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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η  ανίχνευση  και  απεικόνιση  αντικειμένων  με  χρήση  ηλεκτρομαγνητικών  κυμάτων 

αποτελεί  σήμερα  ένα  από  τα  θεμελιώδη  προβλήματα  της  κυματικής  θεωρίας.  Τα 

τελευταία χρόνια έχουν εξεταστεί  τόσο αναλυτικές όσο και αριθμητικές μέθοδοι,  που 

στοχεύουν στην υλοποίηση τέτοιου είδους εφαρμογών. Πολλές ερευνητικές προσπάθειες 

όμως  έχουν  αποδείξει  την  ύπαρξη  πληθώρας  αντιξοοτήτων  και  αστάθμητων 

παραγόντων,  που επηρεάζουν  αρνητικά  την ποιότητα  του  τελικού  αποτελέσματος  σε 

πραγματικές  συνθήκες:  περιορισμοί  των  μικροκυματικών  αισθητήρων  (hardware), 

μεγάλες  αποκλίσεις  του  εργαστηριακού  από  το  φυσικό  περιβάλλον,  θόρυβος,  είναι 

ορισμένες από τις αιτίες, που δυσχεραίνουν την επιθυμητή ανακατασκευή.

Η  παρούσα  διδακτορική  διατριβή  επιχειρεί  να  υπερκεράσει  τα  εμπόδια,  που 

υπεισέρχονται  στις  διαδικασίες  ηλεκτρομαγνητικής  ανακατασκευής  με  τη  βοήθεια 

στοχαστικών  μεθόδων  βελτιστοποίησης,  και  συγκεκριμένα  με  κατάλληλη  υλοποίηση 

γενετικών αλγορίθμων. Η κεντρική ιδέα της έρευνας έγκειται στον συνδυασμό μεθόδων 

χαρακτηρισμού  αγνώστων  αντικειμένων  (μετρήσεις  με  radar  και  θεωρητική 

μοντελοποίηση – προσομοίωση) σε ένα σύστημα βελτιστοποίησης, το οποίο θα παράγει 

τελικά  μια  εικόνα,  η  οποία  θα  ικανοποιεί  κατά  τον  καλύτερο  δυνατό  τρόπο  τους 

περιορισμούς,  που  επιβάλλουν  οι  φυσικοί  νόμοι  του  Maxwell  με  τις  πραγματικές 

λαμβανόμενες μετρήσεις. Δεδομένου του γεγονότος, ότι δεν είναι δυνατή η εφαρμογή 

κάποιας αιτιοκρατικής μεθόδου βελτιστοποίησης, ελλείψει ικανοποιητικού μαθηματικού 

μοντέλου, οι γενετικοί αλγόριθμοι προσφέρουν μία εύρωστη και αποδοτική εναλλακτική.

Είναι γεγονός όμως, ότι η γενετική βελτιστοποίηση αποτελεί ένα ιδιαζόντως απαιτητικό 

υπολογιστικό  πρόβλημα.  Περιλαμβάνει  ένα  τεράστιο  πλήθος  εκτιμήσεων  μίας 

συνάρτησης  κόστους,  η  οποία  μάλιστα  για  τα  περισσότερα  πρακτικά  μοντέλα 

υπολογιστικού  ηλεκτρομαγνητισμού  είναι  μία  χρονοβόρα  και  μνημοβόρα  διαδικασία. 

Για την ολοκληρωμένη επίλυση του προβλήματος χρειάζεται επομένως η ανάπτυξη ενός 

παράλληλου  κατανεμημένου  συστήματος  γενετικής  βελτιστοποίησης  σε  εφαρμογές 

ηλεκτρομαγνητικής απεικόνισης.

Η  έρευνα,  που  πραγματοποιήθηκε  στα  πλαίσια  αυτής  της  διδακτορικής  διατριβής 

επιτυγχάνει  το  στόχο  αυτό  με  τη  σχεδίαση  και  κατασκευή  ενός  γενετικού 

βελτιστοποιητή,  ο  οποίος  είναι  βασισμένος  στην  τεχνολογία  των ευφυών  πρακτόρων 

λογισμικού.  Το τελικό αποτέλεσμα είναι μία πλατφόρμα ειδικών ευφυών πρακτόρων, 
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καλούμενων γενετικών πρακτόρων,  οι  οποίοι  επιλύουν συνεργατικά το πρόβλημα της 

ελαχιστοποίησης μίας συνάρτησης σφάλματος,  που υπολογίζεται από ένα πρόγραμμα 

υπολογιστικού ηλεκτρομαγνητισμού.

Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, η ερευνητική δραστηριότητα χωρίστηκε σε τρεις 

διακριτές  φάσεις.  Πιο  συγκεκριμένα,  στην  πρώτη  φάση  της  διατριβής 

πραγματοποιήθηκε  η  θεμελιώδης  θεωρητική  μελέτη  του  φυσικού  μοντέλου  ενός 

ηλεκτρομαγνητικού  προβλήματος  απεικόνισης.  Ιδιαίτερη  έμφαση  δόθηκε  στην 

μοντελοποίηση του υπεδάφους, αφού αυτό αποτελεί ένα ανοικτό ζήτημα με σημαντικές 

πρακτικές εφαρμογές, όπως η ανίχνευση υπογείων κατασκευών (σωληνώσεων, δικτύων 

επικοινωνιών κ.ά.)  και προβλημάτων σε αυτές ή ο  εντοπισμός ναρκών.  Η θεωρητική 

προσέγγιση  ολοκληρώνεται  με  την  εύρεση  των  εξισώσεων  του  πεδίου  σε  μορφή 

κατάλληλη  για  την  ένταξή τους  σε  μία κατάλληλη  αριθμητική  μέθοδο  υπολογιστικού 

ηλεκτρομαγνητισμού.

Στη  δεύτερη  φάση  της  έρευνας  γίνεται  επιλογή  της  αριθμητικής  μεθόδου 

μοντελοποίησης του προβλήματος και ανάπτυξη του αντίστοιχου λογισμικού. Λόγω της 

ευχρηστίας,  της  ταχύτητας  και  της  δυνατότητας  αποδοτικής  ενσωμάτωσης  των 

θεωρητικών  αποτελεσμάτων  επιλέχθηκε  η  Μέθοδος  Βοηθητικών  Πηγών.  Η  μέθοδος 

αναλύθηκε  διεξοδικά  και  υλοποιήθηκε  ένα πλήρες,  αντικειμενοστραφές  λογισμικό σε 

μορφή βιβλιοθήκης,  για τη διαχείριση διαφόρων μοντέλων και την επίλυση σύνθετων 

προβλημάτων. Η βελτιστοποίηση της λειτουργίας της ίδιας της μεθόδου αποτέλεσε ένα 

επίσης  ενδιαφέρον  ερευνητικό  πεδίο,  με  προεκτάσεις  σε  εφαρμογές  σκέδασης  και 

ακτινοβολίας.

Η τρίτη και ίσως σημαντικότερη φάση αφορά στη βελτιστοποίηση μέσω κατανεμημένης 

επεξεργασίας  του  προβλήματος  σκέδασης  σε  ένα  σύστημα  ευφυών  αντιπροσώπων 

λογισμικού,  των  οποίων  η  λειτουργία  θα  διέπεται  από  τις  αρχές  των  γενετικών 

αλγορίθμων.  Συνολικά  προτείνεται  μία  νέα  μεθοδολογία  προσέγγισης  τέτοιου  είδους 

σύνθετων ηλεκτρομαγνητικών προβλημάτων, που συνδυάζει μια πρωτότυπη θεωρητική 

ανάλυση,  μια  εξελιγμένη  τεχνική  βελτιστοποίησης  και  τεχνολογίες  κατανεμημένης 

δικτυακής  επεξεργασίας  για  την  επίλυση  ενός  μέχρι  σήμερα  ανοικτού  ερευνητικού 

ζητήματος.

Συνοπτικά, η διδακτορική έρευνα περιλαμβάνει θεωρητική επεξεργασία, υπολογιστική 

προσομοίωση  και  πειραματικά  αποτελέσματα  σε  ένα  ολοκληρωμένο  έργο.  Εισάγει 

καινοτομίες  στο  χώρο  της  κατανεμημένης  βελτιστοποίησης  ηλεκτρομαγνητικών 

προβλημάτων με την εισαγωγή της έννοιας των γενετικών αντιπροσώπων λογισμικού 
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στον τομέα αυτό,  ενώ επίσης  διερευνά ζητήματα υπολογιστικού ηλεκτρομαγνητισμού 

για  την  απεικόνιση  του  υπεδάφους  με  μία  νέα  θεώρηση,  η  οποία  παράγει  ιδιαίτερα 

ενδιαφέροντα αποτελέσματα.

Η παρούσα διδακτορική διατριβή υποστηρίχθηκε από το πρόγραμμα “ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ – 

Υποτροφίες  Βασικής  Έρευνας  στο  ΕΜΠ”,  το  οποίο  συγχρηματοδοτείται  από  την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (75%) και εθνικούς πόρους (25%).

Λέξεις  Κλειδιά:  απεικόνιση  υπεδάφους,  ραντάρ  διείσδυσης  υπεδάφους,  ευφυείς 

πράκτορες,  πράκτορες  γενετικής  αναζήτησης,  παράλληλα  κατανεμημένα  συστήματα, 

υπολογιστικός ηλεκτρομαγνητισμός, γενετικοί αλγόριθμοι, μέθοδος βοηθητικών πηγών.
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ABSTRACT

The use of electromagnetic waves to detect and reconstruct various objects is one of the 

fundamental  problems  of  electromagnetism  today.  During  the  last  years,  many 

researchers have used analytical and numerical methods, aiming at the implementation 

of  such  applications.  However,  these  efforts  have  proven  the  existence  of  numerous 

deficiencies and factors that affect the quality of the final results significantly: microwave 

hardware limitations, the vast difference between laboratory and actual conditions, noise 

are only some of the causes of divergence from the desired reconstruction.

This doctoral thesis attempts to overcome the drawbacks, which reside in the process of 

electromagnetic  reconstruction  with  the  aid  of  stochastic  optimization  methods,  and 

more specifically, with a specific genetic algorithms implementation. The dominant idea 

behind this research is the combination of methods for characterising unknown objects 

(radar measurements and theoretical modelling – simulation) in an optimization system, 

which will be able to create a reconstruction image, which will satisfy the limitations of 

Maxwell's laws as well as the actual measurements in the best way possible. Given the 

fact, that it is not possible to employ a deterministic optimization method, since there is 

no satisfactory mathematical model, the genetic algorithms offer a robust and efficient 

alternative.

On  the  other  hand,  genetic  optimization  constitutes  an  extremely  demanding 

computational problem. It involves a very large number of fitness function evaluations, 

which  is  also  a time-  and memory-consuming  task  for  most  common computational 

electromagnetics  models.  Therefore  it  is  necessary  to  develop  a  parallel  distributed 

genetic  optimization  system  for  microwave  imaging  applications,  in  order  to  fully 

address this problem.

The research conducted in the framework of this doctoral thesis achieves this target, via 

the  design  and  implementation  of  a  genetic  optimizer,  based  upon  the  intelligent 

software agent technology. The final result is a platform of dedicated intelligent agents, 

called  genetic  agents,  which  can  solve  in  a  collaborative  manner  the  problem  of 

minimization  of  an  error  function,  calculated  by  a  computational  electromagnetics 

program.

In  order  to  carry  out  this  task,  the  research  activities  have  been  divided  into  three 

phases. More specifically, the first phase of the doctoral thesis focuses on the theoretical 
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study of the physical model of a microwave imaging problem. The research specializes on 

subsurface modelling, since this is an open area with important practical applications, 

such as location of underground constructs (pipelines,  communication networks) and 

their defects or land mine detection. The theoretical approach finishes when the wave 

equations  are  expressed  in  a  form,  appropriate  for  use  in  a  numerical  method  for 

computational electromagnetics.

The second phase is dedicated to the selection of the numerical modelling approach and 

to the development of the associated software. For the problem under discussion, the 

Method of Auxiliary Sources was selected, due to its conceptual simplicity, its efficient 

use  of  resources  and  particularly  due  to  its  capability  to  incorporate  the  theoretical 

results and equations. The method has been thoroughly analysed and a multi-functional, 

object-oriented  software  package  was  implemented,  addressing  several  geometrical 

models  featuring  high  complexity.   The  optimization  of  the  method  parameters  has 

proved  a  very  interesting  field,  with  useful  applications  in  various  scattering  and 

radiation problems.

The  third  and perhaps  the  most  important  phase,  elaborates  the  scattering  problem 

optimization  in  the  distributed  environment  of  an  intelligent  agent  platform,  the 

functionality of which is dictated by the principles of genetic algorithms. The proposed 

methodology  introduces  a  novel  approach  in  facing  such  complex  electromagnetic 

problems,  which  combines  a  multi-disciplinary  theoretical  background,  an  advanced 

optimization  technique  and  sophisticated  parallel  distributed  network  computing 

technologies for the solution of an until today open research issue.

Conclusively,  this  doctoral  thesis  integrates  analytical  approaches,  computational 

simulations and experimental results in a complete work. It introduces novel ideas in 

distributed optimization of electromagnetic problems, such as the concept of the genetic 

software  agent.  Finally,  it  features  an  alternative  viewing  of  computational 

electromagnetics  applications  for  subsurface  imaging,  which  produces  a  set  of  very 

interesting results.

This doctoral thesis was supported by the IRAKLITOS project. The project is co-funded 

by the European Union (75%) and national resources (25%).

Keywords:  subsurface  imaging,  ground  penetrating  radar,  intelligent  agents,  genetic 

search agents, parallel distributed computing, computational electromagnetics, genetic 

algorithms, method of auxiliary sources.
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Γενική Επισκόπηση Γενική Επισκόπηση

1. Γενική Επισκόπηση

Η  χρησιμοποίηση  ηλεκτρομαγνητικών  κυμάτων  για  απεικόνιση  του  εσωτερικού 

τρισδιάστατων αντικειμένων αποτελεί σήμερα ένα από τα θεμελιώδη προβλήματα της 

κυματικής  θεωρίας.  Τα  φαινόμενα  σκέδασης  των  ηλεκτρομαγνητικών  κυμάτων  από 

αντικείμενα  έχουν  εξεταστεί  τα  τελευταία  50  χρόνια  με  την  εφαρμογή  αρχικά 

αναλυτικών [1, 10, 14, 44, 54] και στη συνέχεια αριθμητικών μεθόδων [18, 22, 28, 63]. Η 

ανάλυση  των  φαινομένων  αυτών  σκέδασης  συνίσταται  στη  λύση  των  κυματικών 

εξισώσεων και στην ικανοποίηση των υπεισερχόμενων οριακών συνθηκών. Πρόκειται, 

δηλαδή,  για «προβλήματα οριακών συνθηκών» που χαρακτηρίζονται  από αριθμητική 

ευστάθεια και γενικότερα έχουν το χαρακτήρα “καλά ορισμένων προβλημάτων”.

Η  θεωρία  της  σκέδασης  ηλεκτρομαγνητικών  κυμάτων  έχει  αποτελέσει  τη  βάση  της 

λειτουργίας  του  Ραντάρ,  που  σήμερα,  με  την  εφαρμογή  της  θεωρίας  επεξεργασίας 

σημάτων  και  τεχνικών  ανάλυσης  Fourier,  έχει  φθάσει  σε  βαθμό  να  απεικονίζει  τα 

γεωμετρικά  χαρακτηριστικά  τρισδιάστατων  σωμάτων,  χωρίς  όμως  να  μπορεί  να 

απεικονίζει τη τρισδιάστατη δομή αντικειμένων μέσα στα οποία διεισδύουν τα κύματα 

[5,  44].  Η επίλυση του προβλήματος υπολογισμού των ηλεκτρομαγνητικών ιδιοτήτων 

του  εσωτερικού  αντικειμένων,  μέσα  στα  οποία  διεισδύει  η  ακτινοβολία,  αποτελεί 

θεμελιώδες  πρόβλημα  της  Κυματικής  Θεωρίας  και  είναι  γνωστό  ως  «Αντίστροφο 

Πρόβλημα Σκέδασης του Ηλεκτρομαγνητισμού» [30, 44, 64, 75].

