فضایی و امپدانس ذاتی فضای آزاد میباشند .معیار فوق در واقع
تنها یک معیار تقریبی بوده که بهبود مناسبی را در خطای الیههای
تطبیق کامل به همراه دارد و بهصورت گسترده در شبیهسازیهای
الیههای تطبیق کامل مورد استفاده قرار گرفته است.
با توجه به مسئله مطرحشده ،بخش بعد با هدف کاهش خطای
گسستهسازی در حضور شرط مرزی ،به ارائه معیاری دیگر در انتخاب
پارامتر فوق میپردازد.

 -4حذف اثر بازگشتی انتهای الیههای تطبیق کامل
با کاهش اثر یکی از عوامل قابل مصالحه (خطای بازتاب یا خطای
گسستهسازی) ،میتوان اثر دیگری را بهراحتی تحت کنترل قرار داد.
کاهش خطای گسستهسازی زمانی ممکن است که بتوان شیب تغییرات
پارامتر رسانایی محیط  PMLرا تغییر داد .با توجه به مطالب عنوانشده
در بخش قبل ،میتوان دریافت که راهکار فوق با حضور اثر هادی کامل
انتهای جاذب بیفایده است .بنابراین با کاهش یا حذف اثر هادی کامل
که تولیدکننده خطای بازتاب است ،میتوان مقدار   maxرا برای به
حداقل رساندن خطای گسستهسازی تعیین کرد.
در این راستا میتوان از یک شرط مرزی عددی در انتهاییترین
سلول فضای  FDTDبهگونهای استفاده کرد که به جذب یا تضعیف امواج
رسیده به انتهای جاذب بپردازد .به این منظور ،با فرض اینکه آخرین
نقاط فضای گسستهسازیشده روش  ،FDTDنقاط میدان الکتریکی در
نود  Nxو اولین نودها در صفر باشند ،استفاده از شرط مرزی زیر برای
مؤلفههای مماسی میدان پیشنهاد میشود:
t 1
t
)E tangential (0)  E tangential (1
()14
t 1
t
)E tangential ( Nx)  E tangential ( Nx  1
()15
این شرط مرزی عالوهبر جذب امواج رسیده به انتهای جاذب ،بار
کامپیوتری بسیار ناچیزی را به روش عددی  FDTDتحمیل میکند که
باعث میشود میزان استفاده از منابع کامپیوتری نسبت به حالت قبل
تغییری نداشته باشد .در ارتباط با توجیه الکترومغناطیسی عمل جذب
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در شرط مرزی ،میتوان گفت که شرط مرزی پیشنهادشده با پذیرش
مقداری تقریب ،میدان روی نود انتهایی محیط را برابر با میدان نود قبلی
در نظر میگیرد و از این طریق ،باعث خنثی شدن میدانهای رسیده به
انتهای جاذب میشود.
بدیهی است درصورتیکه آخرین نقاط ،نقاط مربوط به میدانهای
مغناطیسی باشد ،از میدانهای مغناطیسی مماسی به این منظور استفاده
خواهد شد .با حضور این شرط مرزی بخشی از امواج رسیده به انتهای
 PMLجذب شده و درنتیجه میتوان بدون نگرانی از بازتاب امواج رسیده
به انتهای جاذب با کاهش مقدار   maxخطای گسستهسازی را کاهش
داده و عملکرد جاذبهای بهکاررفته در محیط  FDTDرا بهبود بخشید.
برای توضیح بیشتر این روش میتوان اظهار داشت که کاهش مقدار
  maxعالوهبر کاهش خطای گسستهسازی باعث رسیدن امواج بیشتری
به انتهای جاذب شده و درنتیجه شرط مرزی به جذب امواج رسیده به
انتها میپردازد .بدیهی است که مقدار   maxنمیتواند خیلی کوچک
باشد؛ زیرا کوچک بودن آن باعث رسیدن امواج بسیار قوی به انتهای
 PMLشده و شرط مرزی نمیتواند همه آنها را جذب کند.
در بخش بعد برای بررسی میزان تأثیر این روش در بهبود جذب
امواج در حضور سطوح ناهموار تصادفی از یک آزمون هدفمند در حضور
یک سطح ناهموار استفاده خواهد شد.

