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استفاده به تنهايي توان از روش دقيق مودي نظير توري پراش مي يك بعدي ساده هاي متناوبميدانهاي الكترومغناطيسي در محيطبراي تحليل  – چكيده

ا استفاده از نظريه خطوط انتقال توان از روش دقيق مودي بدر حالتي كه ساختار الكترومغناطيسي مورد نظر شامل چنداليه متناوب و همگن باشد مينمود . 
سازي . در اين مقاله ابتدا روند پيادهشود. اين روش تحليل روشي بسيار دقيق و قدرتمند استسازي مياستفاده كرد كه در آن هر اليه با يك شبه خط انتقال مدل

گيرند و نتايج عددي حاصل ارائه ايط تشديد مورد بررسي قرار ميشود و سپس رفتار تعدادي از ساختارهاي چنداليه متناوب نمونه در شراين روش معرفي مي
 گردند.مي

 .ساختارهاي چنداليه، بازده پراش تشديد مدهاي موجبري، نظريه خطوط انتقال، توري پراش، -كليد واژه

 

1- 0Bمقدمه 

كاربردهاي  (مانند توري پراش)نوري هاي متناوب ساختار
، مانند انواع ليزرهايكي بسياري در ساخت ابزارهاي الكترواپت

  .دارندها نظير آنها و اي نوري ، قطبندهه، تزويج كنندهفيلترها
بررسي عملكرد اين ساختارها در  يالكترومغناطيس دقيقتحليل 

 .كندنقش مهمي ايفا مي اين ادوات طراحيطيفي و نيز 
الكترومغناطيسي هاي متعددي براي تحليل حال روشتا به 

 ها روشبداع شده است كه معروفترين آنا ساختارهاي متناوب
در اين روش با  .است )RCWA( تحليل دقيق موج تزويج شده

 اعمالو در نواحي مختلف فضا استفاده از معادالت ماكسول 
معادالت ي از ا، مجموعهكردن شرايط مرزي در اين معادالت

هاي اين جهولبراي به دست آوردن م .آيدبدست مي ديفرانسيلي
اي حالت و روش مختصر كردن از تحليل فض، معادالتمجموعه 
روش از نظر  اين بنابراين. ]1[دشواستفاده مي هاماتريس

شود كه نيازمند استفاده از مي محاسباتي روشي پيچيده تلقي
(مخصوصاَ در مورد ساختارهاي عمليات گسترده محاسباتي 

 .استچنداليه متناوب) 
روش  ،شودمعرفي مي )(در بخش دوم روشي كه در اين مقاله

-. با بهرهاشدبنظريه خطوط انتقال ميمبتني بر تحليل مودي 

الكتريك در ساختار هر اليه فلزي يا دي گيري از اين نظريه
ه شود كمعادل جايگزين مي ك خط انتقالبا يچنداليه متناوب 

معادالت الكترومغناطيسي با  جايگزين شدننتيجه اين رويكرد 

با  مي توانبنابراين  .باشدماتريسي مي تاي از معادالدسته
هاي ، نحوه توزيع ميدانعمليات جبري ماتريسياستفاده از 

روش تحليل  .آوردالكترومغناطيسي را در همه نواحي به دست 
ساده است كه بدون سبتاً نبا نظريه خطوط انتقال، روشي مودي 

يار ما تايج دقيقي در اختهاي تقريبي، نز روشنياز به استفاده ا
 دهد.قرار مي

ابتدا دو نوع تشديد در ساختارهاي  بخش سوم اين مقاله در
و  چند مثال كاربردي شود و سپس با ذكرمتناوب معرفي مي

مورد بررسي  عملكرد روش مودي در تحليل پديده تشديد متنوع
 گردد.ارائه ميتحليل آن حاصل از قرار گرفته و نتايج 

2- 1B در توري پراش طيسي ي الكترومغناميدان هاتحليل 

به ( فرض كنيد كه يك موج مسطح يكنواخت 1مطابق شكل
تحت ) TMيا TE  با قطبش و  exp(i(kxx+kzz-ωt))صورت كلي 

 د.تاباختار چنداليه شامل توري پراش ميس به يك 0θ زاويه
به  ،گذردهي و ضخامت مشخصات هر اليه از اين ساختار مانند 

شماره هر  j . انديسشده است صمشخ tjو  jεترتيب با نمادهاي 
 pاي كه با انديس اليه ،ن. در اين مياندكمشخص مي اليه را