 1.1. Κίνητρο και Πιθανά Πεδία Εφαρμογών

Η επίλυση αντίστροφων προβλημάτων με αιτιοκρατικές μεθόδους όμως έχει αποδειχθεί 

σε  πολλές  περιπτώσεις  ανεπαρκής,  λόγω  των  σφαλμάτων  και  των  σημαντικών 

αποκλίσεων του θεωρητικού μοντέλου από τις πραγματικές υπό εξέταση διατάξεις [12, 

51,  65,  74]. Η αναζήτηση πιο εξελιγμένων, στοχαστικών αλγορίθμων βελτιστοποίησης 

της λύσης, με χρήση συνδυασμού μετρήσεων και θεωρητικών αποτελεσμάτων είναι το 

αντικείμενο  που  πραγματεύεται  αυτή  η  διδακτορική  διατριβή.  Πιο  συγκεκριμένα, 

μελετώνται ειδικά οι γενετικοί αλγόριθμοι βελτιστοποίησης ως ένας τρόπος ενίσχυσης 

της ποιότητας της λύσης με επιβολή πολλαπλών απαιτήσεων και απαίτηση της βέλτιστης 

από  κοινού  ικανοποίησής  τους.  Με  αυτόν  τον  τρόπο,  ένα  σύνολο  από  κριτήρια 

λαμβάνονται υπ’ όψη, έχοντας ως αναμενόμενο αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση της 

πιστότητας της ηλεκτρομαγνητικής ανακατασκευής κι απεικόνισης.

Από  την  άλλη  πλευρά,  οι  μέθοδοι  επίλυσης  αντίστροφων  προβλημάτων 
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Γενική Επισκόπηση Κίνητρο και Πιθανά Πεδία Εφαρμογών

ηλεκτρομαγνητικής  σκέδασης  έχουν  αποδειχθεί  ιδιαίτερα  απαιτητικές  υπολογιστικές 

διαδικασίες,  τόσο  σε  επεξεργαστική  ισχύ,  όσο  και  σε  χωρητικότητα  δεδομένων. 

Μάλιστα, οι μη-ντετερμινιστικοί αλγόριθμοι, όπως ενδεικτικά η γενετική αναζήτηση [4, 

13,  19,  27,  37,  46]  ή  η  προσομοιωμένη  ανόπτηση  [7]  έχουν  ακόμη  μεγαλύτερες 

απαιτήσεις, εφόσον εξερευνούν σημαντικό τμήμα του χώρου λύσεων και δε βασίζονται 

σε εύρεση τοπικών ακρότατων. Οι ανάγκες υλοποίησης των αλγορίθμων ανακατασκευής 

οδήγησαν στην ανάπτυξη μεθόδων παράλληλης κατανεμημένης επεξεργασίας [31, 48, 

58]. Η παρούσα διατριβή στοχεύει στην ανάπτυξη πλατφόρμας γενετικών πρακτόρων 

λογισμικού (genetic agents) για την παράλληλη κατανεμημένη επίλυση του προβλήματος 

βελτιστοποίησης της ανακατασκευής.

Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική πρέπει να σχεδιαστεί με γνώμονα την καλή χρήση των 

δικτυακών πόρων,  την εύκολη δυνατότητα κλιμάκωσης και την ανεξαρτησία από την 

πλατφόρμα  επεξεργασίας.  Ιδιαίτερη  μελέτη  χρίζει  η  διερεύνηση  της  εναλλακτικής 

χρήσης  του  πλαισίου  των  κατανεμημένων  γενετικών  αλγορίθμων  για  πολλαπλές 

εφαρμογές, καθώς η γενετική αναζήτηση και η τεχνολογία των πρακτόρων λογισμικού – 

όπως αποδεικνύεται στην πορεία της ερευνητικής εργασίας – δεν εξαρτώνται άμεσα από 

το είδος και τις παραμέτρους της εφαρμογής, την οποία βελτιστοποιούν.

Στα  πλαίσια  της  πρώτης  φάσης  της  διδακτορικής  διατριβής  πραγματοποιήθηκε  μια 

ενδελεχής  ανάλυση  των  υπαρχόντων  μεθόδων  προσέγγισης  του  υπό  εξέταση 

ηλεκτρομαγνητικού  προβλήματος  και  έγιναν  τα  πρώτα  βήματα  μαθηματικής 

μοντελοποίησης κι αναλυτικής επίλυσής του. Παράλληλα με αυτές τις δραστηριότητες 

ολοκληρώθηκαν  επίσης  ορισμένα  τμήματα  της  δεύτερης  φάσης  του  έργου,  που 

σχετίζεται με την ανάπτυξη των γενετικών αλγορίθμων καθώς και της κατανεμημένης 

πλατφόρμας στην οποία θα εκτελούνται. Σημαντικό κομμάτι των εργασιών του πρώτου 

σταδίου  κατέλαβε  επίσης  και  η  πραγματοποίηση  δοκιμών  με  μικροκυματικούς 

πομποδέκτες για την λήψη των απαραίτητων μετρήσεων, οι οποίες θα αποτελέσουν τα 

κριτήρια βελτιστοποίησης της εξελικτικής διαδικασίας.

Στις ακόλουθες παραγράφους του παρόντος κεφαλαίου πραγματοποιείται μια εποπτική 

ανάλυση του προβλήματος που απασχολεί τη διδακτορική διατριβή, ενώ στα ακόλουθα 

κεφάλαια περιγράφεται εκτενώς η πρόοδος, που έχει επιτελεσθεί μέχρι την εκπόνηση 

της παρούσας έκθεσης προόδου.

 1.2. Προσέγγιση

Στην  παρούσα  διδακτορική  διατριβή  θα  επιχειρηθεί  η  επίλυση  του  αντίστροφου 

Ηλεκτρομαγνητική Ανακατασκευή και Βελτιστοποίηση Απεικόνισης Τρισδιάστατων Αντικειμένων με Ανάπτυξη Κατανεμημένης Πλατφόρμας Γενετικών
Αντιπροσώπων Λογισμικού 18/236



Γενική Επισκόπηση Προσέγγιση

προβλήματος για την περίπτωση που έχουμε να απεικονίσουμε ανομοιογένειες μέσα σε 

έναν ημιάπειρο χώρο, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Η μέθοδος επίλυσης του αντίστροφου προβλήματος θα προσεγγιστεί ακολουθώντας τα 

παρακάτω βήματα:

• Αρχικά  θα  χρησιμοποιηθεί  η  συνάρτηση  Green  του  ημιάπειρου  χώρου  που 

χαρακτηρίζεται  από  τη  σταθερή  μιγαδική  διηλεκτρική  επιτρεπτότητα  εr.  Η 

συνάρτηση  αυτή  θα  εκφραστεί  με  απλοποιημένες  παραστάσεις  με  τη  χρήση 

μιγαδικών ολοκληρωμάτων, γνωστών με το όνομα ολοκληρώματα Sommerfeld 

[2, 8, 16, 43].

• Η  διατύπωση  του  προβλήματος  εύρεσης  της  άγνωστης  κατανομής  της 

επιτρεπτότητας στο χώρο της ανομοιογένειας θα γίνει με ικανοποίηση των εξής 

συνθηκών:

i. Συσχετισμός των παρατηρήσεων που προκύπτουν από την «ανάκριση» της 

ανομοιογένειας  με  ένα  πλήθος  κυματικών  συναρτήσεων  που  αφορούν 

προσπίπτοντα κύματα από το χώρο z>0.

ii. Ικανοποίηση της συνθήκης «επαναπροσδιορισμού» του εσωτερικού πεδίου 

μέσα στην ανομοιογένεια με μία ολοκληρωματική εξίσωση.

iii. Μέτρηση της εκπεμπόμενης χαοτικής ακτινοβολίας από την ανομοιογένεια 

με  τη  βοήθεια  παθητικού  ραδιομετρικού δέκτη,  για  την  εκτίμηση  της 

κατανομής της αγωγιμότητας [9].

• Ο  συνδυασμός  των  τριών  αναφερομένων  στην  παραπάνω  παράγραφο 

συνθηκών  εκτιμάται  ότι  θα  οδηγήσει  σε  ευσταθή  μέθοδο  επίλυσης  του 

συγκεκριμένου αντίστροφου προβλήματος σκέδασης, καθώς συνδυάζει τεχνικές 

που  είναι  αιτιοκρατικές  (βήματα  (i)  και  (ii))  καθώς  επίσης  και  στοχαστικές 

(συνθήκη  (iii)).  Η  εύρεση  της  κατανομής  της  επιτρεπτότητας  θα  γίνει 
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Εικόνα 1: Σχεδιάγραμμα της γεωμετρίας του προβλήματος αντίστροφης σκέδασης

Περιοχή ανομοιογενειών
εr(x,y,z) = ?

x

z

y

Προσπίπτον Πεδίο

Σκεδαζόμενο Πεδίο
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Αέρας
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ικανοποιώντας τις παραπάνω τρεις συνθήκες με τη βοήθεια ενός αναπτύγματος 

σε  συναρτήσεις  βάσης  της  άγνωστης  διηλεκτρικής  σταθεράς  του  χώρου  της 

ανομοιογένειας.

Οι  τρεις  ηλεκτρομαγνητικές  συνθήκες  που  περιγράφονται  έχουν  επιλεχθεί  ως  μία 

πρωτότυπη προσέγγιση του προβλήματος,  ενώ παράλληλα πληρούν τις  προϋποθέσεις 

βελτιστοποίησης της απεικόνισης με γενετικούς αλγορίθμους. Για την περαιτέρω εξέλιξη 

της διερεύνησης του επιστημονικού πεδίου είναι επίσης απαραίτητη η προκαταρκτική 

γνώση ορισμένων αρχών και μεθόδων υπολογιστικού ηλεκτρομαγνητισμού, δεδομένου 

του γεγονότος ότι το έργο αφορά τη σχεδίαση λογισμικού  επίλυσης ηλεκτρομαγνητικού 

προβλήματος.

Λόγω  της  φύσης  του  προβλήματος  αντίστροφης  σκέδασης,  η  σύγχρονη  τεχνολογία 

καθιστά αδύνατη την εξαντλητική αναζήτηση των δυνατών λύσεων με στόχο την εύρεση 

της πλησιέστερης στην πραγματική κατανομής, τόσο λόγω των υψηλών υπολογιστικών 

απαιτήσεων, όσο και λόγω του πλήθους των δυνατών λύσεων. Εξ’ αιτίας του χαρακτήρα 

αυτού του ζητήματος, προτείνεται η ανάπτυξη γενετικών αλγορίθμων βελτιστοποίησης 

για την επίλυσή του.

Οι γενετικοί αλγόριθμοι αποτελούν μια μορφή εξελικτικών αλγορίθμων, που βασίζονται 

στους νόμους της φυσικής επιλογής [4, 13, 46]. Κάθε οντότητα υπολογισμού ονομάζεται 

άτομο  και  το  σύνολό  τους  πληθυσμός.  Κάθε  άτομο  διαθέτει  ορισμένα  γενετικά 

χαρακτηριστικά,  τη  γενετική  πληροφορία  ή  το  γενετικό  υλικό  του,  που  είναι 

αποθηκευμένο  στα  χρωμοσώματά  του  υπό  μορφή  γονιδίων,  κατά  τα  πρότυπα  των 

έμβιων οργανισμών.  Το γενετικό υλικό αντιστοιχίζεται άμεσα με το σύνολο των προς 

βελτιστοποίηση παραμέτρων, με κάθε παράμετρο να είναι ένα γονίδιο. Το άτομο εκτελεί 

την εργασία που του ανατίθεται και παράγει αποτελέσματα, τα οποία κωδικοποιούνται 

με μια συνάρτηση κόστους. Ο πληθυσμός κατατάσσεται σύμφωνα με την ποιότητα της 

προσφερόμενης λύσης και τα άτομα με το καλύτερο γενετικό υλικό διασταυρώνονται.

Η  διασταύρωση  περιλαμβάνει  τη  δημιουργία  απογόνων  με  στοιχεία  γενετικής 

πληροφορίας  που έχουν  ληφθεί  και  από τους  δύο  γονείς.  Η εξέλιξη  του  αλγορίθμου 

αναμένεται  τελικά  να  δώσει  την  ολικά  βέλτιστη  λύση,  αποφεύγοντας  τη  διαδικασία 

υπολογισμού  με  παραμέτρους,  οι  οποίες,  κατά  πάσα  πιθανότητα,  θα  δώσουν  μη 

επιθυμητά αποτελέσματα. Για τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου έργου, περιγράφεται 

στις ακόλουθες παραγράφους η διασκευή ενός γενετικού αλγόριθμου σε μεθοδολογία 

επίλυσης  του  υπό  μελέτη  προβλήματος  βελτιστοποίησης  ηλεκτρομαγνητικής 

απεικόνισης.
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Αρχικά  θα επιλεγούν  οι  παράμετροι  βελτιστοποίησης  και  τα  κριτήρια  των γενετικών 

αλγορίθμων από τις συνθήκες της διατύπωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι συνθήκες (i) και 

(ii) και (iii) καθορίζουν τις αποδεκτές – βέλτιστες λύσεις που θα παράγει ο πληθυσμός, 

αφού  αντιστοιχούν  σε  φυσικούς  νόμους  και  περιορισμούς.  Βέβαια  ο  καθοριστικός 

παράγοντας, που θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν  στο γενετικό υλικό είναι οι συναρτήσεις 

βάσης του αναπτύγματος της ζητούμενης διηλεκτρικής σταθεράς. 

Είναι  πολύ  σημαντικό  να γίνει  αντιληπτό,  πως  με  τη  βοήθεια  των  ΓΑ,  το πρόβλημα 

αντίστροφης  σκέδασης  ανάγεται  σε  πρόβλημα  ευθείας  σκέδασης,  όπως  θα  φανεί 

αμέσως.  Η  αναλυτική  πορεία  της  εξέλιξης  των  γενετικών  αλγόριθμων  που  θα 

αναπτυχθούν είναι η ακόλουθη:

1. Επιλέγεται  ένα  αρχικό  σύνολο  αναπτυγμάτων  της  άγνωστης  μιγαδικής 

διηλεκτρικής  σταθεράς  σε  συναρτήσεις  βάσης.  Σαν  πρώτη  προσέγγιση  θα 

εφαρμοστεί  κυβική  διακριτοποίηση  της  άγνωστης  κατανομής  στο  χώρο, 

δημιουργώντας  έτσι  ένα  κυβικό  πλέγμα  από  vortex,  τα  οποία  θεωρούνται 

ομοιόμορφα σώματα [44]. Το σύνολο των ζητούμενων σταθερών σε κάθε vortex 

αποτελεί  το  χρωμόσωμα  των  ατόμων.  Επομένως  ο  αλγόριθμος  θεωρεί  την 

διηλεκτρική σταθερά γνωστή,  γεγονός  που διευκολύνει  πολύ την εύρεση της 

λύσης.

2. Οι  λύσεις  που  προκύπτουν  ελέγχονται  και  κατατάσσονται  ως  προς  την 

ικανοποίηση  των  φυσικών  περιορισμών  της  διάταξης  (ολοκληρωματικές 

εξισώσεις,  μετρήσεις  με  ενεργό  και  παθητικό  αισθητήριο),  καθώς  και 

ορισμένων  εξωγενών  παραμέτρων  βελτιστοποίησης  (μικρότερο  υπολογιστικό 

κόστος επίλυσης, προτίμηση λύσεων κοντινότερων στην φυσική διαίσθηση).