کاهش اثر بازگشتی الیههای تطبیق کامل . . .

)  f ( x1 ) , f ( x2 ) ,..., f ( xnبرای هر  x1, x2 ,..., xnمتفقًا گاوسی باشند،
آنگاه ) f ( xیک فرایند تصادفی گاوسی میباشد .این فرایند گاوسی کامالً
توسط تابع همبستگی )   f ( x1 ) f ( x2 )  h 2 C ( x1 , x2مشخص میشود
که در آن  ،hارتفاع مؤثر است .تبدیل فوریه ) ، h 2 C ( xچگالی طیفی توان
)  W (k xمیباشد .حال f ( x) ،را در بیرون از  Lمتناوب درنظر گرفته و
درنتیجه با فرض ) f ( x)  f ( x  Lاز سری فوریه برای نمایش ) f ( x
استفاده میشود:
2n
x
L

()16

که ضرایب سری فوریه ، bn ،متغیرهای تصادفی گاوسی هستند و با
کمک چگالی طیفی توان بهدست میآیند .با محاسبه این ضرایب تابع
ارتفاع سطح محاسبه خواهد شد .چگونگی مراحل استخراج معادالت bn
با استفاده از چگالی طیف توان سطح در این بحث پوشش داده نشده و
تنها به ارائه رابطه آن اکتفا میکنیم.
مطابق [ ،]21با فرض اینکه  ، r1, r2 ,..., rNاعدادی تصادفی با میانگین
صفر و واریانس  1باشند ،داریم:
()17
b0  2 LW (0) r
N
) r
L

()18
()19

همانطور که پیشتر نیز اشاره شد ،کاربرد فرکانس باال در ادوات سنجش
از دور سطوح و عکسبرداریهای مایکروویوی باعث میشود که تقریبًا
همه سطوح موجود در طبیعت از نگاه الکترومغناطیسی ،ناهموار تلقی
شوند [ .]28به همین علت شبیهسازی عددی سطوح ناهموار تصادفی
بخش قابل توجهی از فعالیتهای اخیر محققان را به خود اختصاص داده
است .از سوی دیگر ،ازآنجاییکه پیچیدگی پراکندهسازها میتواند فرایند
جذب و درنتیجه دقت میدانهای استخراجشده از اینگونه سطوح را
تحت تأثیر قرار دهد ،استفاده از سطوح ناهموار تصادفی بهعنوان
پراکندهساز در محیط آزمون جهت سنجش این پدیده بسیار مفید است.
به این ترتیب ،در کنار سنجش روش پیشنهادی ،میزان بهبود حاصلشده
بر میدانهای راه نزدیک نیز بهدست میآید.
در این راستا ،ابتدا نحوه تولید یک سطح ناهموار تصادفی با توزیع
گاوسی مطالعه خواهد شد و سپس به طراحی فرایند آزمون پرداخته
میشود.
-5-1تولید عددی سطوح ناهموار تصادفی
یک سطح ناهموار تصادفی از کنار هم قرارگیری تعداد زیادی دره و قله
که دارای ارتفاع مؤثر (  ) hrmsو طول خودهمبستگی (  ) lxتعیینشده
هستند ،به دست میآید .مطابق توضیحات مطرحشده در [ ،]21در یک
سطح ناهموار تصادفی با تابع ارتفاع ) ، f ( xاگر متغیرهای تصادفی

Serial no. 83

( bN  2  LW
2

2 n
N
) (r  i r ); n    1,..., 2, 1
L
2
N
1
2

()21

 -5آزمون سطح ناهموار تصادفی

i
1 
b e

n  n
L

f ( x) 

( bn   LW

; n  1, 2,...,

bn  bn

پس از محاسبه مقادیر  ، bnبا استفاده از معادله ( ،)11پروفایل ارتفاع
سطح محاسبه خواهد شد.
ذکر این نکته ضروری است که برای مدل کردن سطح ناهموار با
توزیع گاوسی از تابع همبستگی گاوسی زیر و چگالی طیفی متناظر آن
استفاده میشود.
x 2
)
clx