است كه  شساختار متناوب توري پرا ،نمايش داده شده است
  .نشان داده شده است Λدوره تناوب آن با 

ي آن اليه مشخص گذرده عات مربوط به جنس هر اليه بااطال
جنس آن يقي و مثبت باشد عددي حق ،گذردهي مي گردد. اگر

گذردهي عددي مختلط با بخش  ؛ اگراليه عايق بدون تلفات است

 با استفاده از نظريه خطوط انتقال يك بعديچنداليه متناوب ساختارهاي تحليل مودي 
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جنس اليه عايق تلفاتي است و اگر عددي  ،حقيقي مثبت باشد
 .آن اليه فلزي است ،منفي باشد مختلط با بخش حقيقي

 
كه در ميانه آن يك كلي : شكل هندسي يك ساختار چنداليه 1شكل 

 ]2ته است [توري پراش قرار گرف
 

مستطيلي مورد بررسي  ساختارتوري پراش با  ،در اين مقاله
ها با توريكه ساير  ه شده استنشان داد ؛ اماگيردار ميقر

روش تحليل مودي نيز با  انحنادار و ايهاي دندان ارهساختار
 ].3[هستند تحليلقابل خطوط انتقال  نظريهمبتني بر 

 
2-1- 5Bطيسي در ساختارهاي هاي الكتريكي و مغناروابط ميدان

 چنداليه
به ساختار  TMيا  TEبا قطبش  يشود كه نورفرض مي

 ساختار چند اليه نيز درسطح مقطع  بتابد.  1چنداليه در شكل
-بي yو ابعاد آن در جهت مولفه  قرار گرفته است x-z صفحه

يك ساختار تك بعدي در نظر گرفته  ،نهايت است. اين ساختار
 شود.مي

منتشر  zو  xش به مرز اليه اول در دو راستاي موج پس از تاب
امواج پيش انتشار  مانند zدر راستاي شود. حركت امواج مي

به دليل تغيير  xموجبر است. اما انتشار در راستاي  دررونده 
امواج  به جز ايجاد امواج پيش رونده،، متوالي ضرايب شكست

 ند.كبازگشتي را نيز توليد مي
نيز به  zدر راستاي  يب شكستضر در يك توري پراش،
-اين ويژگي توري پراش باعث مي كند؛صورت متناوب تغيير مي

هاي سازنده شي پس از ورود به اين اليه به مولفهموج تابكه  شود
در يك  )مرتبه پراشيها (كدام از اين مولفه هر خود پراشيده و

هاي خاص در فضا منتشر شود. بنابراين ميدان راستاي

توري پراش از روابط زير بدست  در اليه متناوب يناطيسالكترومغ
 :]2[آيندمي
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هاي الكتريكي و به ترتيب ميدان HPو  EP فوقدر روابط 
gpmو مغناطيسي 

gpmدامنه ميدان پيش رونده و  +
دامنه ميدان  -

نيز  tp .هستندتوري پراش  ام در-m مرتبه پراشيبازگشتي 
 .استتوري پراش  ضخامت اليه

ضرايب شكست و هاي مربوط به اليه توري پراش مانند ويژگي
هاي الكتريكي و مغناطيسي در گيري ميداندوره تناوب، در شكل

 bmnو  amnضرايب  ،ب) -1الف) و (-1(اين اليه موثرند. در روابط 
اطالعات مربوط به  )x )kpmدر راستاي عرضي و ثابت انتشار

اين پارامترها از  مشخصات ساختار توري پراش را در خود دارند.
  .]4[بدست مي آيند )2رابطه (

)2(                                          [ ] 0det 2 =− IkP pm 
كه ماتريسي است  Pماتريس هماني است و  I  ،)2( در رابطه

ريه ساختار متناوب توري بدست بسط فوضرايب عناصر آن از 
و  amn ضرايب است و Pمقدار ويژه ماتريس  kpm]. 4[ اندآمده
bmn  بردارهاي ويژه ماتريس ازP ادميتانس  ].5[به دست مي آيند

 .]2[شودر تعريف مي) به صورت زيب-1( در رابطه ypmمشخصه 

)3(                             ( )
( )
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εp ب گذردهي متناوبمقدار ميانگين ضري )3( رابطهر د 
 د.نباشخال مي تراوايي µ0اي و فركانس زاويه ωتوري پراش، 
ي ثابت انتشار در راستا kzn ب)،-1الف) و (-1روابط (همچنين در 

z 2[شودر تعريف مياست و به صورت زي[. 