3. Η κατάταξη των λύσεων που προέκυψαν χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του 

γενετικού υλικού της επόμενης γενιάς, με εφαρμογή της φυσικής επιλογής. Τα 

άτομα  με  το  καλύτερο  υλικό  διασταυρώνονται,  παράγοντας  απογόνους  που 

συνδυάζουν  τα  στοιχεία  των  γονέων  με  τυχαίο  ή  προεπιλεγμένο  τρόπο.  Το 

σύνολο  των  απογόνων  επανεισέρχεται  στη  διαδικασία  επίλυσης  του 

προβλήματος με νέες παραμέτρους και παράγει νέα αποτελέσματα. Τα άτομα 

που  δεν  παρέχουν  καλές  λύσεις  σύμφωνα  με  τις  συναρτήσεις  κόστους  του 

αλγορίθμου, “πεθαίνουν”.

4. Το  προηγούμενο  βήμα  επαναλαμβάνεται  όσες  φορές  απαιτείται,  μέχρι  να 

ικανοποιηθούν  τα  κριτήρια  βελτιστοποίησης  που  έχουν  τεθεί.  Η  τελική, 

βέλτιστη  λύση  θα  δώσει  την  άγνωστη  χωρική  κατανομή  της  μιγαδικής 
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διηλεκτρικής  επιτρεπτότητας  της  ανομοιογένειας,  παρέχοντας  έτσι  τη 

δυνατότητα  τρισδιάστατης  ηλεκτρομαγνητικής  απεικόνισης  με  εξαιρετική 

ευκολία.

Η επόμενη φάση της διδακτορικής διατριβής περιλαμβάνει τη σχεδίαση και ανάπτυξη 

της υπολογιστικής πλατφόρμας που θα λύνει με κατανεμημένο τρόπο το πρόβλημα που 

έχει  περιγραφεί.  Η  επιλογή  της  επίλυσης  ηλεκτρομαγνητικών  προβλημάτων  με 

παράλληλη επεξεργασία ή με κατανεμημένες πλατφόρμες είναι ήδη γνωστή κι ευρέως 

χρησιμοποιούμενη  [24,  39,  47].  Σε  αυτήν  τη  διατριβή  θα  αναπτυχθεί  ένα  πλήρως 

κατανεμημένο  σύστημα  με  χρήση  ευφυών  αντιπροσώπων  λογισμικού  και  της 

αντικειμενοστραφούς γλώσσας προγραμματισμού Java [25, 81, 82].

Οι  ευφυείς  αντιπρόσωποι  λογισμικού  είναι  αυτόνομες  υπολογιστικές  οντότητες,  που 

έχουν  την  ικανότητα  να  επιλύουν  συνεργατικά  ένα  πρόβλημα,  χρησιμοποιώντας 

ανταλλαγή  μηνυμάτων  και  γνώσης  [25,  50,  56].  Επίσης,  έχουν  τη  δυνατότητα 

μετανάστευσης μέσα στο κατανεμημένο περιβάλλον επεξεργασίας για την ολοκλήρωση 

συγκεκριμένων  διεργασιών,  ανάλογα  με  τη  θέση  τους  στο  περιβάλλον.  Αυτές  οι 

οντότητες θα αποτελέσουν τον πυρήνα της κατάστρωσης του σχεδίου κατανομής του 

προβλήματος.  Κάθε  ένας  αντιπρόσωπος  θα  αντιστοιχηθεί  με  ένα  άτομο  γενετικού 

αλγορίθμου.  Οι  ιδιότητές  τους  θα  αποτελούν  το  γενετικό  υλικό  τους,  ενώ  τα 

αποτελέσματα  της  εργασίας  τους  θα  συγκρίνονται  με  αυτά  των  υπολοίπων 

αντιπροσώπων,  μέσω  δικτυακών  μηνυμάτων  σε  γλώσσα  XML.  Κατά  τη  φάση  της 

διασταύρωσης, ένας αντιπρόσωπος θα μεταναστεύει προς το «ταίρι» του και το ζεύγος 

θα δίνει εντολή δημιουργίας των απογόνων του, καθορίζοντας το γενετικό υλικό τους. 

Τόσο εννοιολογικά, όσο και σχεδιαστικά, η αντιστοίχιση που παρουσιάζεται εμφανίζει 

πολλά πλεονεκτήματα, διότι είναι απλή στην κατανόηση και συγχρόνως παρέχει πλήρη 

κάλυψη  των υπολογιστικών απαιτήσεων των γενετικών αλγορίθμων με ευθύτητα  και 

σαφήνεια.  Στη  βιβλιογραφία  άλλωστε  παρουσιάζονται  συχνά  υλοποιήσεις  γενετικών 

αλγορίθμων με ευφυείς αντιπροσώπους, ώστε πλέον να υπάρχει η έννοια του Γενετικού 

Αντιπροσώπου Λογισμικού [41, 60, 61].

Πέρα από τα πλεονεκτήματα που εμφανίζουν οι  γενετικοί  αντιπρόσωποι ως προς την 

ενσωμάτωση  των  κανόνων  των  γενετικών  αλγορίθμων  βελτιστοποίησης,  έχουν  και 

ορισμένες ακόμη ελκυστικές ιδιότητες από πλευράς δικτυακής τεχνολογίας. Ως εργαλεία 

της ανάπτυξης του έργου έχουν επιλεγεί η γλώσσα προγραμματισμού Java και το toolkit 

Grasshopper.  Ο  συνδυασμός  αυτών  των  τεχνολογιών  παρέχει  ανεξαρτησία  από  το 

λειτουργικό σύστημα του εκάστοτε κόμβου κατανεμημένης επεξεργασίας και μοναδική 
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δικτυακή  απαίτηση  την  ύπαρξη  υποστρώματος  δικτύου  πρωτοκόλλου  IP  (Internet 

Protocol).  Δεδομένης  της  έκτασης  του  διαδικτύου  σήμερα,  η  απαίτηση  αυτή  δεν 

παρουσιάζει κανέναν ουσιαστικό περιορισμό. Με αυτόν τον τρόπο, καταλήγουμε σε μία 

πλατφόρμα  χωρίς  ειδικές  απαιτήσεις  σε  υπερυπολογιστές  ή  εξεζητημένες  δικτυακές 

τεχνολογίες υλικού (hardware), αλλά με τεράστιες υπολογιστικές δυνατότητες, λόγω του 

πλήθους των κόμβων κατανομής,  που μπορούν να συμμετέχουν στην επεξεργασία με 

ελάχιστο κόστος.

Το  προτεινόμενο  έργο  καταλήγει  σε  δύο  καινοτόμα  αποτελέσματα με  σημαντική 

συμβολή  στην  εξεταζόμενη  επιστημονική  περιοχή.  Ο  συνδυασμός  αιτιατής  και 

στοχαστικής  προσέγγισης  στο  πρόβλημα  αντίστροφης  σκέδασης  αποτελεί  μια 

πρωτότυπη ιδέα κι αναμένεται να καταλήξει σε μοναδική λύση για την κατανομή της 

διηλεκτρικής  επιδεκτικότητας,  που  ζητείται.  Η  επιπρόσθετη  εισαγωγή  στοχαστικής 

μέτρησης χαοτικής ακτινοβολίας στην πορεία επίλυσης είναι μία καινοτομία,  η οποία 

μπορεί  να  επηρεάσει  ουσιαστικά  τον  τρόπο  θεωρητικής  προσέγγισης  τέτοιου  είδους 

ζητημάτων στο μέλλον. Τέλος, η ανάπτυξη της κατανεμημένης πλατφόρμας γενετικών 

αντιπροσώπων  για  ηλεκτρομαγνητικό  πρόβλημα  αντίστροφης  σκέδασης  είναι  μια 

ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, δεδομένου ότι η τεχνολογία των αντιπροσώπων 

λογισμικού, παρά τα πλεονεκτήματά της, δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε ηλεκτρομαγνητικά 

προβλήματα  βελτιστοποίησης  υψηλών  απαιτήσεων,  κυρίως  λόγω  της  δυσκολίας 

συνδυασμού  γνώσεων  δικτυακού  προγραμματισμού  και  θεωρητικού 

ηλεκτρομαγνητισμού.

 1.3. Παράλληλες Επιστημονικές Εργασίες

Η  παρούσα  διδακτορική  διατριβή  έχει  πολύπλευρο  χαρακτήρα  και  περιλαμβάνει 

εργασίες  σε  πολλούς  διαφορετικούς  επιστημονικούς  τομείς.  Η  υλοποίηση  της  ιδέας 

αυτής ολοκληρώνει μελέτες στα ακόλουθα πεδία:

• Θεωρία ανάστροφης σκέδασης

• Ανάπτυξη αλγορίθμων βελτιστοποίησης στον Ηλεκτρομαγνητισμό

• Εφαρμογή υπολογιστικών μεθόδων Ηλεκτρομαγνητισμού

• Κατανεμημένη παράλληλη επεξεργασία και πράκτορες λογισμικού

• Ανάπτυξη,  κατασκευή  και  μετρήσεις  με  Ραντάρ  Διείσδυσης  Υπεδάφους 

(Ground Penetrating Radar – GPR)

Στους τομείς αυτούς έχει πραγματοποιηθεί εκτενής βιβλιογραφική μελέτη, προκειμένου 

να σχεδιαστεί ο βέλτιστος τρόπος επίτευξης του στόχου της εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση 

Ηλεκτρομαγνητική Ανακατασκευή και Βελτιστοποίηση Απεικόνισης Τρισδιάστατων Αντικειμένων με Ανάπτυξη Κατανεμημένης Πλατφόρμας Γενετικών
Αντιπροσώπων Λογισμικού 23/236



Γενική Επισκόπηση Παράλληλες Επιστημονικές Εργασίες

έχει δοθεί στην πρακτική GPR εφαρμογή, που θα αποτελέσει το πλαίσιο αξιολόγησης 

της  τελικής  πλατφόρμας  βελτιστοποίησης.  Μία  επιλεκτική  περιγραφή  των  πλέον 

σημαντικών σχετικών ερευνών ανά ερευνητικό τομέα πραγματοποιείται στις ακόλουθες 

παραγράφους.

 1.3.i) Μαθηματική Περιγραφή Ηλεκτρομαγνητικής Διάταξης

Όπως  έχει  ήδη  αναφερθεί,  η  μαθηματική  έκφραση  του  ηλεκτρομαγνητικού  πεδίου 

χαρακτηρίζεται  από  την  παρουσία  των  περίφημων  ολοκληρωμάτων  Sommerfeld.  Τα 

μιγαδικά  αυτά  ολοκληρώματα  δεν  υπολογίζονται  αναλυτικά  με  ακρίβεια  και 

παρουσιάζουν  ταλαντευόμενες  ουρές  ολοκλήρωσης  (oscillating  integral  tails),  με 

αποτέλεσμα  να αποτυγχάνουν αρκετές  μέθοδοι  αριθμητικής  ολοκλήρωσης  στην καλή 

προσέγγισή  τους  [43].  Για  πολλά  χρόνια  ο  υπολογισμός  των  ολοκληρωμάτων 

Sommerfeld  αποτελεί  ανοικτό  ερευνητικό  ζήτημα.  Ειδικά  για  διατάξεις  επιπέδων 

στρωμάτων  (layered  media)  έχουν  προταθεί  αρκετές  –  συνήθως  ημι-αναλυτικές  – 

μέθοδοι  εκτίμησης.  Ο  Baños  σε  μία  διεξοδική  μελέτη  [2]  απαριθμεί  τους  τρόπους 

γραφής και προσέγγισης του αρχικού προβλήματος Sommerfeld (ακτινοβολία διπόλου 

πάνω από διηλεκτρικό ημι-άπειρο χώρο με απώλειες). O Michalski [43] σε μία εποπτική 

εργασία συγκεντρώνει  και αξιολογεί  τους πλέον επιτυχημένους τρόπους υπολογισμού 

των ουρών των ολοκληρωμάτων αυτών στη γενική τους μορφή. Οι Lindell, Alanen [8, 

28]  δίνουν  έναν  εναλλακτικό  τρόπο  έκφρασης,  ο  οποίος  συνδυάζει  αναγωγή  των 

εξισώσεων Maxwell σε εξισώσεις γραμμής μεταφοράς με τη Θεωρία Ειδώλων Ακριβείας 

(Exact Image Theory – EIT) για την εξαγωγή μίας ικανοποιητικής προσέγγισης, η οποία 

παράλληλα έχει και αντιληπτό φυσικό νόημα. Παρόμοια λογική ακολουθείται και από 

άλλους  ερευνητές  [20,  53].  Αρκετές  εργασίες  έχουν  βασιστεί  στις  εκφράσεις 

συντελεστών  διάθλασης  και  ανάκλασης,  που  παρέχει  η  μελέτη  των  διανυσματικών-

δυαδικών  εξισώσεων  γραμμής  μεταφοράς  [28,  34,  73].  Πολλές  έρευνες  έχουν 

πραγματοποιηθεί  άλλωστε  στον  τομέα  αυτό,  με  απώτερο  στόχο  την  μαθηματική 

περιγραφή διαφόρων ειδών τυπωμένων κεραιών [17, 80] και πολυεπίπεδων δομών από 

σύνθετα, ανισοτροπικά μέσα [16, 28, 34, 45, 73, 78].

 1.3.ii) Απεικόνιση Ανομοιογενειών του Υπεδάφους

Το πρόβλημα ανακατασκευής και απεικόνισης αντικειμένων θαμμένων στο υπέδαφος 

έχει  απασχολήσει  την  επιστημονική  κοινότητα  με  εφαλτήριο  τις  προσπάθειες 

απομακρυσμένης  ανίχνευσης  ναρκών.  Η  απεικόνιση  μηχανικών  κατασκευών  και 

δικτύων του υπεδάφους αποτέλεσε έναν ακόμη σημαντικό στόχο για τη χρήση GPR σε 
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αλγορίθμους μικροκυματικής απεικόνισης [6, 12, 45, 70, 75, 77]. Η μεγάλη πλειοψηφία 

των  ερευνητών  εφαρμόζουν  μεθόδους  επεξεργασίας  σήματος  δανεισμένους  από  την 

θεωρία των Ραντάρ Συνθετικού Παραθύρου (Synthetic Aperture Radar – SAR) για την 

απεικόνιση του υπεδάφους.  Ως βασικό πρόβλημα όμως έχει  εντοπιστεί  η  εύρεση και 

ορθή μοντελοποίηση της κατανομής των ηλεκτρομαγνητικών ιδιοτήτων του ίδιου του 

μέσου (χώμα, άμμος, πέτρα) σε διάφορες συνθήκες υγρασίας. Ο Fortuny-Guasch [65] 

επιχειρεί  την αναίρεση των επιδράσεων αυτών,  ενώ σε άλλες περιπτώσεις  αναλυτικά 

μαθηματικά  μοντέλα  χρησιμοποιούνται  για  τη  βελτίωση  των  SAR  αλγορίθμων 

επεξεργασίας  [51,  59].  Διάφορες  υπολογιστικές  μέθοδοι  έχουν  εφαρμοστεί  για  την 

μοντελοποίηση  του  φαινομένου  διάδοσης,  όπως  η  FDTD  και  η  GMT,  ενώ  από 

ορισμένους ερευνητές αναπτύσσονται συστηματικές μέθοδοι βελτίωσης μίας δεδομένης 

ανακατασκευής [78].