()21
kx clx 2
)
2

()22
که در روابط فوق  hو
سطح میباشند.

clx

(

C ( x)  h 2 e

( h2clx 
e
2 

W (k x ) 

به ترتیب ،ارتفاع مؤثر و طول خودهمبستگی

-5-2فرآیند آزمون
مطابق شکل  ،2یک سطح ناهموار تصادفی با طول خودهمبستگی 9/98
و ارتفاع مؤثر  9/99که دارای طول  1متر و توزیع گاوسی میباشد را در
نظر بگیرید .جنس این سطح از نوع خاک دارای گذردهی مطلق  9/1و
رسانایی  9/91میباشد .سطح مذکور در محیطی با ابعاد 49  199
سانتیمتر قرار دارد بهگونهای که ضخامت جاذبها از هر سمت  19سلول
میباشد .مقدار طول خودهمبستگی و ارتفاع مؤثر خاک بهگونهای انتخاب
شدهاند که معادل با یک سطح ناهموار طبیعی در ابعاد واقعی عمل کنند.
حضور توزیع گاوسی به عمومیتر شدن آزمون سطح ناهموار کمک
میکند .کلیه مقادیر فوق هیچگونه وابستگی به شکل مسئله نداشته و
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تنها با توجه به مالحظات عملی انتخاب شدهاند .در این آزمون از یک
منبع گاوسی دیفرانسیلی جهتگرفته در راستای محور  yاستفاده شده
که در نقطه ( )91,11واقع شده است .این منبع بهصورت زیر تعریف
میشود:
2

()23
که در آن

td  53 ps

و

tc  4td





 t t c
td

 t  t c  
Jy  
e
 td 

میباشد.

شکل  :2شماتیک یک سطح ناهموار تصادفی در محیط FDTD

بهمنظور مقایسه خطای نسبی جاذبها و میدانهای راه نزدیک سطح
هایگنس

شکل  2شماتیک کلی محیط را در حضور سطح ناهموار نشان
میدهد .همانطورکه در این شکل نشان داده شده ،محیط آزمون با
جاذبی از نوع الیه تطبیق کامل پوشانده شده است و میدانها در دو
نقطه  Aو  Bثبت میشوند .به این منظور ،دو پروب در دو نقطه متفاوت
 Aو  Bقرار گرفته که مقدار میدان را در هر پله زمانی ثبت میکنند.
مقادیر  x  y  4mmو فاکتور کورنت برابر با  9/1انتخاب شدهاند.
مقدار  1199تکرار برای رسیدن به حالت ماندگار در نظر گرفته شده
است .خطای نسبی در هر یک از نقاط پروبشده از رابطه زیر محاسبه
میشود:
()24

) E y (t )  E yref (t
E yref max

ERROR 

که در آن E yref (t ) ،میدان الکتریکی ثبتشده در یک محیط مرجع
میباشد .به این منظور ،باید از یک محیط با ابعاد چند برابر بزرگتر
بهعنوان محیط مرجع 14استفاده کرد .در این آزمون از محیطی با ابعاد
 1929  1929بهعنوان مرجع استفاده شده است.
علت استفاده از دو نقطه ،یکی باالی سطح و دیگری زیر سطح
ناهموار ،کاربردهای متنوع استخراج میدانها در این نقاط میباشد .نقاط
باالی سطح ناهموار معموالً جهت بررسی پراکندگی راه دور و راه نزدیک،
و نقاط زیرین در رادارهای نفوذپذیر به زمین اهمیت دارند .دو جاذب
 CPMLو  UPMLدر این تست مورد بررسی قرار گرفتهاند .در حالت
سنتی از معادله ( )19برای تعیین   maxاستفاده شده است .در حالتی
که از شرایط مرزی در جاذب استفاده شده است ،برای  ،UPMLاز
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 km a 1و برای  CPMLاز
، m  3 ،  max  0 / 9   opt
x
 km a x1 ، m  3 ،  max  0 / 95   optو   m a x0 / 2استفاده
شده است .مشاهده میشود که در هر دو مورد یادشده ،برای سنجش
روش پیشنهادی مقدار رسانایی ماکزیمم کوچکتر از مقدار  opt
انتخاب شده است.