)4(                              ( )
Λ

+=
nkkzn
πθε 2
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 1ضريب گذردهي ناحيه تابش (در شكل ε0 ،)4( رابطه در
نيز مرتبه   nو  باشندعدد موج مي k0) و است خال ناحيه تابش

 دهد .هاي فضايي را نشان ميهر يك از هارمونيك
هاي همگن نيز روابط مشابهي در نظر توان براي اليهمي
هاي همگن و مربوط به اليه معادالت. تفاوت اساسي گرفت
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مربوط به توري پراش اين است كه به دليل نبود تناوب  تمعادال
الت مربوط به اين در معاد bmnو  amn، ضرايب در اليه هاي همگن
هاي انتشار و ادميتانس مشخصه شوند و ثابتاليه ها حذف مي

 ].5[ آيندهاي ديگري به دست ميه ها نيز از روشالي
ي حقيقي اعداد xعرضي در راستاي  هاي انتشاراگر ثابت

اگر اعدادي مختلط باشند موج ميرا  باشند موج منتشر شونده و
هاي تر هارمونيكمراتب پايينبه ازاي  معموالًخواهيم داشت. 

منتشر شونده هستند و به ازاي مراتب  ،امواج )n = 0, ±1(فضايي
-1الف) و (-1روابط (بنابراين در  باالتر امواج، ميرا خواهند شد.

در معادله در نظر  هاي فضاييهارمونيكاز دي تعداد محدوب) 
 .شوندگرفته مي

 
2-2- 6B معادل با ساختار چنداليه خط انتقالمعرفي شبكه 

كه راستاي انتشار  1در شكل xشود كه راستاي فرض مي
 .باشدراستاي انتشار امواج در يك خط انتقال است  عرضي امواج

هاي هاي انتشار امواج و ضخامت اليهتادميتانس مشخصه و ثاب
 .شوندمشخصات خط انتقال فرضي تبديل مي ساختار نيز به

ل  با ساختار چنداليه را نشان طرحي از خط انتقال معاد 2شكل
 دهد.مي

هاي خطوط در اين شبكه خط انتقال معادل، ولتاژها و جريان
هاي مغناطيسي را هاي الكتريكي و ميدانبه ترتيب نقش ميدان

. اگر هر اليه معادل يك خط انتقال كننددر شرايط مرزي ايفا مي
توان نشان داد كه در محل اتصال دو خط انتقال فرض شود مي

مانند ها ثابت باقي ميمعادل با دو اليه همگن، ولتاژها و جريان
]. اما در محل اتصال خط انتقال معادل با توري پراش با 2[

نابراين كنند. بها تغيير ميخطوط انتقال مجاور، ولتاژها و جريان
هايي هستيم كه عمل تطبيق اين ولتاژها نيازمند معرفي ماتريس

 Bو  Aها با نماد اين ماتريس 2ها را انجام دهد. در شكلو جريان
هايي هستند ماتريس Bو  Aهاي نمايش داده شده اند. ماتريس

هاي  vباشند. همچنين مي bmnو  amnكه عناصر آن ها به ترتيب 
ها در محل دار، نماد ولتاژها و جريانانديسهاي  iدار و انديس

دار نيز هاي انديس Kها و  Ycاتصال خطوط انتقال هستند. 
ها به ترتيب ادميتانس ماتريس هايي قطري هستند كه عناصر آن

باشند. هاي انتشار عرضي مربوط به اليه ها ميها و ثابتمشخصه
توان مي هاي معرفي شده در اين بخش،با استفاده از ماتريس

تمام اطالعات مربوط به ساختار چنداليه را در شبكه خطوط 
 انتقال معادل آن لحاظ نمود.

 
-ادميتانس مشخصه .انتقال معادل با ساختار چنداليهشبكه خط  :2شكل 

هاي انتشار عرضي در هر اليه به مشخصات خط انتقال معادل با آن ثابت ها و
 اليه تبديل شده اند.

 
2-3- 7Bبا استفاده از  ي الكترومغناطيسياتحليل ميدان ه

 خطوط انتقالپارامترهاي 
ش عبور از ساختار چنداليه، به صورت پي نور تابشي پس از

ام همگن -J اگر اليهشود. رونده در ناحيه خروجي منتشر مي
ادميتانس مشخصه ناحيه خروجي  كه ه شده استنشان داد باشد

(Yc,J+1) ل با آخرين اليه با ادميتانس انتهاي خط انتقال معاد
(YtJ)2[، منطبق است[ . 