 1.3.iii) Γενετική βελτιστοποίηση με πράκτορες λογισμικού

Οι  Γενετικοί  Αλγόριθμοι  (ΓΑ)  έχουν  πολυάριθμες  εφαρμογές  σε  σύγχρονα 

ηλεκτρομαγνητικά προβλήματα, κυρίως στον τομέα σχεδίασης κεραιών, όπου η φυσική 

διαίσθηση σε πολλές περιπτώσεις αδυνατεί να κατευθύνει την επιλογή των παραμέτρων 

σχεδίασης,  ενώ  άλλες  μέθοδοι  βελτιστοποίησης  εγκλωβίζονται  σε  υποβέλτιστες 

γεωμετρικές λύσεις  [27,  37,  46,  55,  71].  Οι απαιτήσεις  όμως των στοχαστικών ΓΑ σε 

υπολογιστική ισχύ είναι πολύ μεγάλες, με αποτέλεσμα την ανάγκη για παραλληλοποίησή 

τους. Οι παράλληλοι ΓΑ έχουν εφαρμοστεί σε Η/Μ προβλήματα [46, 64], με σημαντικά 

οφέλη στον υπολογιστικό χρόνο. Η ανάπτυξη όμως ευφυών πρακτόρων λογισμικού για 

την κατανομή ΓΑ αποτελεί μία καινοτόμο ιδέα, η οποία μάλιστα δεν έχει εισαχθεί στο 

χώρο του Ηλεκτρομαγνητισμού μέχρι σήμερα.

Αυτή τη στιγμή υπάρχει  μία πλήρως  ανεπτυγμένη  πλατφόρμα Γενετικών Πρακτόρων 

Λογισμικού, βασισμένη στο σύστημα διαχείρισης πρακτόρων JADE και γραμμένη στη 

γλώσσα  προγραμματισμού  Java.  Η  πλατφόρμα  αυτή  ονομάζεται  Genetica  [85]  και 

χρησιμοποιεί  την  έκδοση  2.3  του  JADE  (τρέχουσα  έκδοση:  3.3).  Οι  δημιουργοί  της 

επιτρέπουν την ελεύθερη διακίνηση του κώδικα του Genetica κάτω από την LGPL, ο 

οποίος  άλλωστε παρέχεται  στην ιστοσελίδα της  εφαρμογής.  Από την άλλη πλευρά οι 

Slootmaekers  et  al  [41]  ανέπτυξαν  πράκτορες  γενετικής  αναζήτησης,  οι  οποίοι 

εφαρμόζουν αυτόνομα τους γενετικούς τελεστές και μπορούν να εκτελέσουν και τοπική 

αναζήτηση  (local  search)  για  περαιτέρω  μείωση  του  απαιτούμενου  χρόνου.  Η 

πλατφόρμα  αυτή  χρησιμοποιεί  μία  ειδική  γλώσσα  περιγραφής  κατανεμημένων 

Ηλεκτρομαγνητική Ανακατασκευή και Βελτιστοποίηση Απεικόνισης Τρισδιάστατων Αντικειμένων με Ανάπτυξη Κατανεμημένης Πλατφόρμας Γενετικών
Αντιπροσώπων Λογισμικού 25/236



Γενική Επισκόπηση Παράλληλες Επιστημονικές Εργασίες

αντικειμένων, η οποία ονομάζεται Correlate και μπορεί να λειτουργήσει σαν πρόσθετη 

δυνατότητα για μεταγλωττιστές C++ ή Java. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτής της 

προσέγγισης  στο  κλασικό  πρόβλημα  του  πλανόδιου  πωλητή  (Traveling  Salesman 

Problem – TSP) είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

Στα  ακόλουθα  κεφάλαια  αναλύεται  σταδιακά  ο  τρόπος  επίλυσης  του  προβλήματος 

βελτιστοποίησης απεικόνισης. Αρχικά εξετάζεται αναλυτικά το φαινόμενο σκέδασης και 

οι  τρόποι  εύρεσης  πρακτικά  υπολογίσιμων  σχέσεων  περιγραφής  για  όλες  τις 

περιπτώσεις (ανίχνευση με ενεργητικό και παθητικό αισθητήριο). Κατόπιν παρατίθεται 

η συστηματική μέθοδος μοντελοποίησης, όπως έχει προκύψει από σύγκριση ορισμένων 

αλγορίθμων  Υπολογιστικού  Ηλεκτρομαγνητισμού.  Η  μέθοδος  γενετικής 

βελτιστοποίησης  εξετάζεται  στο  επόμενο  κεφάλαιο,  εστιάζοντας  στις  βασικές 

παραμέτρους  και  στην  κατάστρωση  της  κατάλληλης  συνάρτησης  κόστους  για  το 

εκάστοτε πρόβλημα. 

Η παραλληλοποίηση και κατανομή του ΓΑ σε πλατφόρμα Γενετικών Πρακτόρων είναι το 

αντικείμενο  του  πέμπτου  κεφαλαίου,  όπου  παρατίθεται  ο  τρόπος  λειτουργίας  του 

τελικού συστήματος.  Γίνεται  εκτενής  αναφορά σε παραδείγματα υλοποίησης  και  στα 

αριθμητικά  αποτελέσματα.  Το  έκτο  κεφάλαιο  εξετάζει  τις  πειραματικές  διατάξεις 

μετρήσεων καθώς και τον τρόπο λήψεως δεδομένων από δοκιμές πεδίου. Εδώ φαίνονται 

τα  πρώτα  πειραματικά  αποτελέσματα  σε  ειδικές  μετρήσεις  και  εξάγονται  χρήσιμα 

συμπεράσματα για την ολοκλήρωση των μετρήσεων στους υπολογιστικούς κώδικες.

Στο τέλος της διατριβής γίνεται ειδική μνεία για τα θέματα μελλοντικών εργασιών, τα 

οποία  μπορούν  να  βασιστούν  στα  ληφθέντα  αποτελέσματα  και  στα  συστήματα,  που 

έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια του σύνθετου αυτού έργου.
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2. Θεωρητική Ανάλυση Γεωμετρίας Απεικόνισης

Ο  σκελετός  της  διατριβής  αποτελείται  σε  ένα  μεγάλο  βαθμό  από  την  μαθηματική 

μοντελοποίηση  του  φαινομένου  σκέδασης  ηλεκτρομαγνητικών  κυμάτων  από 

τρισδιάστατα σώματα, τα οποία βρίσκονται μέσα σε ομοιογενή στρώματα διηλεκτρικών 

με απώλειες. Το μοντέλο αυτό βασίζεται σε παρατηρήσεις, οι οποίες αποδεικνύουν ότι ο 

διστρωματικός χώρος μπορεί να αποδώσει με πολύ καλή ακρίβεια αλλά και απλότητα το 

φαινόμενο διείσδυσης των κυμάτων τόσο στο έδαφος όσο και στο ανθρώπινο σώμα, σε 

ορισμένες περιπτώσεις. Ο στόχος ενός σημαντικού σκέλους της διατριβής είναι η εύρεση 

ενός  αλγορίθμου  ταχύτατου  υπολογισμού  του  σκεδαζόμενου  κύματος,  με  βάση  τις 

εκφράσεις της συνάρτησης μεταφοράς (Green) της υπό μελέτη γεωμετρίας, όπως αυτή 

περιγράφεται στις ακόλουθες παραγράφους.

 2.1. Γεωμετρία του Προβλήματος

Η  περιγραφόμενη  εφαρμογή  μικροκυματικής  απεικόνισης  επικεντρώνεται  στη 

βελτιστοποίηση  της  απεικόνισης  αντικειμένων,  τα  οποία  βρίσκονται  μέσα  σε 

διηλεκτρικά στρώματα με απώλειες. Τυπικές, ευρέως διαδεδομένες εφαρμογές τέτοιου 

είδους  είναι  η  απεικόνιση  υπεδάφους  (subsurface  imaging)  καθώς  και  η  βιοϊατρική 

απεικόνιση  (medical  imaging)  [35,  36,  62,  72].  Στα  ακόλουθα  σχεδιαγράμματα 

φαίνονται αυτές οι διατάξεις.

Οι μικροκυματικές συσκευές ανίχνευσης βρίσκονται στον ελεύθερο χώρο και λαμβάνουν 

σήματα,  που προέρχονται  από τα υποκείμενα διηλεκτρικά στρώματα.  Με χρήση της 

ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας καθώς και ισοδύναμων πρακτικών μοντέλων, είναι δυνατός 

ο  χαρακτηρισμός  των  τρισδιάστατων  αντικειμένων  και  ανομοιογενειών  με  βάση  τα 

σήματα,  που  λαμβάνουν  οι  μικροκυματικοί  ανιχνευτές  και  παράλληλη  εφαρμογή 
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τεχνικών  επεξεργασίας,  οι  οποίες  θα  παρέχουν  τη  δυνατότητα  μετατροπής  των 

πληροφοριών σε πραγματικές εικόνες.

Η διάταξη, που αντιστοιχεί σε ένα τυπικό μοντέλο του υπεδάφους, έχει τη μορφή που 

φαίνεται  στην  Εικόνα  3.  Αποτελείται  από  δύο  επίπεδα  στρώματα  διηλεκτρικών  με 

απώλειες (το ένα ημιάπειρο) και τον αέρα. Πρακτικά, αυτό απεικονίζει τη σχετικά μικρή 

σε βάθος επιφάνεια διεπαφής με τον ελεύθερο χώρο, καθώς και το στρώμα χώματος, 

που εκτείνεται σε μεγαλύτερα βάθη. Η θεώρησή του ως ημιάπειρο δικαιολογείται από το 

σχετικά  μικρό  βάθος  διείσδυσης  των  ηλεκτρομαγνητικών  κυμάτων  σε  σώματα  με 

απώλειες αγωγιμότητας.

Το ανωτέρω διάγραμμα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της συνάρτησης Green του 

χώρου, ενώ σε αυτό εμφανίζονται τα ακόλουθα στοιχεία:

• Το σύστημα συντεταγμένων. Οι περιοχές εκτείνονται άπειρα κατά τους άξονες 

x και y, ενώ ο άξονας z αντιστοιχεί στο βάθος του εδάφους.

• Οι  διαστάσεις  των  περιοχών.  Υπάρχουν  δύο  ημιάπειροι  χώροι:  Περιοχή  1  – 

υπέδαφος:  z<h+d,  Περιοχή  3 – αέρας:  z>0.  Η Περιοχή  2 αποτελεί  τη ζώνη 

διεπαφής με τον αέρα και εκτείνεται για 0<z<h+d.

• Οι επιφάνειες διεπαφής  z=0 και  z=h+d, πάνω στις οποίες θα διατυπωθούν οι 

οριακές  συνθήκες  για  τη  συνέχεια  του  εφαπτομενικού  ηλεκτρικού  και 

μαγνητικού πεδίου.

• Οι ηλεκτρομαγνητικές  ιδιότητες  όλων των υλικών με τη  μορφή της  τριάδας: 

{διηλεκτρική  επιτρεπτότητα,  μαγνητική  διαπερατότητα,  αγωγιμότητα}.  Ο 

αέρας  (Περιοχή  3)  έχει  τις  ιδιότητες  του  κενού,  ενώ  οι  Περιοχές  1  και  2 
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Εικόνα 3: Ισοδύναμο μοντέλο του φυσικού προβλήματος

z

          y
x

Περιοχή 3
Αέρας

{ε0, μ0, 0}

Περιοχή 2
Ζώνη διεπαφής με το υπέδαφος

{ε2, μ2, σ2}

Περιοχή 1
Ημιάπειρο υπέδαφος

{ε1, μ1, σ1}

[0, 0, 0]

[0, 0, z']

z = h

G1(kx,ky,z) + G0(kx,ky,z)

G2(kx,ky,z)

G3(kx,ky,z)

z = h+d
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ενδεχομένως εμφανίζουν πεπερασμένη αγωγιμότητα σi, η οποία μπορεί εύκολα 

να ενσωματωθεί στην διηλεκτρική επιτρεπτότητα, δημιουργώντας το μιγαδικό 

μέγεθος εi'=εi – jσi/ω (όπου ω είναι η κυκλική συχνότητα του κύματος). Πρέπει 

να σημειωθεί ότι σε όλες τις Περιοχές, η μαγνητική διαπερατότητα λαμβάνεται 

όμοια με αυτή του ελεύθερου χώρου, δηλαδή μ1=μ2=μ0.

• Η  σημειακή  πηγή  του  πεδίου,  η  οποία  βρίσκεται  στη  θέση  {x,y,z}={0,0,z'}. 

Επειδή χρησιμοποιείται ηλεκτρομαγνητική ανάλυση με χρήση δυάδων [ref], η 

πηγή αυτή διαθέτει όλες τις πολώσεις  x , y , z και το μέτρο του παραγόμενου 

ηλεκτρικού πεδίου είναι ανάλογο του μεγέθους 
e− j k∣r−r '∣

∣r−r '∣
.

• Οι συναρτήσεις  Green για κάθε περιοχή,  όπως αυτές εκφράζονται  μέσω των 

μεγεθών kx,ky,z τα οποία είναι οι χωρικές συχνότητες (spatial frequencies) κατά 

x και  y αντίστοιχα,  καθώς και  η  μεταβλητή θέσης  z.  Οι  εκφράσεις  αυτές  θα 

προκύψουν – όπως θα αναλυθεί περαιτέρω – από δισδιάστατο μετασχηματισμό 

Fourier, κατά τον οποίο διατηρείται η z εξάρτηση για λόγους ευκολίας.

 2.2. Βασικές Αρχές Ηλεκτρομαγνητισμού

 2.2.i) Οι Θεμελιώδεις Εξισώσεις

Για την μαθηματική ανάλυση της διάταξης, θα χρησιμοποιηθούν φυσικά οι θεμελιώδεις 

εξισώσεις του Ηλεκτρομαγνητισμού, όπως έχουν διατυπωθεί από τον  Maxwell [21, 38, 

54]. Αποτελούν μία τετράδα εξισώσεων, που μπορεί να εκφραστεί σε δύο μορφές: την 

ολοκληρωματική και την διαφορική. Οι τέσσερις ολοκληρωματικές εξισώσεις είναι:

∮C E⋅dl=− ∂
∂ t ∫S B⋅dS

∮C H⋅dl= ∫S J⋅dS ∂
∂ t ∫S D⋅dS

∮S D⋅dS= ∭V
dV

∮S B⋅dS=0

1

Στη διαφορική μορφή, προκύπτουν οι εξής εκφράσεις:

∇×E=−
∂ B
∂ t

∇×H=
∂D
∂ t

J

∇⋅B=0
∇⋅D=

2
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Οι  εκφράσεις  αυτές  αφορούν  ομογενή  χώρο  και  συνοδεύονται  απαραίτητα  από  ένα 

σύνολο  οριακών συνθηκών για  τις  εφαπτομενικές  και  κάθετες  συνιστώσες,  οι  οποίες 

εφαρμόζονται  στο  σύνορό  του  για  να  αποτελούν  το  πλήρες  ισοδύναμο  των 

ολοκληρωματικών μορφών:

u⋅D2−D1=
u⋅B2−B1=0
u×E2−E1=0
u×H 2−H1=K

3

Στις  προηγούμενες  εκφράσεις  οι  δείκτες  υποδηλώνουν  τα  διανύσματα  από  την 

εσωτερική  και  εξωτερική  πλευρά  της  διαχωριστικής  επιφάνειας  αντίστοιχα,  το 

μοναδιαίο διάνυσμα û είναι κάθετο στην επιφάνεια με κατεύθυνση προς τα έξω, ενώ σ 

είναι η επιφανειακή πυκνότητα φορτίου και K το διάνυσμα του επιφανειακού ρεύματος.

Οι οριακές συνθήκες συμπληρώνονται με την εξίσωση της συνέχειας, η οποία βασίζεται 

στην αρχή διατήρησης του φορτίου.