 -6نتایج
شکل  9بخشی از فرایند آزمون را در چهار زمان متفاوت نشان میدهد.
در تکرارهای اولیه انتظار نمیرود که خطایی دیده شود؛ زیرا موجی به
دیوارههای جاذب نرسیده است .با گذر زمان ،موج به اطراف پخش شده
و با سطح ناهموار برخورد میکند .بخشی از آن بهطور تصادفی در محیط
پراکنده شده و بخش دیگر نیز به داخل محیط نفوذ میکند .مطابق شکل
(-9د) زمانی که موج تابیدهشده به نقاط  Aو  Bمیرسد ،میدانهای
گذرنده از این نقاط ثبتشده و با میدانهای محیط مرجع (که محیطی
با ابعاد بسیار بزرگ میباشد) مقایسه میشوند .مطابق شکل ،9
میدانهای پراکندگی عبور بیشتری از نقطه باالی سطح ناهموار دارند.
بهعبارتدیگر امواج با نفوذ به سطح داخلی خاک با اتالف ،تضعیف شده
و درنتیجه موجهایی که به نقطه زیرین سطح ناهموار میرسند بسیار
ضعیفتر خواهند بود .این موضوع میتواند باعث اختالف در سطح خطای
محاسباتی در زیر و روی سطح باشد.
شکل  8خطای تشعشعی را در نقطه  Aبرای حالتی که از UPML
استفاده شده ،نشان میدهد .شرط مرزی باعث جذب امواج رسیده به
انتهای جاذب شده و درنتیجه بهبود خطای نسبی جاذب را بههمراه دارد.
مطابق این شکل ،مقدار ماکزیمم خطا برای حالت بدون شرط مرزی و با
شرط مرزی به ترتیب برابر با  -18/2دسیبل و  -19دسیبل است که
نشانگر  1/4دسیبل بهبود در ماکزیمم خطا میباشد .همچنین در تمام
تکرارها بهبود در سطح خطا آشکار است.
شکل  1خطای تشعشعی  UPMLرا در نقطه  Bنشان میدهد .میزان
خطای تشعشعی بیشینه برای حالت بدون شرط مرزی و دارای شرط
مرزی به ترتیب برابر با  -14/9و  -11/1بوده که نشاندهنده  1/4دسیبل
بهبود در خطای نقطه  Bمیباشد.
به همین ترتیب شکلهای  1و  1خطای نسبی میدانهای ثبتشده
در زمان را در حالتی که از  CPMLاستفاده شده ،برای دو نقطه  Aو B
نشان میدهند .بدیهی است که در این حالت سطح خطا نسبت به حالتی
که از  UPMLاستفاده شده ،کمتر میباشد .مطابق شکل  1و  1در این
حالت نیز شرط مرزی اعمالی باعث بهبود جذب جاذب میشود .در شکل
 ،1مقادیر ماکزیمم خطای تشعشعی در حالت بدون شرط مرزی و دارای
شرط مرزی به ترتیب -11/1 ،و  -14/2بوده و این مقادیر در شکل ،1
به ترتیب برابر با  -39/9و  -39/9میباشند .بهبودهای بهدستآمده در
این حالت برای نقاط  Aو  Bبه ترتیب برابر با  9/1و  9دسیبل میباشند.
توجه به این نکته ضروری است که این کاهش خطا شامل بهبود سطح
خطا در تمام تکرارها نیز هست.
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شکل  :3محیط شبیهسازی یک سطح ناهموار تصادفی با توزیع گاوسی در چهار تکرار مشخصشده در حضور یک منبع نقطهای گاوسی