اليه  خط انتقال انتهاي )، ميزان انعكاس5( با استفاده از رابطه
j-ام (Rtj) ) ابتداي ادميتانس مشخصه  )6و با استفاده از رابطه

بااستفاده از  آيد.بدست مي (Y0j)ام -jخط انتقال معادل با اليه 
 به كمكنيز  (Tj)ام -jه اين پارامترها تابع انتقال مربوط به الي

 .]2[شودمحاسبه مي) 7( رابطه
)5(                             ( ) ( )tjcjtjcjtj YYYYR −+= −1 
)6(             ( )( ) 1

0
−+−= tjtjtjtjtjtjcjj EREIEREIYY 
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)7(                      ( ) ( ) 1−++= tjtjtjtjtjj EREIERIT 
I  ماتريس هماني وEtj اليه  ماتريس قطري معرف ميدان در

j-عناصر  ام، باexp(ikjntj) كه در اين عبارت هستندkjn   ثابت
 . با دانستنام هستند-jضخامت اليه tj  ام و -jاليه  انتشار عرضي

YtJ كه برابر با )Yc,J+1 6و ( )5( وابطو با استفاده از ر باشد)مي( ،
 .توان بدست آوردميرا  Y0Jو سپس  RtJابتدا 
ي همگن، هابا اليهوط انتقال معادل خط با توجه به اين كه 

توان نتيجه گرفت مي طابق هستند؛ با يكديگر م در محل اتصال،
 ،ام-jاليه همگن  ادميتانس مشخصه ابتداي خط انتقال معادل با

برابر ادميتانس مشخصه انتهاي خط انتقال معادل با اليه همگن 
(j-1)-طور  عملياتي كه در باال گفته شد به بنابراين .ام است

ي پراش، تكرار ها به جز اليه تورمشابه براي تحليل ساير اليه
( ادميتانس مشخصه ابتداي Y0,p+1 شود. بعد از بدست آوردنمي

خط انتقال معادل با اليه فوقاني توري پراش) براي بدست آوردن 
ري پراش از هاي مربوط به خط انتقال معادل با اليه توپارامتر

 .]2[نيمكروابط زير استفاده مي
)8(                                              AYBY ptp 1,0

1
+

−= 
)9(                                            1

01,
−

− = AYBY ppt 
)10(                                                  1−= ATATp 

به ترتيب ماتريس ادميتانس  Yt,p-1و Y0p ،Ytp در روابط فوق
مشخصه ابتداي خط انتقال معادل با توري پراش، ماتريس 
ادميتانس مشخصه انتهاي خط انتقال معادل با توري پراش و 
ماتريس ادميتانس مشخصه انتهاي خط انتقال معادل با اليه 

ماتريس Tp  )10( همچنين در رابطه زيرين توري پراش هستند.
) بدست 7( نيز از رابطه Tوري پراش است و انتقال مربوط به ت

هاي ديگري بين توري و ناحيه تابش وجود داشته اگر اليه آيد.مي
و  ين بخش استفاده نموداز روش گفته شده در ا توانمي باشند
 .آوردها را بدست اين اليهمربوط به هاي پارامتر

در محل اتصال خط انتقال معادل با اليه اول با خط انتقال 
با استفاده از رابطه  (R00)ميزان انعكاس  ،عادل با ناحيه تابشم
از بازتابي  ايمرتبه n دامنه ميدانسپس و  شودميتعيين  )5(

gn0) اين اتصال
-
 .]2[آيد) بدست مي11با استفاده از رابطه ( (

)11(                                                  uRgn 000 =
− 

ماتريسي ستوني است كه عناصر آن به  u )11( ابطهدر ر
  .ستاتابع دلتاي كرونكر  δnkهستند و  n=δn0{u}صورت 

توان ر اين بخش ميبا استفاده از توابع انتقال معرفي شده د
 .]2[تعيين كردرا خروجي ساختار چنداليه 

)12(                    ( )−
−

+
+ += 01211, ...... nPJJJn guTTTTTg 

 nمرتبه  ، بازده پراشيهادامنه ميدان اكنون با استفاده از

 پراشي مرتبه بازده پراش بيانگر نسبت شدت نور .شودمعرفي مي
n الف) بازده پراشي -13( به شدت نور تابشي است. در رابطه 