∇⋅J 
∂
∂ t

=0 4

Η εξίσωση της συνέχειας συμπληρώνεται από την αντίστοιχη οριακή συνθήκη:

u⋅ J 2− J 1=−
∂
∂ t

−∇ S⋅K 5

στην οποία με σ συμβολίζεται η πυκνότητα φορτίου πάνω στη διαχωριστική επιφάνεια 

και ο όρος ∇S⋅K= lim
dS0

1
dS ∮

K⋅u dl είναι η δισδιάστατη απόκλιση του διανύσματος 

της επιφανειακής πυκνότητας ρεύματος.

Στην ανάλυση που ακολουθεί, θεωρείται δεδομένη η ημιτονοειδής χρονική εξάρτηση, η 

οποία  μάλιστα είναι  της  μορφής  ejωt και  καταπιέζεται  στις  ακόλουθες  εκφράσεις.  Θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι οι εξισώσεις αυτές ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις για όλα τα 

μέσα,  ακόμη  και  στη  κβαντομηχανική.  Τα  πεδιακά  μεγέθη  συμβολίζονται  με  τους 

φασιθέτες τους, ενώ η απλή ιδιότητα ∂/∂t↔jω οδηγεί στο ακόλουθο σύνολο θεμελιωδών 

εξισώσεων, σε διαφορική μορφή, στην ημιτονική μόνιμη κατάσταση.

∇×Ė=− j Ḃ
∇×Ḣ= j Ḋ J̇
∇⋅Ḃ=0
∇⋅Ḋ=̇

6
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Το  σύνολο  των  σχέσεων  οριακών  συνθηκών  παραμένει  αναλλοίωτο.  Οι  μαθηματικές 

αυτές εξισώσεις αποτυπώνουν τους εξής φυσικούς νόμους του ηλεκτρομαγνητισμού:

• Το  μαγνητικό  πεδίο  δεν  έχει  ελεύθερες  πηγές,  οπότε  και  οι  δυναμικές  του 

γραμμές δεν έχουν σημείο έναρξης (είναι κλειστές).

• Το ηλεκτρικό πεδίο φαίνεται να έχει δύο ειδών ελεύθερες πηγές: το διάνυσμα 

ρεύματος J και τη βαθμωτή χωρική πυκνότητα φορτίου ρ. Όμως η εξίσωση της 

συνέχειας (4) καταδεικνύει την αλληλεξάρτηση των δύο αυτών μεγεθών. Από τη 

σχέση αυτή του διανυσματικού μεγέθους J και του βαθμωτού ρ αποδεικνύεται, 

πως  μοναδική  πηγή  ηλεκτρομαγνητικού  πεδίου  είναι  ουσιαστικά  η  χωρική 

πυκνότητα φορτίου.  Οι χρονικές μεταβολές αυτού του μεγέθους είναι η αιτία 

παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.

• Παραγωγή  μαγνητικού  πεδίου  γίνεται  από  τον  στροβιλισμό  του  ηλεκτρικού 

πεδίου,  ενώ παραγωγή ηλεκτρικού πεδίου  γίνεται  είτε  από ελεύθερες  πηγές, 

είτε από το στροβιλισμό του μαγνητικού πεδίου.

 2.2.ii) Οι Ιδιότητες των Μέσων Διάδοσης και οι Συντακτικές Σχέσεις

Στην προηγούμενη παράγραφο επισημάνθηκε πως η ανάλυση αφορά οποιοδήποτε μέσο 

διάδοσης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Τα θεμελιώδη πεδιακά μεγέθη είναι τα E, B, ενώ 

τα  D,  H,  αποτελούν βοηθητικά διανύσματα περιγραφής. Η συσχέτιση των δύο αυτών 

ζευγών  απεικονίζεται  με  τις  ηλεκτρομαγνητικές  ιδιότητες  του  μέσου  διάδοσης  και 

εκφράζεται μαθηματικά με τις συντακτικές σχέσεις. Στη γενικότερη δυνατή περίπτωση, 

ισχύει [38]:

   D = f(E, B)
   H = g(E, B) 7

Η μορφή των εξισώσεων 7 χαρακτηρίζει την κατηγορία στην οποία ανήκει το αντίστοιχο 

υλικό. Οι κυριότερες από αυτές είναι:

 a) Ισοτροπικά Μέσα

Τα ισοτροπικά μέσα χαρακτηρίζονται από δύο βαθμωτούς συντελεστές αναλογίας {ε, μ} 

οι οποίοι συσχετίζουν τα E, B και τα D, H, αντίστοιχα:

   D(r,t) = εE(r,t)
   B(r,t) = μH(r,t) 8

Οι  συντελεστές  αυτές  ονομάζονται  διηλεκτρική επιτρεπτότητα ε και  μαγνητική 

διαπερατότητα μ. Οι συντακτικές σχέσεις των ισοτροπικών μέσων είναι οι απλούστερες 
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δυνατές,  αλλά  ισχύουν  κατά  ικανοποιητική  προσέγγιση  σε  πληθώρα  εφαρμογών  και 

υλικών, οπότε χρησιμοποιούνται ευρύτατα

 b) Ανισοτροπικά Μέσα

Ορισμένα  κρυσταλλικά  υλικά  αποτελούν  μια  χαρακτηριστική  περίπτωση  μέσου,  του 

οποίου οι ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες είναι συνάρτηση της κατευθύνσεως των πεδίων. 

Τα μέσα αυτά εμφανίζουν ανισοτροπία και διακρίνονται σε ηλεκτρικώς και μαγνητικώς 

ανισοτροπικά. Σε αυτά τα μέσα και σε αυθαίρετα επιλεγμένο σύστημα συντεταγμένων, 

οι συντακτικές σχέσεις έχουν ως εξής:

D x

D y

D z
=[ xx  xy xz

 yx  yy  yz

zx zy zz
]Ex

E y

E z
 ή συνεπτυγμένα D = ε⋅E 9

Bx

By

B z
=[xx xy  xz

 yx  yy  yz

zx  zy zz
]H x

H y

H z
 ή συνεπτυγμένα B = μ⋅H 10

Αποδεικνύεται ότι ο τανυστής ε είναι συμμετρικός.

 c) Δισ-ανισοτροπικά Μέσα

Τα δισ-ανισοτροπικά μέσα περιγράφονται από τις σύνθετες εξισώσεις:

   D = ε⋅E + ξ⋅H

   B = ζ⋅E + μ⋅H 11

Οι τανυστές  ξ,  ζ λέγονται  μαγνητοηλεκτρικοί. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην κατηγορία 

αυτή ανήκουν όλα τα κινούμενα ανισοτροπικά μέσα.

 d) Δισ-ισοτροπικά Μέσα

Όταν  οι  τανυστές,  που  εμφανίζονται  στα  δισ-ανισοτροπικά  μέσα  εκφυλίζονται  σε 

βαθμωτές σταθερές, παράγονται οι συντακτικές σχέσεις:

   D = εE + ξH
   B = ζE + μH 12

οι  οποίες  χαρακτηρίζουν  τα  λεγόμενα  δισ-ισοτροπικά  μέσα.  Ιδιαίτερο  επιστημονικό 

ενδιαφέρον  παρουσιάζουν  σήμερα  τα  χειρότροπα  μέσα (chiral media),  για  τα  οποία 

ισχύει:

   D = εE + ξH
   B = ξE + μH 13
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 e) Γραμμικά και Μη-γραμμικά Μέσα

Σε  όλες  τις  παραπάνω  περιπτώσεις  δεν  έχουν  αναφερθεί  οι  παράγοντες  από  τους 

οποίους εξαρτώνται οι συντελεστές ε,μ,ξ,ζ. Όταν αυτοί εξαρτώνται και από την ίδια την 

τιμή των πεδίων στο μέσο, παρουσιάζεται  μη-γραμμικότητα. Για τα μη-γραμμικά μέσα 

ισχύει (γενικά):

   ε = f(E, H)
   μ = g(E, H) 14

Πρέπει να σημειωθεί, πως η γραμμικότητα αποτελεί ιδιαίτερα ελκυστική ιδιότητα κατά 

την μοντελοποίηση μέσων κυματοδήγησης, ενώ πολλά μαγνητικά κυκλώματα βασίζονται 

σε μη-γραμμικά μέσα.

 f) Ομοιογενή και Ανομοιογενή Μέσα

Ορισμένα μέσα εμφανίζουν χωρικές μεταβολές της τιμής μίας ή περισσοτέρων σταθεράς 

εκ των ε, μ, ξ, ζ. Τα υλικά αυτά καλούνται ανομοιογενή, και περιγράφονται μαθηματικά 

ως εξής:

   D(r,t) = ε(r)⋅E(r,t) + ξ(r)⋅H(r,t)

   B(r,t) = ζ(r)⋅E(r,t) + μ(r)⋅H(r,t) 15

Όταν  δεν  υπάρχει  τέτοια  εξάρτηση,  το  μέσο  λέγεται  ομοιογενές.  Στην  παρούσα 

ερευνητική εργασία εξετάζεται ενδελεχώς η ανίχνευση και απεικόνιση ανομοιογενειών 

μέσα σε ομοιογενή υλικά.

 g) Μέσα με Χρονική και Χωρική Διασπορά

Πολλά υλικά δεν μπορούν να περιγραφούν με τις ανωτέρω συντακτικές σχέσεις, διότι οι 

τιμές των πεδίων εξαρτώνται είτε από προγενέστερες είτε από χωρικά γειτονικές τιμές. 

Στην  πρώτη  περίπτωση  εμφανίζεται  το  φαινόμενο  της  χρονικής  διασποράς,  ενώ  στη 

δεύτερη  της  χωρικής  διασποράς.  Τα  δύο  φαινόμενα  μπορούν  να  εμφανίζονται 

ταυτόχρονα,  ενώ  η  μαθηματική  τους  περιγραφή  πραγματοποιείται  ευκολότερα  στο 

πεδίο  της  συχνότητας.  Ενδεικτικά,  οι  συντακτικές  σχέσεις  για  ισοτροπικά  μέσα  με 

χρονική διασπορά έχουν την ακόλουθη ολοκληρωματική μορφή:

D  r , t =∫
−∞

t

 r , t−t ' E r ,t ' dt '

B r , t =∫
−∞

t

r , t−t ' H  r , t ' dt '
16

Λόγω της συνελικτικής μορφής των ολοκληρωμάτων, στο πεδίο της συχνότητας – με τη 
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βοήθεια του μετασχηματισμού Fourier - έχουμε:

Ḋ r ,=̇ Ė  r ,
Ḃ r ,=̇ Ḣ r , 17

Κατά  αντίστοιχο  τρόπο  προκύπτουν  οι  σχέσεις  για  μέσα  με  χωρική  και  χρονική 

διασπορά:

D  r , t =∫
−∞

t

dt '∭ dV ' r−r ' ; t−t ' E r , t ' 

B r , t =∫
−∞

t

dt '∭ dV '  r−r ' ; t−t '  H r , t ' 
18

Με ανάλυση σε κυματαριθμούς (χωρικές συχνότητες) προκύπτει η πρακτική σχέση:

Ḋk ,=̇k , Ė k ,
Ḃk ,=̇k , Ḣ k , 19

Οι ανωτέρω μετασχηματισμοί ορίζονται από τη σχέση:

Ġ k ,= 1
24∭dV ∫

−∞

∞

dt G r ; t e j  tk⋅r 
20

Πρακτικά, πολλά υλικά παρουσιάζουν εξάρτηση των ιδιοτήτων τους από την συχνότητα 

του  ηλεκτρομαγνητικού  πεδίου.  Όταν  το  εύρος  ζώνης  λειτουργίας  είναι  μικρό,  το 

φαινόμενο είναι συνήθως αμελητέο. Αντίθετα, σε εφαρμογές πολύ ευρείας ζώνης (Ultra-

Wide band – UWB) όπως είναι συχνά η απεικόνιση με ραντάρ διείσδυσης υπεδάφους, 

αυτή η επίδραση πρέπει να αξιολογείται.

 h) Μέσα με Αγωγιμότητα

Ο χαρακτηρισμός των μέσων με ελεύθερους φορείς φορτίου – δηλαδή των αγωγών - 

απαιτεί  ένα  ακόμη  μέγεθος,  το  οποίο  θα  απεικονίζει  την  επίδραση  των 

ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων. Το μέγεθος αυτό είναι διανυσματικό και λέγεται  ρεύμα 

αγωγιμότητας JC. Στη γενικότερη περίπτωση ισχύει ότι

   Jc = f(E, H) 21

Πρέπει να σημειωθεί πως το ρεύμα αγωγιμότητας JC λειτουργεί αθροιστικά με το ρεύμα 

από ελεύθερες πηγές στις εξισώσεις του  Maxwell. Αποδεικνύεται ότι στην πλειονότητα 

των  περιπτώσεων,  είναι  δυνατόν  να  περιγραφεί  με  τη  βοήθεια  του  μεγέθους  της 

αγωγιμότητας σ, με τον ακόλουθο τρόπο:

J̇ c=k , , Ė⋅Ė 22

Με  άλλα  λόγια,  οι  αγωγοί  μπορούν  να  εμφανίσουν  με  τη  σειρά  τους  φαινόμενα 

ανισοτροπίας,  μη-γραμμικότητας  και  χωρικής  εξάρτησης  –  διασποράς,  τα  οποία 
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απεικονίζονται  στις  εξαρτήσεις  της  αγωγιμότητας.  Για  διευκόλυνση  μαθηματικών 

αναλύσεων,  συχνά  μοντελοποιούνται  μέσα ως  τέλεια  διηλεκτρικά  (σ=0)  ή  ως  τέλειοι 

αγωγοί (σ=∞). Τα τέλεια διηλεκτρικά δεν φέρουν κανενός είδους ρεύμα από ελεύθερα 

φορτία (παρουσιάζουν μόνο διηλεκτρική φόρτιση), ενώ στο σώμα των τέλειων αγωγών 

δεν υπάρχει χωρικό ρεύμα (ή ηλεκτρικό πεδίο).

 i) Τα Μέσα στο Ηλεκτρομαγνητικό Μοντέλο της Εργασίας

Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά ενός υλικού συσχετίζουν τα πεδιακά μεγέθη και αποτελούν 

τις ιδιότητές του όσο αναφορά την επίδραση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε αυτά. 

Στην  παρούσα  διατριβή  τα  μέσα,  που  αποτελούν  το  μαθηματικό  μοντέλο  του 

προβλήματος (Εικόνα 3), θεωρείται πως έχουν:

   εi = ε0εri1
   μi = μ01 23

   σi = σi1
όπου {ε0, μ0} η διηλεκτρική σταθερά και μαγνητική διαπερατότητα του κενού χώρου και 

ο δείκτης i υποδηλώνει το αντίστοιχο στρώμα. Επομένως

   Di = ε0εri(1⋅Ei) = ε0εriEi

   Bi = μ0(1⋅Hi) = μ0Hi 24

   Jci = σiEi

Πρακτικά,  αυτή  η  παραδοχή  δεν  αποκλίνει  από  την πραγματικότητα,  ενώ απλοποιεί 

ιδιαίτερα  την  εξέλιξη  της  ανάλυσης.  Επίσης,  κατά  τη  διάρκεια  της  μελέτης 

χρησιμοποιήθηκαν οι σχέσεις στο πεδίο της χρονικής συχνότητας  ω, επιτρέποντας τις 

ακόλουθες αντικαταστάσεις (Εξ. 6):

∇×Ḣ i= j  Ḋi J̇ ci

= j 0ri Ė ii Ėi

= j 0rii  Ė i

= j 0ri
i

j 0Ė i

25

Ονομάζουμε μιγαδική σχετική διηλεκτρική σταθερά εri' το μέγεθος:

ri '=ri− j
i

0
26

Ο αντίστοιχος νόμος του Maxwell γίνεται τώρα

∇×Ḣ i= j 0 ̇ri ' Ė i 27
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Η  χρήση  του  ενιαίου  μιγαδικού  μεγέθους  για  τα  αγώγιμα  μέσα  –  στρώματα  της 

γεωμετρίας  απλοποιεί  σημαντικά  τις  εκφράσεις  του  πεδίου  και  γίνεται  καθ'  όλη  τη 

διάρκεια της ανάλυσης.