الیه پیشنهادشده بر اساس حضور یک شرط مرزی میباشد که
مستقل از ابعاد مشها ،فاکتور کورنت 15و مشخصات الیه  PMLعمل
میکند .مقدار منابع کامپیوتری استفادهشده توسط جاذبهای مورد
مطالعه با حضور شرط مرزی ،هیچ تفاوتی با حالت بدون شرط مرزی
نداشته و این موضوع بر جذابیت استفاده از این شرط مرزی میافزاید.
درواقع شرط مرزی معرفیشده در روابط ( )18و ( )11نیازی به ذخیره
حافظه در تکرارهای زمانی نداشته و تنها از دادههای موجود در همان
تکرار برای بهبود میدانهای مرزی استفاده میکند .همچنین بهعلت
اینکه رابطه پیشنهادشده در بین شرایط مرزی رایج ،یک شرط مرزی
مرتبه صفر بهشمار میآید ،نیازی به ذخیرهسازی و بهروزرسانی میدان
در زمانهای گذشته در آن وجود ندارد و درنتیجه ،تأثیر آن بر سرعت
محاسبات بهشدت نامحسوس و قابل صرفنظر کردن میباشد.

 -7بحثهای بیشتر
اثر بازگشتی انتهای جاذبهای تطبیق کامل ،همواره باعث افزایش خطای
جذب شده و این نوع خطا در محیطهای دارای پراکندهساز باعث بروز
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دقت پایین در شبیهسازیها میشود .همانطور که در آزمون قبل نشان
داده شد ،در خصوص سطوح ناهموار تصادفی ،استفاده از جاذبهای
پرقدرت باعث دقیقتر شدن میدانهای راه نزدیک میشود .با توجه به
اینکه میدانهای راه دور نیز از طریق میدانهای قرارگرفته روی سطوح
هایگنس (اصل هایگنس) محاسبه میشوند ،بهبود دقت میدانهای راه
نزدیک سطوح ناهموار تصادفی ،به بهبود در میدانهای راه دور منجر
خواهد شد که در کاربردهای سنجش از دور امری بسیار مهم تلقی
میشود .درنتیجه ،برای بررسی بهبود میدانهای راه نزدیک روی سطح
هایگنس نیاز است که به بررسی خطای نسبی روی این سطح حساس
بپردازیم.
در این راستا میدانهای روی سطح هایگنس را در حضور یک منبع
تولیدکننده موج صفحهای مسطح با فرکانس  9گیگاهرتز ثبت کرده و به
محاسبه خطای میدانهای ثبتشده میپردازیم .علت استفاده از موج
صفحهای مسطح این است که در کاربردهای سنجش از دور ،برای
محاسبهی پراکندگی سطح ناهموار نیاز است که از یک موج صفحهای
استفاده شود ،تا پس از محاسبه میدانهای راه نزدیک روی سطح
هایگنس ،بتوان به تخمین میدانهای راه دور پرداخت.
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شکل (-4الف) خطای نسبی میدانها را روی سطح هایگنس،
زمانیکه از  UPMLبهعنوان جاذب استفاده شده است ،نشان میدهد.
بدون حضور شرط مرزی ،بیشینه خطا  -19/1دسیبل و با حضور شرط
مرزی ،مقدار این خطا برابر با  -14/1دسیبل است .به همین ترتیب،
شکل ( 4ب) مقدار خطا را در حضور  CPMLنشان میدهد .به ترتیب،
مقادیر  -14/1دسیبل و  -12دسیبل در حالت بدون شرط مرزی و
دارای شرط مرزی محاسبه شدند .نتایج فوق بیانکننده بهبود میدانهای
روی سطح هایگنس میباشند.
ازآنجاییکه انتخاب دقیق   maxبر عملکرد شرط مرزی تأثیرگذار
است ،نیاز به وجود یک معیار برای انتخاب این پارامتر وجود دارد .لذا
همانطور که در بخش  1بیان شد ،این مقاله از مقادیری کوچکتر از
 )  max  0 / 9   opt (  optاستفاده کرده و این معیار را بهعنوان یک
معیار قابل قبول پیشنهاد میدهد.
با توجه به شکلهای  8تا  ،1میتوان مشاهده کرد که با افزایش
تعداد تکرارها ،میزان خطای دو روش به یکدیگر میل میکنند .درواقع با
افزایش تعداد تکرار ،میدانهای حاضر در محیط رفتهرفته توسط جاذبها
و سطح خاک جذب شده و دچار تضعیف زیادی میشوند .موجهای
ضعیفشده قادر به نفوذ به عمق الیه جاذب نبوده و درنتیجه موجی به
انتهای جاذب که شرط مرزی در آنجا واقع شده ،نمیرسد .این موضوع
باعث کاهش اثر شرط مرزی در انتهای جاذب میشود و درنتیجه شاهد
این خواهیم بود که با گذر زمان میزان خطای دو روش در حالت ماندگار
به یکدیگر میل کنند.
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شکل  :6خطای نسبی میدانهای ثبتشده در نقطه  Aبرای  CPMLدر
دو حالت با شرایط مرزی و بدون شرایط مرزی

