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دیددذگاٌ جذیددذ بددشای حددا متدداغا الکتشيمغىدداعیس

بیقیذ ٍ ضرط برای حل هسبئل الکترٍهغٌبطیس

پیچیذٌ با َىذسدٍَدای ودامى پ پیهدىُاد مدیشدًوذ

سِبعذی ارائِ ضذُاست .برخالف رٍش  LODدٍ

بشخالف سيشَای عدذدی مشسدً  ،سيش َدای بدذين

بعذی ،رٍش پیطٌْبدی دارای دقّت هرتبِ دٍم در

مش ،بشای گتتشش ي استخشاج معادالت جبشی ویاص بٍ

حَزُ زهبى است .عالٍُ برایي ،خطبی پبضیذگی ایي
رٍش ًسبت بِ رٍش  ADIکوتر است؛ ّویي اهر ببعث

مددشَددای اص پددیش تعیددیه شددذٌ یددا شددبکٍای اص آن

هی ضَد تب ًتبیج حبصل از رٍش پیطٌْبدی از دقّت

وخًاَىذ داشت دس عًض ،بشای تعییه ي ومایش متألٍ

ببالتری برخَردار ببضٌذ .اثببت پبیذاری بیقیذ ٍ

اص دستگاَی متهکا اص گشٌ َای پشاکىذٌ سيی مشصَای

ضرط رٍش پیطٌْبدی ٍ ّنچٌیي دقّت آى ،بِ کوک

فضای حا ،استفادٌ میکىىذ[ ]1اص جملٍ فًایدذ سيش

ًتبیج ضبیِسبزی اًجبم ضذُاست.

بذين مش میتًان بٍ مًاسد ریا اشاسٌ کشد :مذلساصی

کلیذٍاشُ :پایذاسی بیقیذ يششط ،سيشَای بذين

مىاسب مشصَای دلخًاٌ ،قابلیت حا َای چىذ مقیاسی

مش ،مذلساصی حًصٌ صمانLOD ،
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ي قابلیت حا يفقی با اضافٍ یا حزف کشدن گشٌَدا دس
عًل شبیٍساصی[]2

هقذهِ

اخیشاً ،سيشَای بذين مش 1دس حیغٍ الکتشيمغىاعیس

تاکىًن سيشَای بذين مدش دس دي حدًصٌ فشکداوس ي

محاسباتی مًسد تًجٍ قشاس گشفتٍ است ي بٍ عىًان یک

صمددان بددشای حددا مت داغا الکتشيمغىاعیتددی بددٍ کدداس

Mesh less methods

سفتٍاوذ[ ]5-3یکی اص اصلی تشیه معضالت سيش بذين

1

1

مش دس حًصٌ صمان ،پایذاسی مهشيط است بشای حزف

دس معادلددٍ ( rn ،)1تدداب پایددٍ شددعاعی Pm ،4تدداب

ششط پایذاسی ي َپچىیه بُبدًد بداصدٌ محاسدباتی دس

چىذجملٍ ای ي  anي  bnضشایب بتظ َتدتىذ دس ایده

سيشَای بدذين مدش ،چىدذیه سيش پیهدىُاد شدذٌ

جا اص تاب پایٍ گايسی 5کٍ یکدی اص اودًات تًابد پدای

است[ ]8-6دس ایه مقالٍ ،سعی شذٌ تا با بٍکداسگیشی

شعاعی است ،بٍ فش صیش استفادٌ شذٌ است:

تکىیک  LOD1پىج مشحلٍای ،سيش جذیذی بشای حا

2

() 2

معادالت الکتشيمغىاعیتی سٍ بعذی ،اساغٍ شًد

-2
أ -

 c r rmax

rn ( X )  e



کدددٍ  r  ( x  xn ) 2  ( y  y n ) 2ي  rmaxحدددذاک ش

رٍش بذٍى هص

فاصلٍ بیه گشٌ مًسد و دش تدا وقداط دیگدش مًجدًد دس

پیادهسازیرًشىایبدًنمص 


واحیٍ پًشش است بدا اعمدال معادلدٍ ( )1بدش تمدامی

دس سيش بذين مش ،دامىدٍ متدألٍ ي مدشصَدای آن بدا

گشٌَدای واحیدٍ پًشدش ،دسدتگاٌ معدادالتی تهدکیا

استفادٌ اص گشٌَای پشاکىذٌ شذٌ دس دامىٍ ي مشص متألٍ

مددیشددًد کددٍ بددا حددا آن ،ضددشایب مجُددًل  anي bn

مهخص میشًوذ

محاسبٍ می شًوذ حال سيش بذين مش بدٍ معدادالت
ماکتًل اعمال می گشدد بشای اوجا ایه مشحلدٍ ،ویداص
اسدت تدا ابتدذا گددشٌَدای میدذان الکتشیکدی ي میددذان
مغىاعیتی دس دامىٍ متدألٍ مهدخص شدًوذ ماَیدت
میددذانَددای الکتشیکددی ي میددذانَددای مغىاعیتددی
بٍگًوٍای است کٍ بٍ یکذیگش تضيیج شذٌاودذ بىدابشایه

ضکل  :9گرُّبی هیذاى در رٍش بذٍى هص

چیذمان گشٌ َای مذل کىىذٌ ،بٍ ایده تشتیدب اوتخدا

َمان عًس کٍ دس شدکا  1مهداَذٌ مدیشدًد ،تًصید
گشٌَا یکىًاخت ویتت بٍ ایه گشٌَا ،گشٌَای میذان

میشًد کٍ َش گشٌ میذان الکتشیکی تًسدظ گدشٌَدای

2

میذان مغىاعیتی احاعدٍ شدذٌ ي دس مقابدا َدش گدشٌ

گفتٍ میشًد دس مشحلٍ بعذ ،تاب مجًُل مًسد و ش با
اسددتفادٌ اص گددشٌَددای ياق د دس یددک واحیددٍ پًشددش

میذان مغىاعیتی ویض ،با گشٌَای میذان الکتشیکدی دس

3

بشگشفتٍ شذٌ باشذ

دسينیابی میشًد دس صًستی کٍ متغیش میذان سا بدا u

ب -

وهان دَیپ ،دس َش وقغٍ  Xخًاَیپ داشت:

پایداریدررًشىایبدًنمص



مهابٍ با سيش تفاضا محذيد ،دس سيش بذين مش ،دس
M

N

m 1

n 1

(u ( X )   rn ( X )a n   Pm ( X )bm )1

صًست جایگضیه کشدن مهتق صماوی با تفاضا مشکدضی



محذيد ،الگًسیتپ حاصدا ،بدٍ صدًست مهدشيط پایدذاس
خًاَذ بًد دس بیهتش مغالعاتی کٍ دس ایه صمیىٍ اوجا
1

Locally one-dimensional
Field nodes
3
Support domain

4

2

Radial basis function
5
Gaussian basis function

2

شذٌ[ ،]9معیاس پایذاسی بش اساس کمتشیه فاصدلٍ بدیه

تکىیکَای غیشمهشيط ،کاَش دادن صمان شبیٍساصی

گشٌ َای دسين دامىٍ بدٍ ایده صدًست دس و دش گشفتدٍ

است

شذٌاست:

-3

(t  d min  ) 3



أ -

رٍش بذٍى هص پیطٌْبدی

فرمٌلنٌیسی 

اگشچٍ ششط مزکًس ،تضمیه کىىذٌ پایذاسی اسدت امادا

دس یک محیظ خغی ،بذين اتدالف2ي ایضيتشيپیدک 3بدا

صماوی کٍ فاصلٍ بیه گشٌ َدا بتدیاس کدپ باشدذ ،صمدان

ضشیب گدزسدَی الکتشیکدی  ي ضدشیب وفدًر پدزیشی

شبیٍ ساصی سا افدضایش دادٌ ي باعدن واکاسآمدذی سيش

وتبی  می تًان معادالت ماکتدًل سدٍ بعدذی حدًصٌ

بذين مش خًاَدذ شدذ دس ساسدتای تحقدق پایدذاسی،

صمان سا بٍ فش ماتشیتی صیش وًشت:

ششط دیگشی جایگضیه ششط ( )3مدیشدًد دس شدشط

U  A 
B
B
A
(   U    U  CU    U    U )7
t  2 
2
2
2

اخیش ،مقادیش يیژٌ ماتشیس سشذ 1متألٍ مًسد بشسسدی،



کدددٍ  U  E x , E y , E z , H x , H y , H z Tمؤلفدددٍَدددای

تعییه کىىذٌ معیاس پایذاسی خًاَذ بًد

میدددذانَدددا سا ومدددایش مدددیدَدددذ ي  B, Aي C

(X n1  GX n ) 4
دس سابغٍ ( X n ،)4ي  Xn1بشداس میذانَدا دس لح دٍ  nي

ماتشیس َای تىک َتتىذ کدٍ المدانَدای آنَدا بدٍ

َ n+1تتىذ با اوجدا یدک سدشی محاسدبات جبدشی،

تشتیب مهتقَای مکاوی دس ساستای  y, xيَ zتتىذ با

محذيدیت صیدش بدشای بضسگتدشیه گدا صمداوی ممکده،

اعمال سيوذ  ]11[5CNبٍ معادلٍ( )7خًاَیپ داشت:

حاصا میشًد:

(I   t   A    B   C   B    A   )8



2

t 

4

2  2   2 
 2   2 
  A  B 
B   A  
  2    2   C   2    2  
   
   

I   t
2

sqrt max Q  
( Q  CB  DA )6
) max (Qوهاندَىذٌ بضسگتشیه مقذاس يیژٌ ماتشیس Q
() 5



n 1

U

Un

معادلٍ ( )8سا میتًان دس پىج مشحلٍ باصوًیتی کشد:
(  I   t AU n  16   I   t AU n )9
4
4




t
t

 n 2 6

( n  16 )11
BU
BU
  I  
 I  
4
4
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t
t

 n 4 6

CU
(CU n 6 )11
  I  
 I  
2
2




t
t

 n 5 6

( n  4 6 )12
BU
BU
  I  
 I  
4
4
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t

t

(AU n1   I  AU n 6 )13
 I  
4
4





است َپ چىیه ماتشیسَای  C,B,Aي Dماتشیسَدای
ضشایب بٍ دست آمذٌ دس سيوذ فشمًلٍ کشدن متدألٍ بدا
سيش َ RPIMتددتىذ .اساسدداً َىگددا بددٍکدداسگیشی
سيشَای عذدی ،چىاوچٍ ابعاد متألٍ بتیاس کًچکتش اص
عًل مًج مًسد استفادٌ باشذ ،بٍ دلیا محدذيدیت دس






َمانعًس کٍ مهاَذٌ میشًد ،دس معادلدٍ ( )9ي ()13

اوتخا گا صماوی ،صمان شدبیٍسداصی بتدیاس عدًالوی

معادالت ساستای  xحا شذٌ ي دس معادلدٍ ( )11ي()12

خًاَددذ شددذ بىددابشایه اوگیددضٌ اصددلی بددشای یددافته

2

Lossless
Isotropic
Sparse matrics
5
Crank-Niclson
3
4

Gain matrix

1

3

ویض معدادالت ساسدتای  yي دس وُایدت دس معادلدٍ ()11

سیىًسددی مذيلددٍ شددذٌ ،دس مشکددض محف ددٍ ،تحشیددک

معادلٍ ساستای  zحا شذٌ اسدت بدا اسدتفادٌ اص سيودذ

شذٌاست ي مًج مًسد بشسسی بٍ صدًست  TMzدس و دش

رکش شذٌ دس پیًست مشج [ ]11بٍ ساحتدی مدیتدًان

گشفتٍ شذٌاست دس ایه متدألٍ اص یدک تًصید گشَدی

اثبات کشد کٍ الگًسیتپ پیهىُادی داسای دقّدت مشتبدٍ

یکىًاخت) (11×11×11استفادٌ شذٌاست

دي دس حًصٌ صمان است
دس مشحلددٍ بعددذ ،بددا اسددتفادٌ اص مفُددً تًابد شددکا

1

می تًان معادالت سا بشای یک صیشگا صماوی بٍ صدًست
صیش استخشاج کشد:
( E xn,i )14

6

t 2 

n 1

E x ,i


n 1  
x j   x k E y ,k 6    E yn,i


16  j
 k


()15
2
t   x  x E n    t x H n

 j  k k y,k   2 j j z, j
16  j

2
1



t

n
n 1  
  x j   xk Ez , k 6    Ezn,i
Ez ,i 6 


16  j
 k


()16
n 1

E y ,i 6 

t 2 


  t
x j   xk Ezn, k     x j H yn, j


16  j
 k
  2 j

( H xn,i  )17

6

ضکل:2تغییراتمیداندرنقطومطاىده(گره)1194بوازای
افسایصگامزمانیدررًشپیطنيادی .