 2.2.iii) Η Κυματική Εξίσωση στον Ηλεκτρομαγνητισμό

Η  κυματική φύση  του  ηλεκτρομαγνητικού  πεδίου  οφείλεται  άμεσα  στη  μορφή  των 

εξισώσεων του Maxwell. Προκειμένου να εξαχθεί η κυματική εξίσωση, είναι χρήσιμο να 

οριστεί το διανυσματικό μαγνητικό δυναμικό A:

   B = ∇×A 28

Η ύπαρξη του A δικαιολογείται από τη μηδενική απόκλιση της μαγνητικής επαγωγής B. 

Λόγω της ιδιότητας του τελεστή ανάδελτα ∇⋅(∇×)=0 υπάρχει πάντα ένα διάνυσμα, του 

οποίου ο στροβιλισμός ισούται με την μαγνητική επαγωγή, σύμφωνα με την Εξ.  28. Το 

διανυσματικό μαγνητικό δυναμικό έχει αποδειχθεί  ένα ιδιαίτερα χρήσιμο μαθηματικό 

εργαλείο  για  την  περιγραφή  των  ηλεκτρομαγνητικών  κυμάτων.  Έχοντας  ορίσει  το 

μέγεθος αυτό,  είναι δυνατή η παράθεση των δύο αλγορίθμων εύρεσης της κυματικής 

εξίσωσης,  ο  ένας  βασισμένος  στο  διάνυσμα  του  ηλεκτρικού πεδίου  και  ο  άλλος  στο 

διάνυσμα  της  μαγνητικής  επαγωγής.  Οι  σχέσεις  αφορούν  τους  φασιθέτες  των 

εμπλεκόμενων μεγεθών, ενώ τα μέσα διάδοσης θεωρούνται ισοτροπικά χωρίς βλάβη της 

γενικότητας.

 a) Η Κυματική Εξίσωση του Ηλεκτρικού Πεδίου

Εφαρμόζοντας τον τελεστή ∇× στα δύο μέλη της εξίσωσης στροβιλισμού του ηλεκτρικού 

πεδίου, λαμβάνουμε τη σχέση

   ∇×∇×E = −jω∇×B 29

Οι  απλές  συντακτικές  σχέσεις  σε  συνδυασμό  με  την  εξίσωση  στροβιλισμού  του 

μαγνητικού  πεδίου  δίνουν  μέσω  απλών  αντικαταστάσεων  μία  σχέση,  η  οποία  δεν 

περιλαμβάνει κανένα διάνυσμα μαγνητικού πεδίου

   ∇×∇×E = −jωμ∇×H = −jωμ(jωD + J) ⇒

   ∇×∇×E = (ω2με – jωμσ)E – jωμJ 30

Η μορφή της διαφορικής αυτής εξίσωσης απλουστεύεται με τη βοήθεια της ιδιότητας 

του διαφορικού τελεστή ∇:

   ∇×∇× = ∇∇⋅ −∇2 31

καθώς και με την αντικατάσταση
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k 2=2 − j =20r− j


0=20 r '
32

Η νέα μορφή της Εξ. 30 έχει ως εξής:

   ∇2E – ∇(∇⋅E) + k2E = jωμJ 33

Στο  σημείο  αυτό  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  ο  νόμος  του  Gauss,  η  εξίσωση  της 

συνέχειας  του  φορτίου  καθώς  και  οι  συντακτικές  σχέσεις  για  την  αναγραφή  της 

απόκλισης του ηλεκτρικού πεδίου ως συνάρτηση των πηγών του:

   ∇⋅D = ρ ⇒ jωε∇⋅E = –∇⋅J

   ∇(∇⋅E) = jωμk-2∇(∇⋅J) 34

Η τελική μορφή πλέον προκύπτει από την αντικατάσταση της Εξ. 34 στην Εξ. 33:

   (∇2+k2)E = jωμ(1 + k-2∇∇⋅)J 35

Η  Εξ.  35 αποτελεί  τυπικό  δείγμα  κυματικής  εξίσωσης  σε  διαφορική  μορφή,  με  τον 

τελεστή Helmholtz στο αριστερό μέλος και τη διέγερση (πηγή) στο δεξιό. Οι λύσεις της 

αντίστοιχης ομογενούς είναι της γενικής μορφής cos(ωt±kr), sin(ωt±kr) ενώ η διέγερση J 
καθορίζει την τελική μορφή του πεδίου.

 b) Η Κυματική Εξίσωση του Μαγνητικού Δυναμικού

Μια  εναλλακτική  προσέγγιση  στην  ανάλυση  της  κυματικής  φύσεως  του 

ηλεκτρομαγνητικού  πεδίου  εμπλέκει  το  διανυσματικό  μαγνητικό  δυναμικό,  το  οποίο 

μάλιστα εισάγεται στις θεμελιώδεις Η/Μ εξισώσεις:

   ∇×(E + jωA) = 0

   ∇×∇×A = jωμε0εr' E + μJ 36

Σύμφωνα με μία ακόμη ιδιότητα του τελεστή ανάδελτα, δύο διανύσματα που έχουν τον 

ίδιο στροβιλισμό διαφέρουν μεταξύ τους κατά την κλίση μίας αυθαίρετης συνάρτησης, 

αφού ∇∇×u=0 ∀u. Άμεσα προκύπτει πως υπάρχει συνάρτηση φ τέτοια ώστε:

   E + jωA = –∇φ 37

Η συνάρτηση  φ καλείται  ηλεκτρικό δυναμικό  και είναι  φυσικά βαθμωτό μέγεθος,  σε 

αντίθεση  με  το  μαγνητικό  δυναμικό.  Χρησιμοποιώντας  το  φ στις  προηγούμενες 

εκφράσεις λαμβάνουμε:

   ∇×∇×A = –jωμε0εr'(∇φ + jωA) + μJ 38

Για μία ακόμη φορά χρησιμοποιούμε τις ιδιότητες του τελεστή  ∇ για να καταλήξουμε 

στη μορφή:

Ηλεκτρομαγνητική Ανακατασκευή και Βελτιστοποίηση Απεικόνισης Τρισδιάστατων Αντικειμένων με Ανάπτυξη Κατανεμημένης Πλατφόρμας Γενετικών
Αντιπροσώπων Λογισμικού 37/236



Θεωρητική Ανάλυση Γεωμετρίας Απεικόνισης Βασικές Αρχές Ηλεκτρομαγνητισμού

    (∇2+k2)A – (jωμε0εr' ∇φ + ∇∇⋅A) = –μJ 39

Προκειμένου να απλοποιηθεί η περαιτέρω ανάλυση, εφαρμόζουμε τη συνθήκη Lorentz 

για τον ορισμό της συνάρτησης βαθμωτού δυναμικού:

   jω∇⋅A = k2φ 40

Η συνθήκη Lorentz από φυσικής πλευράς ουσιαστικά ορίζει το ηλεκτρικό δυναμικό σαν 

πηγή του διανυσματικού μαγνητικού δυναμικού. Άμεση συνέπεια της συνθήκης είναι η 

απαλοιφή του ζεύγους των κλίσεων και η λήψη της ακόλουθης κυματικής εξίσωσης.

   (∇2+k2)A = –μJ 41

Η εύρεση του ηλεκτρικού πεδίου γίνεται απλά με πίσω αντικατάσταση στην εξίσωση 

ορισμού του ηλεκτρικού δυναμικού βάση της συνθήκης Lorentz:

   E = –(jωA + ∇φ) = –jω(1 + k-2∇∇⋅)A 42

Εφαρμόζοντας  τον  τελεστή  απόκλισης  στην  κυματική  εξίσωση  του  διανυσματικού 

δυναμικού  σε  συνδυασμό  με  την  εξίσωση  της  συνέχειας,  λαμβάνουμε  την  κυματική 

εξίσωση του βαθμωτού ηλεκτρικού δυναμικού:

∇2k 2=


0 r ' 43

Την κυματική εξίσωση ικανοποιούν όλα τα πεδιακά μεγέθη στον Ηλεκτρομαγνητισμό, 

όπως  εύκολα  αποδεικνύεται  με  αντίστοιχες  πράξεις  πάνω  στο  αρχικό  σύστημα 

εξισώσεων.  Στην  συνέχεια  της  επίλυσης  του  δεδομένου  Η/Μ  προβλήματος  θα 

πραγματοποιούνται  αρχικά  οι  υπολογισμοί  για  το  ηλεκτρικό  πεδίο  και  από  αυτό  θα 

λαμβάνονται οι εκφράσεις για το μαγνητικό.

 2.2.iv) Μαθηματικά Εργαλεία στον Ηλεκτρομαγνητισμό

Η  ανάγκη  για  απλούστευση  των  υπολογισμών,  που  απαιτούνται  κατά  την  επίλυση 

προβλημάτων ανεύρεσης των Η/Μ πεδίων τα οποία διεγείρουν διαφόρων ειδών πηγές, 

έχει οδηγήσει στον ορισμό ειδικών μαθηματικών εργαλείων με τη μορφή διανυσμάτων ή 

τελεστών. Τα εργαλεία αυτά εστιάζουν κυρίως στη διευκόλυνση της μοντελοποίησης των 

πηγών,  όπως  αυτά  που  παρατίθενται  εδώ,  εφόσον  έχουν  χρησιμοποιηθεί  στην 

θεωρητική ανάλυση.

 a) Τα Δυναμικά Hertz

Θεωρώντας τις πηγές του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου εξ'  ολοκλήρου ως αποτελέσματα 

διανύσματος διπολικής ροπής P0 (D = εE + P0), ορίζεται άμεσα η πυκνότητα ρεύματος, 

που δημιουργεί το πεδίο σαν το ρυθμό μεταβολής της ροπής:
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J 0=
∂ P0

∂ t
⇒ J 0= j  P0 44

Το διανυσματικό  ηλεκτρικό δυναμικό Hertz Πe είναι ένα βοηθητικό μέγεθος, το οποίο 

ορίζεται από την ακόλουθη κυματική εξίσωση για μέσο με ιδιότητες {ε,μ,σ} [2]:

∇2k 2e=−
J 0

j  −
45

Το μέγεθος αυτό δίνει άμεσα την τιμή του ζητούμενου ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου 

μέσω των εξισώσεων:

   H = j(ωε – σ)∇×Πe 46

   E = (k2 +∇∇⋅)Πe 47

Με αντίστοιχο ακριβώς τρόπο ορίζεται το διανυσματικό μαγνητικό δυναμικό Hertz  Πm. 

Αρχικά θεωρείται ως μοναδική πηγή το διάνυσμα μαγνητικής ροπής M0 (B = μ(H + M0)). 

Η κυματική εξίσωση του μαγνητικού δυναμικού Hertz είναι:

   (∇2+k2)Πm = –M0 48

Οι  εξισώσεις  υπολογισμού  του  πεδίου  δίνονται  βάσει  των  εξισώσεων  Maxwell  σαν 

συνάρτηση του Πm:

   E = –jωμ∇×Πm 49

   H = (k2 +∇∇⋅)Πm 50

 b) Η Δυαδική Μορφή των Πεδίων (Dyadic Form)

Η δυαδική αναπαράσταση στις εκφράσεις των πεδιακών μεγεθών είναι μία εξυπηρετική 

έκφραση,  της  οποίας  η  χρησιμότητα βασίζεται  στην ισχύ  της  επαλληλίας  των πηγών 

στον Ηλεκτρομαγνητισμό. Αποτελεί ένα σύνολο διατεταγμένων ζευγών διανυσμάτων, τα 

οποία  στοχεύουν  στην  άμεση  παράσταση  της  μορφής  των  πεδίων,  ανεξαρτήτως  της 

πόλωσης των πηγών.  Ενδεικτικά,  σε  καρτεσιανές  συντεταγμένες η  δυάδα ηλεκτρικού 

πεδίου δημιουργείται ως εξής:

G=Ex xE y yE z z 51

Στη σχέση ορισμού, ως  E  (p)   συμβολίζεται το πεδίο, που δημιουργείται από την πόλωση 

κατευθύνσεως p∈{x , y , z} .  Όπως προκύπτει άμεσα, η πράξη εσωτερικού γινομένου 

από  αριστερά  δίνει  την  αντίστοιχη  συνιστώσα  για  όλες  τις  πολώσεις,  ενώ  η  πράξη 

εσωτερικού γινομένου από δεξιά δίνει το πλήρες διάνυσμα του πεδίου για μία δεδομένη 

πόλωση. Η μοναδιαία δυάδα έχει την ακόλουθη έκφραση:
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1= x x y yz z=   z z=r r    52

Όπως  φαίνεται,  η  μορφή  της  είναι  όμοια  σε  όλα  τα  ορθοκανονικά  συστήματα 

συντεταγμένων. Κατά αντίστοιχο τρόπο υπολογίζεται και ο χρήσιμος συντελεστής  ∇∇, 

σε καρτεσιανές και κυλινδρικές συντεταγμένες:

∇∇=x x ∂2

∂ x2y y 1
y2

∂2

∂2z z ∂2

∂ z 2

 x yy x  ∂2

∂ x∂ y
 y zz y ∂2

∂ y ∂ z
z x x z  ∂2

∂ x∂ z

=  ∂2

∂2   1
2

∂2

∂2z z ∂2

∂ z2z   z  ∂2

∂∂ z


  zz  1


∂2

∂∂ z
     1


∂2

∂∂

53

Μία  ιδιαίτερα  χρήσιμη  ιδιότητα,  της  οποίας  η  δυαδική  απεικόνιση  διευκολύνει  την 

περιγραφή αποτυπώνεται με την ακόλουθη τελεστική σχέση, η οποία εμφανίζεται συχνά 

στην επεξεργασία των εξισώσεων του Maxwell:

u×u×=−∣u∣21−u u⋅ 54

Η σχέση αυτή δίνει την Εξ. 31, όταν χρησιμοποιείται για τον τελεστή ανάδελτα, ενώ για 

μοναδιαία καρτεσιανά διανύσματα βάσης προκύπτει:

n×n×=−1−n n⋅
=−1n⋅

55

Ορισμένες βασικές πράξεις μεταξύ δυάδων συμβολίζονται με τον ακόλουθο τρόπο [28]:

a b⋅cd =b⋅ca d
a b×

×cd =a×cb×d 
a b×

⋅ cd =a⋅c b×d 
56

Η έννοια της αντιστροφής, που χρησιμοποιείται ευρύτατα στους πίνακες, υπάρχει και 

στις δυάδες, οριζόμενη ακολούθως, όχι όμως για όλες τις περιπτώσεις:

   A-1⋅A = 1 57

Οι  ανωτέρω  σχέσεις  χρησιμοποιούνται  στους  υπολογισμούς  του  πεδίου,  που 

περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους.