شکل  :7خطای نسبی میدانهای ثبتشده در نقطه  Bبرای  CPMLدر
دو حالت با شرایط مرزی و بدون شرایط مرزی

گذشته از موارد فوق ،هرچند که موضوع استفاده از شرایط مرزی
تأثیر مناسبی بر دقت میدانهای ثبتشده سطوح ناهموار تصادفی داشته
است ،اما استفاده از شرط مرزی پیشنهادشده میتواند در سایر کاربردها
و شبیهسازیهای الکترومغناطیسی روش  FDTDمورد استفاده قرار گیرد
و این مقاله صرفًا بهمنظور سنجش اعتبار روش ارائهشده در یکی از
شاخههای الکترومغناطیس ،به بررسی آن در حضور سطوح ناهموار
تصادفی پرداخته است.

شکل  :4خطای نسبی میدانهای ثبتشده در نقطه  Aبرای  UPMLدر
دو حالت با شرایط مرزی و بدون شرایط مرزی

شکل  :5خطای نسبی میدانهای ثبتشده در نقطه  Bبرای  UPMLدر
دو حالت با شرایط مرزی و بدون شرایط مرزی
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 -8نتیجهگیری و جمعبندی
این مقاله به ارائه یک شرط مرزی برای بهبود اثرات بازگشتی انتهای
الیههای تطبیق کامل مورد استفاده در روش تفاضل عددی حوزه زمان
پرداخته است .ساختار الیههای تطبیق کامل بهگونهای است که قابلیت
اعمال این شرط مرزی را در انتهاییترین نقاط محیط ،هموار میسازد.
سپس ،بهمنظور بهبود اثر جذب در حضور شرط مرزی ،یک معیار مناسب
برای انتخاب پارامترهای ساختاری الیههای تطبیق کامل ارائه داده است.
برای بررسی روش پیشنهادی از یک آزمون در حضور سطح ناهموار
تصادفی استفاده شده است .مقادیر خطا در دو نقطه (یکی در زیر سطح
و دیگری در باالی سطح ناهموار) ،محاسبه شده و تأثیر روش پیشنهادی
بر دو جاذب  UPMLو  CPMLبررسی شد .نتایج نشان میدهد که روش
پیشنهادی میتواند بین  9-4دسیبل به کاهش خطا کمک کند و این
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 تحمیل نمیکندFDTD درحالی است که هیچ بار محاسباتی را بر روش
.و تنها باعث بهبود کیفیت این روش عددی میشود
استفاده از شرط مرزی پیشنهادشده در این مقاله منجر به بروز بهبود
در خطای جاذب و شبیهسازی مؤثر محیطهای بینهایت میشود و
 این.درنتیجه دقت میدانهای راه نزدیک ثبتشده را افزایش میدهد
 باعث افزایش دقت،موضوع در مورد یک سطح ناهموار تصادفی
میدانهای روی سطح هایگنس شده که کاربرد زیادی در سنجش از دور
.و عکسبرداریهای مایکروویوی دارد

)(الف

)(ب
) (الف. خطای نسبی میدانهای ثبتشده روی سطح هایگنس:8 شکل
CPML ) (بUPML
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