ب)  -13( بازتابشي در ناحيه اول (ناحيه تابش) و رابطهميدان 
(زير  ما-(J+1)از ساختار در ناحيه عبوري  ميدان پراشي بازده

 .]6[، معرفي شده انداليه ساختار)
}                      الف)-13( } 2
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و   nپراشي مرتبه ثابت انتشار عرضي kn0الف) -13( در رابطه
k00  ي غير شصفر (نور بازتابپراشي ثابت انتشار عرضي مرتبه

ثابت  kn,J+1 ب)-13( ستند و در رابطهه در ناحيه تابش پراشي)
به ترتيب  nsو  ncدر زيراليه است.   nپراشي انتشار عرضي مرتبه

 ضرايب شكست ناحيه تابش و زيراليه هستند.

3- 2B حاصل  ايج  عددينتتحليل دو نوع تشديد در توري پراش و
 از آن

است كه با استفاده از روش مقاله آن اين اصلي از ارائه هدف 
 پديده تشديد در ،مبتني بر نظريه خطوط انتقال تحليل مودي

بنابراين ابتدا دو نوع  مورد بررسي قرار دهيم. را هاي پراشتوري
تشديد در ساختارهاي متناوب را تعريف نموده و در ادامه با ذكر 

شود كه روش مذكور توانايي بااليي سه مثال متنوع نشان داده مي
 در تحليل پديده تشديد دارد.

نورتابشي توسط يك ساختار تزويجي متناوب به  هر گاه
پديده تشديد  ،مودهاي نشتي يك ساختار موجبري تزويج شود

بروز آن  ترين اثراصليافتد كه مودهاي موجبري اتفاق مي
. اين پديده طيف بازتابش استنمودار تغييرات ناگهاني در 

نورتابشي با  دهد كه ثابت انتشار مراتب پراشيهنگامي رخ مي
 .]6[ثابت انتشار مودهاي موجبري توري پراش مطابق باشند

نوري به مرز دو محيط عايق و هادي بتابد و همچنين اگر 
آنگاه بتواند با نوسانات ذرات باردار در سطح هادي تزويج شود 

-پالسمون افتد كه به آن تشديدتشديد اتفاق مينوع ديگري از 

ا ايجاد تطبيق بين تواند بگويند. توري پراش ميهاي سطحي مي
فلز، باعث  ثابت انتشار نور تابشي و مومنتوم ذرات باردار در سطح

 .]8و  7[هاي سطحي گرددتزويج نور با پالسمون
الزم به ذكر است كه مثال هاي ذيل پيش از اين با استفاده از 

 ]10و [ ]9[ ] ،8[در مقاالت  تحليل دقيق موج تزويج شدهروش 
ها با استفاده از ن مثالاند. در اين مقاله اي مورد بررسي قرار گرفته
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 با استفاده از روش تحليل مودي كد نويسي در برنامه متلب و
 اند.شبيه سازي شدهمبتني بر نظريه خطوط انتقال 

 
3-1- 8B تابش نور با قطبشTE به ساختار سه اليه 

اليه نشان داده شده است كه  يك ساختار سه الف-3شكل در
از دو قطعه با دو جنس متفاوت و  ش استاليه اول آن توري پرا

و  nH,1 نمادقطعه اول با ضريب شكست تشكيل شده است كه 
هاي اليهاند. مشخص شده nL,1 نمادقطعه دوم با ضريب شكست 
ها به ايي همگن هستند كه ضرايب شكست آنهدوم و سوم اليه

ضريب پرشدگي است كه نيز  f اند.مشخص شده n3 و n2ترتيب با 
پر شده  nH,1ر كسري از تناوب توري پراش است كه با ماده براب

 )DE00( مود مرتبه صفر ضريب بازتاب ب-3همچنين شكل است.
در اين ساختار ساير مشخصات  دهد.نشان مي در اين ساختار را

 است. آمده 3توضيحات ذيل شكل 

 
 (الف)
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 (ب)

و اليه هاي  ساختار سه اليه اي كه اليه اول آن توري پراش الف): 3شكل
ساختار سه اليه منحني شدت بازتاب  ب)دوم و سوم آن همگن هستند.

،  =nm330=Λ ،6/1 nH,1= ، 1 nL,1 مشخصات اين ساختار عبارتند از:
2n2=  ،85/1n3=  ،1 nc=  ،52/1 ns=   ،nm106 tp=  ،nm 69t2=   ،

nm76t3=   ،5/0 = f . تابش به صورت عمودي انجام شده است . 
 