 2.3. Η Συνάρτηση Green του Ηλεκτρομαγνητικού Μοντέλου

Η εικόνα  3 παρουσιάζει το προσεγγιστικό μοντέλο που χρησιμοποιείται στην διατριβή 

αυτή  για  τον  αλγόριθμο  ανακατασκευής  και  απεικόνισης  των  τρισδιάστατων 

αντικειμένων.  Πάνω  στο  μοντέλο  αυτό  υπολογίζεται  η  συνάρτηση μεταφοράς ή 
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κρουστική απόκριση του χώρου, ή διαφορετικά  συνάρτηση  Green G(r;r'). Ο ρόλος της 

συνάρτησης  αυτής  είναι  θεμελιώδης  στην  μελέτη  που  πραγματοποιείται,  εφόσον  – 

σύμφωνα άλλωστε με τον ορισμό της κρουστικής απόκρισης – αυτή περιγράφει τα πεδία 

που  διεγείρονται  από  μία  μοναδιαία  πηγή  ρεύματος.  Η  γενίκευση  της  λύσης  για 

οποιαδήποτε  πηγή  γίνεται  πολύ  απλά  με  χρήση  των  ακόλουθων  σχέσεων  για  το 

ηλεκτρικό και μαγνητικό δυναμικό [49]:

Ar =∭
V '

dV ' G r ;r '  J  r ' 

r =
j 
k 2 ∇⋅Ar 

58

Η  χρήση  των  δυναμικών  αυτών  για  τον  υπολογισμό  των  πεδίων  χρησιμοποιείται 

ευρύτατα  σε  προβλήματα  σκέδασης  και  ακτινοβολίας,  εφόσον  οδηγεί  στον  άμεσο 

υπολογισμό του ηλεκτρικού (ή μαγνητικού) πεδίου.
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 2.3.i) Η Συνάρτηση Green με Εξισώσεις Γραμμής Μεταφοράς

Λόγω της μορφής και της γεωμετρίας του προβλήματος, οι έρευνες, που σχετίζονται με 

την Η/Μ ανάλυση  σε  πολυστρωματικά μέσα (multilayered media)  χρησιμοποιούν  τις 

εξισώσεις  του  Maxwell  σε  μορφή  σχέσεων  Γραμμής  Μεταφοράς  (Transmission  Line 

Equations),  όπου  ο  κατακόρυφος  άξονας  αντιστοιχεί  στη  διεύθυνση  διάδοσης  του 

κύματος σε μία κλασική γραμμή μεταφοράς. Η διαδικασία απαιτεί:

• Συμμετρία ως προς τους υπόλοιπους άξονες (εδώ x,y)

• Μετασχηματισμό Fourier ως προς τις χωρικές συντεταγμένες x,y
• Επεξεργασία των εξισώσεων Maxwell στο πεδίο των χωρικών συχνοτήτων

Οι οριακές συνθήκες του εκάστοτε προβλήματος συνοριακών τιμών σε πολυστρωματικά 

μέσα  καθορίζουν  τη  μορφή  των  συντελεστών  του  πεδίου  σε  κάθε  στρώμα,  αλλά  η 

εκτέλεση της ολοκλήρωσης Fourier οδηγεί στα ολοκληρώματα Sommerfeld, για τα οποία 

ακόμα  και  αυτή  τη  στιγμή  δεν  υπάρχει  μία  γενικά  αποδεκτή  αριθμητική  μέθοδος 

υπολογισμού.

Στην ανάλυση, που ακολουθεί χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι συμβολισμοί:

• =x xy y το διάνυσμα απόστασης σε κυλινδρικές συντεταγμένες

• k =x k xyk y το  διάνυσμα  θέσης  σε  κυλινδρικές  συντεταγμένες  χωρικών 

συχνοτήτων

• k =k x
2k y

2 το μέτρο του διανύσματος θέσης

• F =2−2∬
−∞

∞

e− j k⋅ F k  , zd k  και F k  , z =∬
−∞

∞

e j k⋅ F d  το 

ζεύγος των μετασχηματισμών Fourier, που εφαρμόζονται στα πεδιακά μεγέθη
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• E=E tz ez και H=H tz hz τα  πεδιακά  μεγέθη,  χωρισμένα  σε 

εφαπτομενική κι εγκάρσια (z) συνιστώσα

• u=k /k = k και =z× k ορίζουν  μία ορθοκανονική  (orthonormal)  βάση 

διανυσμάτων στο επίπεδο xy
Η επεξεργασία των εξισώσεων αρχίζει  με  τις  εξισώσεις  στροβιλισμού των πεδίων  με 

ημιτονοειδή χρονική εξάρτηση (τα πεδία θεωρούνται μετασχηματισμένα κατά Fourier):

   ∇×E = –jωμH – M

   ∇×H = jωεE + J 59

Διαχωρίζοντας τις συνιστώσες σε εγκάρσιες κι εφαπτομενικές στις παραπάνω εξισώσεις 

και  εκμεταλλευόμενοι  την  μορφή  του  τελεστή  Laplace  στις  μετασχηματισμένες  κατά 

Fourier εκφράσεις ∇=− j kz ∂/∂ z λαμβάνουμε το ακόλουθο σύνολο εξισώσεων

− jhz= j k ⋅ z×E tM z

− j ez= j k ⋅H t×z J z
60

∂E t

∂ z
= 1

j 
2−k k ⋅H t×z k 

J z


−M t×z

∂H t

∂ z
=

1
j 

2−k k ⋅ z×E tk 

M z


−z×J t

61

Η  συμμετρία  των  σχέσεων  60 και  61 ως  προς  τα  μεγέθη  του  πεδίου  και  τις 

ηλεκτρομαγνητικές  ιδιότητες  του  μέσου  είναι  εμφανής.  Η  ανάλυση  διευκολύνεται 

ιδιαίτερα  αν  αναλυθούν  τα  εφαπτόμενα  διανύσματα  στη  βάση u ,  αντί  της 

καρτεσιανής, χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες εκφράσεις:

E t=u V eV h

H t×z=u I e I h 62

Με το ίδιο σκεπτικό, οι πηγές του πεδίου γράφονται:

J t=u J u J 

M t=u M u M 
63

Ο  μετασχηματισμός  αυτός  οδηγεί  στη  γραφή  των  σχέσεων  σε  μορφή  εξισώσεων 

γραμμής  μεταφοράς,  ορίζοντας  τους  κατάλληλους  συντελεστές  διάδοσης.  Δεδομένων 

των σχέσεων:
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∂V e

∂ z
=

k 2−k
2

j 
I ek

J z


−M 

∂V h

∂ z
=

k 2

j 
I hM u

∂ I e

∂ z
= k 2

j 
V e−J u

∂ I h

∂ z
=

k 2−k
2

j 
V h−k 

M z


−J 

64

ez=−
jk I e J z

j 

hz=
jkV h−M z

j

65

και ορίζοντας παράλληλα:

=k 2−k 
2

Ze=
1

Y e=




Z h=
1

Y h =



Ze⋅Zh=Z 0
2=




66

e=k 

J z


−M 

h=M u

ie=−J u

ih=−k 

M z


− J 

67

προκύπτουν οι ζητούμενες εξισώσεις:

∂V p

∂ z
=− j Z p I p p

∂ I p

∂ z
=− j Y pV pi p

, p=e ,h 68

Στη μορφή αυτή, η παρουσία ενός πολυστρωματικού μέσου αντιστοιχεί σε διασύνδεση 

γραμμών μεταφοράς με διαφορετική κυματική αντίσταση.

 2.3.ii) Χαρακτηριστικά του παράγοντα διάδοσης

Ο ρόλος του παράγοντα διάδοσης είναι πολύ σημαντικός στην κατανόηση του φυσικού 
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φαινομένου  της  κυματοδήγησης,  όπως  αυτό  επιδρά  στις  αριθμητικές  του  ιδιότητες. 

Πρέπει να σημειωθεί, ότι το μέγεθος  β δύναται να είναι μιγαδικό, ενσωματώνοντας τις 

απώλειες  αγωγιμότητας  του  ισοτροπικού  μέσου.  Για  να  ικανοποιούνται  οι  φυσικοί 

περιορισμοί του προβλήματος, πρέπει να ισχύει η σχέση:

   Re{β}>0, Im{β}<0 ή –π/2<Arg{β}<0 69

Με τον περιορισμό αυτό επιλέγεται ο κατάλληλος  κλάδος της μιγαδικής ρίζας  β,  που 

εξασφαλίζει  την  φθίνουσα  μορφή  του  πεδίου  κατά  τη  διάδοση  σε  αγώγιμο  μέσο. 

Χρησιμοποιώντας τις γνωστές σχέσεις για τις μιγαδικές ρίζες:

ab i=x y i⇒{ x2=a2b2a
y2=a2b2−a

70

και  επιβάλλοντας  τις  συνθήκες  69 δίνεται  η  τελική  έκφραση  του  πραγματικού  και 

φανταστικού μέρους του συντελεστή διάδοσης, σαν συνάρτηση του kρ.

 2.3.iii) Ρυθμοί και Πηγές του Πεδίου

Μελετώντας τις εξισώσεις,  που έχουνε προκύψει από την ανάλυση του προηγουμένου 

κεφαλαίου, παρατηρούμε ότι μπορούν να διακριθούν οι ΤΕ και ΤΜ ρυθμοί με τον εξής 

τρόπο:

 a) ΤΜ Ρυθμός

Ο ρυθμός αυτός χαρακτηρίζεται από τα μεγέθη (ez, Ve, Ie) και διεγείρεται από τις πηγές 

(Jz, Ju, Mυ). Δεν περιέχει τη z-συνιστώσα της μαγνητικής επαγωγής και καθορίζεται από 

το ζεύγος των εξισώσεων γραμμής μεταφοράς, που διαθέτουν τους δείκτες  e. Οι πηγές 

του ΤΜ ρυθμού αντιστοιχούν στις εκφράσεις υe, ie των ανωτέρω εξισώσεων.

 b) ΤΕ Ρυθμός

Ο ρυθμός αυτός χαρακτηρίζεται από τα μεγέθη (hz, Vh, Ih) και διεγείρεται από τις πηγές 

(Mz, Jυ, Mu),  που αντιστοιχούν στις εκφράσεις  υh,  ih.  Δεν περιέχει τη  z-συνιστώσα του 

ηλεκτρικού πεδίου και καθορίζεται από το ζεύγος των εξισώσεων γραμμής μεταφοράς, 

που διαθέτουν τους δείκτες h.

Οι εξισώσεις των ρυθμών απεμπλέκονται μεταξύ τους, οπότε είναι δυνατόν κάθε ένας να 

εξεταστεί ανεξάρτητα από τον άλλον, δεδομένης της διέγερσης του πεδίου.
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 2.3.iv) Υπολογισμός της Συνάρτησης Green σε Πολυστρωματικά Μέσα (TLGF)

Οι  εξισώσεις  γραμμής  μεταφοράς  αφορούν  κάθε  ομοιογενές  σώμα,  δεδομένου  ότι 

πηγάζουν από τις Εξισώσεις Maxwell σε διαφορική μορφή. Ειδικά σε πολυστρωματικά 

μέσα, όπως είναι η υπό μελέτη διάταξη, προκύπτει ένα ισοδύναμο κυκλωματικό μοντέλο, 

στο  οποίο  τα  φαινόμενα  διάδοσης  χαρακτηρίζονται  από  διαδοχικές  ανακλάσεις  και 

διαθλάσεις  στα  διαχωριστικά  επίπεδα  των  στρωμάτων,  οι  οποίες  ικανοποιούν  τις 

οριακές συνθήκες του Ηλεκτρομαγνητισμού.

Στη διατύπωση  αυτή του προβλήματος,  η  κρουστική διέγερση  μπορεί  να  διαθέτει  τη 

μορφή κρουστικής πηγής ρεύματος, ή κρουστικής πηγής τάσης. Σε κάθε περίπτωση οι 

εξισώσεις γραμμής μεταφοράς γίνονται:

∂V i
p

∂ z
=− j Z p I i

p

∂ I i
p

∂ z
=− j Y p V i

p z−z ' 
για κρουστική πηγή ρεύματος 71

∂V 
p

∂ z
=− j Z p I 

p z−z ' 

∂ I 
p

∂ z
=− j Y p V 

p

για κρουστική πηγή τάσης 72

Οι  TLGF  (Transmission  Line  Green's  Functions)  είναι  μαθηματικά  εργαλεία  και  οι 

πηγές,  που  φαίνονται  στις  εξισώσεις  71 και  72 δεν  έχουν  φυσική  έννοια.  Μόνο  υπό 

μορφή ολοκληρώματος μπορούν να αποδώσουν τα πεδία με φυσικό τρόπο.

Με απλή αντικατάσταση γίνεται εμφανές ότι οι σχέσεις αυτές οδηγούν στις διαφορικές 

εξισώσεις:
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Εικόνα 5: Γραφική απεικόνιση της ισοδύναμης διασύνδεσης γραμμών μεταφοράς σε πολυστρωματικά μέσα

Στρώμα 2
Στρώμα 3

Στρώμα Ν-1

Στρώμα 1

Στρώμα N

Άξ
ον

ας
 z

Z1
p Z2

p Z3
p ... ZN

p
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 ∂2

∂ z2 2V i
p=− j  Z p z−z ' 

 ∂2

∂ z2 2I 
p=− jY p  z−z ' 

73

Ειδικά  για  την  περίπτωση  ακτινοβολίας  σε  ομοιογενή  άπειρο  χώρο,  όπου  ο  μόνος 

περιορισμός αφορά την απουσία κυμάτων προερχόμενων από το άπειρο,  η λύση των 

TLGF  μπορεί  να  δοθεί  με  τη  βοήθεια  του  μετασχηματισμού  Fourier  ως  προς  τη 

μεταβλητή z.

V i
p z ; z ' = j Z p

2
∫
−∞

∞

dk z
e− jk zz− z '

k z−k z
74

Χρησιμοποιώντας  μεθόδους  μιγαδικής  ολοκλήρωσης  με  ολοκληρωτικά  υπόλοιπα, 

καταλήγουμε  στην  τελική  μορφή  των  ζητούμενων  μεγεθών  για  την  περίπτωση 

ακτινοβολίας σε ελεύθερο χώρο:

V i
p z ; z ' =Z p

2
e− j∣z− z '∣

I 
p z ; z ' =Y p

2
e− j∣z−z '∣

V 
p z ; z ' =I i

p z ; z ' = sgn z−z ' 
2

e− j∣z− z '∣

75

Ιδιαίτερα σημαντική  όσο  και  χρήσιμη  είναι  η  ιδιότητα της  αμοιβαιότητας  των  TLGF 

(reciprocity),  η οποία ισχύει σε κάθε περίπτωση:

   Vi
p(z; z') = Vi

p(z'; z)
   Iυ

p(z; z') = Iυ
p(z'; z)

   Vυ
p(z; z') = –Ii

p(z'; z)
   Ii

p(z; z') = –Vυ
p(z'; z) 76

Εκμεταλλευόμενοι την ισχύ της αρχής της επαλληλίας και ορίζοντας το συμβολισμό

〈a ,b〉=∭
b≠0

a r ; r ' ⋅b r ' d r ' 77

προκύπτουν οι γενικές εκφράσεις των πεδιακών συνιστωσών για οποιαδήποτε διέγερση:

   Ve = <Vi
e, ie> + <Vυ

e, υe> 78

   Vh = <Vi
h, ih> + <Vυ

h, υh> 79

   Ie = <Ii
e, ie> + <Iυ

e, υe> 80

   Ih = <Ii
h, ih> + <Iυ

h, υh> 81
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Στη συνέχεια της ανάλυσης χρησιμοποιούνται σύμβολα με τόνο για όλα τα μεγέθη, που 

αφορούν το χώρο των πηγών. Αρχικά αντικαθίστανται τα μεγέθη ip,υp με τις πραγματικές 

πηγές του πεδίου (σχέσεις 67). Έπειτα γίνεται εφαρμογή των σχέσεων, που προκύπτουν, 

στις εξισώσεις εύρεσης των θεμελιωδών μεγεθών για κρουστική διέγερση:

E=u V eV h−z
jk I e J zz−z ' 

j 

H=−u I h I ez
jkV h−M z  z−z ' 

j

82

Ο στόχος είναι η εύρεση των δυάδων που ικανοποιούν τις σχέσεις:

   E = <GEJ, J> + <GEM, M> 83

   H = <GHJ, J> + <GHM, M> 84

Με  εκτέλεση  των  σχετικών  πράξεων  βρίσκεται  η  τελική  μορφή  των  δυάδων,  που 

χαρακτηρίζουν το πρόβλημα:

GEJ=u u−V i
e −V i

hz u k 


I i

eu z k 

'
V 

e
z z 1

j k 
2

j '
I 

e− z−z ' 
GEM=u −V 

e uV 
hz  k


I 

e z− k

 '
V i

h
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GHM =u u −I 
h   −I 

e z u k


I i

eu z k 

 '
V 

e
z z 1

j  k
2

j '
V i

h− z−z ' 
GHJ=u   I i

h u −I i
ez − k 


V i

h z k

 '
I 

e
86

Η γεωμετρία του εκάστοτε προβλήματος υπεισέρχεται στις οριακές συνθήκες, οι οποίες 

επιβάλλονται κατά τον υπολογισμό των μεγεθών Vi
p,Vυ

p,Ii
p,Iυ

p όπως φαίνεται στο επόμενο 

κεφάλαιο.