َمانعدًس کدٍ دس شدکا  2مهداَذٌ مدیشدًد ،سيش
پیهىُادی با افضایش گا صماوی حتی تدا دٌ بشابدش گدا



صماوی ششط ( ،)3پاسخ پایذاسی سا وتیجٍ میدَذ البتٍ

n 1



H x ,i

بایذ تًجٍ داشدت کدٍ َمدًاسٌ عًامدا دیگدشی ماوىدذ

1
1 



( H yn,i 6  t   x j Ezn,j 6   H yn,i  t   x j Ezn, j  )18





خغدای پشاکىددذگی باعددن محددذيد شددذن گددا صمدداوی

4  j


1
1 



( H zn,i 6  t   x j E yn,j 6   H zn,i  t   x j E yn, j  )19




4  j
4  j


j

4 

میشًوذ دس مبحن پایدذاسی بدیقیدذ ي شدشطَ ،دذف
اثبات عذ يابتتگی گا صماوی بٍ گا مکاوی است کدٍ

دس ایه معادالت  ،وهان دَىذٌ تًاب شدکا اسدت بدٍ
َمیه تشتیب معادالت سایش صیشگا َدای صمداوی قابدا

دس سيش پیهىُادی ایه َذف محقق شذٌاست

محاسبٍ َتتىذ

استفادٌ اص سيش  ADI2دس مقایتٍ با سيش بذين مدش

ب -

با پایذاسی مهشيط ،ودش محاسدبات سا دس حدذيد %85

نتایجضبیوسازی 

دس ایه بخش ،سيش پیهىُادی بدش سيی یدک محف دٍ

کاَش می دَذ اماا دس عًض کمی اص دقّدت محاسدبات

تهددذیذ سددٍبعددذی اعمددال شددذٌاسددت تددا کدداسآیی آن

میکاَذ[ ]7با مقایتٍ وتایج سيش پیهدىُادی ي سيش

مهخص شًد ابعاد محف ٍ تهدذیذ 1cm×1cm×1cm

 ADIدس جددذيل 1مددیتددًان ادعددا کددشد کددٍ دس سيش

اسددت ي تًسددظ یددک پددالس گايسددی کددٍ بددٍ صددًست
Shape functions

1

Alternating direction implicit
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 دقّدت وتدایج،8*dt پیهىُادی با افضاش گا صمداوی تدا
بُبًد یافتٍاست
 تغییرات فرکبًس قطع هحبسبِ ضذُ سبختبر بب تغییر گبم:9 جذٍل
.زهبًی
ٍسيش محاسب

سيش
پیهىُادی

اوذاصٌ گا

ٌفشکاوس محاسبٍ شذ

خغای

صماوی

(GHz) TM110

(%)وتبی

dt

22.36

5.47

4*dt

21.8

2.8

8*dt

21.4

0.9

dt

22.36

5.47

23.08

8.8

8*dt

23.18

9.3

-

21.2

-

LOD5-(
)RPIM

4*dt
ADI-RPIM

سيش تحلیلی

ًتیجِ گیری

-4

ٌیکی اص اصلی تشیه معضالت سيش بذين مش دس حدًص
 پایذاسی مهشيط است دس ایه مقالدٍ یدک سيش،صمان
بذين مش با پایذاسی بیقیذ يششط بشای حدا متداغا
 پیهدىُاد،الکتشيمغىاعیتی سٍ بعذی دس حدًصٌ صمدان
 مدیتدًان ادعدا،شذٌ است با اسصیابی وتایج شبیٍساصی
ADI کشد کٍ دقّت سيش پیهدىُادی وتدبت بدٍ سيش

بُبًد یافتٍاست
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