 تشديدطول موج شود ب مشاهده مي-3ر كه در شكلهمانطو
 tp  ،t2 ( و ضخامت اليه ها است nm550 برابر تقريباَ اين ساختار

در اين  باشندمي nm550 دربرابر ربع طول موج  نيز ) t3و 
باند باريك  نده ميان نگذرشرايط، اين ساختار به فيلتر بازتاب

 ].9تبديل شده است[

3-2- 3B تابش نور با قطبشTE همگن ساختار دواليه با اليه  به
 تلفاتي

9Bمشخصات يك ساختار دو اليه را نشان مي دهد الف-4شكل .
الزم است. آمده 4ه اين ساختار در توضيحات ذيل شكلمربوط ب
گن در اين ساختار، است كه به دليل تلفاتي بودن اليه هم به ذكر

n2   استعددي مختلط. 
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 (ب)

اي كه اليه اول آن توري پراش و اليه دوم آن  ساختار دواليه الف): 4شكل
ضريب انتقال  ) و DE00يا  R( بازتاب منحني ضريب ب) همگن وتلفاتي است.

)T  ياDE0,J+1مشخصات اين ساختار عبارتند از. دواليه ) در ساختار : 

nm320=Λ  ،62/1 nH,1=   ،1 nL,1=  ، i0.00088 +35/2n2= ،1 nc= ، 
52/1 ns=  ،nm106 tp=،  nm 58t2=   ،5/0 = f .  تابش به صورت

 عمودي است.
 

انرژي نور  اتالفوجود تلفات در اليه دوم اين ساختار باعث 
 شودمالحظه مي ب-4انطور كه در شكلهم. ]10[ شودتابشي مي

ضريب بازتاب و  ضريب، مجموع ) nm550(در طول موج تشديد
اتالف انرژي  از واحد كمتر است كه اين نقصان بيان كننده انتقال

 در ساختار است.
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به ساختار تك اليه توري  TMتابش نور با قطبش  -3-3
 پراش با زيراليه فلزي

10B روي ك ساختار تك اليه توري پراش ي الف-5شكلدر
ب، -5و در شكل از جنس طال قرار داده شده است  ايزيراليه

ر اين ب TMنوري با قطبش  منحني ضريب بازتاب ناشي از تابش
مشخصات ساختار در توضيحات  .داده شده استساختار نشان 

 است. آمده 5ذيل شكل

 
11B(الف) 
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12B(ب) 

13Bساختار تك اليه توري پراش كه بين دو محيط عايق (خال) و  الف): 5شكل
ب) منحني شدت ضريب بازتاب ساختار تك  هادي (طال) قرار گرفته است.

  ،=nm600 =Λ ، 52/1 nH,1= ، 1  nL,1  اليه. مشخصات ساختار عبارتند از:
nm 100 tp= ،6/0 f = ،1 nc= . . تابش به صورت عمودي انجام شده است 

 
14B الف-5شكل در nAu  ضريب شكست طالست كه به دليل

آن با تغييرات  ) در فلزات، مقدارdispersionخاصيت پاشندگي(
ب -5در شكلهمان طور كه  ].8كند [طول موج تغيير مي

هاي ديد پالسمونتش nm740موج شود در طول مالحظه مي
 سطحي اتفاق افتاده است.

4- 4Bنتيجه گيري 

15Bساختارهاي چنداليه مشتمل  طيفي نحوه رفتار در اين مقاله
نظريه روش تحليل مودي مبتني بر بر توري پراش با استفاده از 

و نشان داده شد كه اين  وط انتقال، مورد بررسي قرار گرفتخط

 كاربرديو از بعد  است دقيق و قدرتمندروش از بعد نظري روشي 
انواع مختلف ساختارهاي چنداليه با كاربردهاي گوناگون  تواندمي
مزيت ديگر اين روش اين است كه چارچوب  كند. ه سازيشبي را

  هاي بهينه سازيدر الگوريتمو زمينه مناسبي براي استفاده 
هاي اين روش نسبت به ساير روشهمچنين  كند.فراهم مي

 TMهاي الكترومغناطيسي با قطبش ميدان كه در تحليل تحليلي
سازي براي پايدار نيازمند عمليات اضافيهاي فلزي و نيز اليه

 شود.همگرا مي ] ، سريعتر11هستند[پاسخ خروجي 
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