 2.3.v) Υπολογισμός Κρουστικής Απόκρισης για τη Γεωμετρία του Προβλήματος

Η  δεδομένη  γεωμετρία  αποτελείται  από  τρία  στρώματα,  στο  ένα  εκ  των  οποίων 

υπάρχουν οι δύο κρουστικές πηγές τάσης και ρεύματος 1V και 1A αντίστοιχα, σύμφωνα 

με την ανάλυση της προηγούμενης ενότητας. Η μελέτη για το συγκεκριμένο πρόβλημα 
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βασίζεται στη λογική των ανακλάσεων/διαθλάσεων στις διαχωριστικές επιφάνειες και 

ακολουθεί  τη  μέθοδο  ανάλυσης  συνδέσεων  γραμμών  μεταφοράς  διαφορετικής 

εμπέδησης.  Η μελέτη  βασίζεται  σε  πρώτη  φάση  στο  ίδιο  μοντέλο,  αλλά  με  απουσία 

πηγών, από όπου προκύπτουν οι ιδιοσυναρτήσεις του προβλήματος.

 2.3.vi) Ιδιοσυναρτήσεις του ηλεκτρομαγνητικού προβλήματος

Αρχικά θεωρούμε τις αντίστοιχες ομογενείς διαφορικές εξισώσεις 73, οι οποίες έχουν τις 

γνωστές  λύσεις  των κυμάτων,  που κατευθύνονται  προς  τα θετικά και  αρνητικά  z.  Οι 

σχέσεις ισχύουν για κάθε περιοχή ξεχωριστά. Η μελέτη αποσκοπεί αρχικά στην εύρεση 

των Vi
p,Ii

p εφόσον με τον ίδιο τρόπο προκύπτουν όλα τα υπόλοιπα μεγέθη.

V i ,1
p  z =D1

p e j 1 z I i ,1
p z =−Y 1

p D1
p e j 1 z

V i ,2
p  z =C2

p e− j2 zD 2
p e j2 z I i ,2

p z =Y 2
p⋅C2

p e− j 2 z−D2
pe j2 z

V i ,3
p  z =C3

p e− j3 z I i ,3
p z =Y 3

pC 3
p e− j3 z

87

Οι  οριακές  συνθήκες  του  προβλήματος  απαιτούν  τη  συνέχεια  των  τάσεων  και  των 

ρευμάτων στις δύο διαχωριστικές επιφάνειες, ενώ έχουν ήδη ληφθεί υπόψη οι συνθήκες 

ακτινοβολίας του Sommerfeld.

V i ,1
p  z1=V i ,2

p  z1 V i ,2
p  z2=V i ,3

p z 2
I i ,1

p  z1=I i ,2
p z1 I i ,2

p  z2=I i ,3
p  z2

88

Το σύστημα, που προκύπτει για την εύρεση των αγνώστων συντελεστών D1
p,C2

p,D2
p,C3

p 

είναι ομογενές. Στις ακόλουθες σχέσεις εισάγεται ο συμβολισμός θnk=exp(-jβnzk).

   D1
p θ11

-1 – C2
p θ21 – D2

p θ21
-1 = 0 89

   C2
p θ22 + D2

p θ22
-1 – C3

p θ32 = 0 90

   –Y1
p D1

pθ11
-1 – Y2

p C2
p θ21 + Y2

p D2
p θ21

-1 = 0 91

   Y2
p C2

p θ22 – Y2
p D2

p θ22
-1 – Y3

p C3
p θ32 = 0 92
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Εικόνα 6: Το ισοδύναμο κύκλωμα του προβλήματος με γραμμές μεταφοράς

z = z1 = hz = z'

β1 , Z1
P β2 , Z2

P β3 , Z3
P

~

Ii,1
P

Ii,3
P

Ii,2
P

V3
P

z = z2 = 0



Θεωρητική Ανάλυση Γεωμετρίας Απεικόνισης Η Συνάρτηση Green του Ηλεκτρομαγνητικού Μοντέλου

Το αντίστοιχο ομογενές σύστημα γράφεται:

[ 11
−1 −21 −21

−1 0
−Y 1

p11
−1 −Y 2

p21 Y 2
p 21

−1 0
0 22 22

−1 −32

0 Y 2
p22 −Y 2

p 22
−1 −Y 3

p 32
]⋅[D1

p

C2
p

D2
p

C3
p]=[0000] 93

Για την εύρεση μη τετριμμένων λύσεων πρέπει  η  ορίζουσα του συστήματος  να είναι 

μηδενική.  Κατά τη  διάρκεια της  ανάλυσης είναι  χρήσιμος  ο  ορισμός  των ακόλουθων 

βοηθητικών μεγεθών, που χαρακτηρίζουν τις ανακλάσεις και διαθλάσεις στα διάφορα 

στρώματα:

 ij
p=

Z i
p−Z j

p

Z i
pZ j

p=
Y j

p−Y i
p

Y j
pY i

p

T ij
p=

2Z i
p

Z i
pZ j

p =
2Y j

p

Y j
pY i

p

 ij
p1=T ij

p

94

Εκτελώντας  τις  κατάλληλες  γραμμοπράξεις  το  σύστημα  λαμβάνει  την  ακόλουθη 

ενδιαφέρουσα μορφή:

[11
−1 0 −T 12

p 21
−1 0

0 −21 12
p 21

−1 0
0 −32

p 22 22
−1 0

0 T 32
p 22 0 −32

]⋅[D1
p

C2
p

D2
p

C3
p]=[0000] 95

Η γραφή αυτή ορίζει καθαρά το ρόλο των μεγεθών Γij,Tij ως συντελεστές ανάκλασης και 

διάθλασης αντίστοιχα στη διάταξη αυτή. Η ορίζουσα Δ υπολογίζεται άμεσα:

   Δ = θ11
-1 θ32 (θ21 θ22

-1 – Γp
32 Γp

12 θ22 θ21
-1) 96

Με αντικατάσταση των συμβολισμών προκύπτει τελικά η απαίτηση:

e j 1 z1−3 z2e j2z2−z1−e j 2 z1−z 2
Z 3

p−Z2
p

Z 3
pZ2

p⋅
Z1

p−Z 2
p

Z1
pZ 2

p=0 97

Ο μηδενισμός της ορίζουσας ορίζει μία σχέση για τους συντελεστές διάδοσης βi, εφόσον 

όλα τα άλλα μεγέθη είναι σταθερά. Μόνο ο όρος της παρένθεσης δύναται να μηδενιστεί, 

ενώ ισχύει z2 – z1 = d. Όπως είναι φανερό, οι ρυθμοί ΤΜ και ΤΕ πλέον διαχωρίζονται και 

δίνουν  διαφορετικούς  ρυθμούς  κυματοδήγησης.  Το  φαινόμενο  της  κυματοδήγησης 

Ηλεκτρομαγνητική Ανακατασκευή και Βελτιστοποίηση Απεικόνισης Τρισδιάστατων Αντικειμένων με Ανάπτυξη Κατανεμημένης Πλατφόρμας Γενετικών
Αντιπροσώπων Λογισμικού 50/236



Θεωρητική Ανάλυση Γεωμετρίας Απεικόνισης Η Συνάρτηση Green του Ηλεκτρομαγνητικού Μοντέλου

διεγείρεται φυσικά στη μεσαία περιοχή, αφού μόνο αυτή έχει πεπερασμένες διαστάσεις. 

Σε κάθε περίπτωση ισχύει:

e j 22 d=
Z 3

p−Z 2
p

Z 3
pZ 2

p⋅
Z 1

p−Z 2
p

Z 1
pZ 2

p 98

Έτσι, για την περίπτωση ρυθμών ΤΜ θέτουμε p = e και λαμβάνουμε λόγω 66:

e j 22 d=
3 /3−2/2

3 /32/2
⋅
1/1−2/2

1/12/2
99

Αντίστοιχα η σχέση για τους ΤΕ ρυθμούς είναι απλούστερη, εφόσον όλα τα μέσα έχουν 

την ίδια μαγνητική διαπερατότητα:

e j 22 d=
2−3

32
⋅
2−1

12
100

Πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  οι  σχέσεις  διασποράς 99 και  100 είναι  εξισώσεις  της 

μεταβλητής  kρ,  η  οποία,  όταν  λαμβάνει  κατάλληλες  τιμές,  δίνει  τους  αντίστοιχους 

ρυθμούς  κυματοδήγησης.  Αυτοί  οι  ρυθμοί  αντιστοιχούν  φυσικά  σε  πόλους  της 

ολοκληρωτέας συνάρτησης κατά την αντιστροφή των Μ/Σ Fourier και η εκτίμηση της 

συνεισφοράς τους είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον υπολογισμό του ολοκληρώματος 

αυτού. Η λύση των υπερβατικών εξισώσεων 99, 100 δίνεται με αριθμητικό τρόπο, αλλά 

με κάποια επεξεργασία μπορούν να αποκτήσουν απλούστερες εκφράσεις. Ονομάζοντας

2j
h =2/k 2

2−k j
2 η 100 μπορεί να εκφραστεί σαν συνάρτηση με μόνον άγνωστο το β2:

e j 22 d=223
h 23

h −23
h 2−1−1221

h 21
h −21

h 2−1−1 101

Σε κάθε περίπτωση, τα πεδία στο χώρο μπορούν τελικά να προκύψουν με κατάλληλη 

ολοκλήρωση των σχέσεων:

E1=2−2∬dk x dk y⋅e− j k⋅a1
−ke j1 z

E2=2−2∬ dk x dk y⋅e− j k⋅a2
+k e− j2 za2

−k e
j2 z

E3=2−2∬dk x dk y⋅e− j k ⋅a3
+ k e

− j0 z

102

 2.3.vii) Το Πρωτεύον Πεδίο από Σημειακή Πηγή

Προκειμένου  να  υπολογιστεί  η  κρουστική  απόκριση  του  ελευθέρου  χώρου,  στο 

γεωμετρικό  μοντέλο  χρησιμοποιείται  μία  ιδεατή  μοναδιαία  πηγή,  η  οποία  μπορεί  να 

περιγραφεί μαθηματικά ως εξής:

   J(r) = ûδ(r – r') = ûδ(x-x')δ(y-y')δ(z-z') 103

Το μοναδιαίο διάνυσμα û συμβολίζει την πόλωση ενώ οι συντεταγμένες {x',y',z'} δίνουν 
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τη θέση της πηγής. Προκειμένου να αποδοθούν σε μία σχέση όλες οι δυνατές πολώσεις 

του πεδίου, χρησιμοποιείται η παράσταση του πεδίου σε δυαδική μορφή (dyadic form). 

Αρχικά όμως πρέπει να επιλυθεί η διαφορική εξίσωση 41 σε βαθμωτή μορφή:

   (∇2+k2)g0(x,y,z) = −δ(x-x')δ(y-y')δ(z-z') 104

Με επεξεργασία του μετασχηματισμού Fourier της συνάρτησης  G ως προς τις χωρικές 

μεταβλητές x, y, z προκύπτει η γνωστή σχέση:

g0x , y , z = e− jk  x−x' 2 y− y'2z−z ' 2

4x−x ' 2 y− y ' 2z−z ' 2

=
e− jk∣r−r '∣

4∣r−r '∣

 105

Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να μετασχηματιστεί ισοδύναμα στις ακόλουθες μορφές, με 

χρήση του μετασχηματισμού Fourier:

g0x , y , z = 1
83∭

−∞

∞ e j  kx x− x' k y y− y ' k zz−z '

k x
2k y

2k z
2−k 2 dk x dk y dk z

=
1

82∬
−∞

∞ 1


e−∣z−z '∣e j kx x−x'  j ky y− y '  dk x dk y

106

g0 , z= 1
4

∫
0

∞ 1


e−∣z−z '∣J 0 − '  d 

=
1

8∫
−∞

∞ 1


e−∣z−z '∣H 0
2− ' d 

107

                      όπου     γ2 = kx
2 + ky

2 – k2 = λ2 – k2 108

Η δυάδα της συνάρτησης Green του ελευθέρου χώρου προκύπτει από την έκφραση της 

κυματικής εξίσωσης για το ηλεκτρικό πεδίο:

g0=1k−2 ∇∇  e− jk ∣r−r '∣

4∣r−r '∣
109

Το αντίστοιχο ηλεκτρικό πεδίο για την πόλωση û προκύπτει άμεσα από τη προηγούμενη 

σχέση, σύμφωνα με τον ορισμό των δυάδων:

E0
 u=− j  g0⋅u 110

Στη  συνέχεια,  χρησιμοποιείται  η  αντικατάσταση  R = |r – r'| για  απλοποίηση  των 

εκφράσεων. Η ανάπτυξη της σχέσης 109 δίνει στο πεδίο του χώρου {x,y,z}:

g0=
e− jkR

4R
⋅1⋅1 1

jkR
− 1

kR2−r−r '  r−r ' 
R2 1 3

jkR
− 3

kR2 111

Ο στροβιλισμός της δυάδας, πάλι σε χωρικές συντεταγμένες έχει την μορφή:
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∇×g0=
e− jkR

4R
 z−z '  y x−x y  y− y '  x z−z xx− x '  z y− y z  1 jkR

R2 112

Εφαρμόζοντας μετασχηματισμό Fourier των μεταβλητών x,y στις σχέσεις 111 και 112 και 

χρησιμοποιώντας την Εξ. 106 για το βαθμωτό μέγεθος G0 λαμβάνουμε τις εξισώσεις του 

πρωτεύοντος πεδίου, που θα χρησιμοποιηθούν στην ακόλουθη μελέτη. Χάριν ευκολίας 

και χωρίς βλάβη της γενικότητας λαμβάνεται x'=y'=0:

G0k x , k y , z= e−i∣z− z'∣

82 i
113

G0=G 0 x x1−
k x

2

k i
2  −x y

k x k y

k i
2 −x z

jk xi sz
k i

2

−y x
k x k y

k i
2 y y1−

k y
2

k i
2  −y z

jk y i sz
k i

2

−z x
jk xi sz

k i
2 −z y

jk y i sz
k i

2 z z1
i

2

ki
2   114

H 0=∇×G0= x y i sz x z jk y

−y xi sz −y z jk x

−z x jk y z y jk x
G0 115

   E0 = –jωμiG0 116

με sz=sign(z-z').

 2.3.viii) Οι Εκφράσεις του Πεδίου και οι Οριακές Συνθήκες

Εύκολα  αποδεικνύεται  πως  οι  κυματικές  εξισώσεις  του  ηλεκτρομαγνητισμού 

ικανοποιούνται  αν  τα  πεδία  στους  τρεις  χώρους  περιγραφούν  με  τις  ακόλουθες 

εκφράσεις:

E1=∬dk x dk y⋅e j K⋅ a1
−K e1 z 117

E2=∬ dk x dk y⋅e j K⋅ a2
+K e−2 za2

−K e2 z 118

E3=∬dk x dk y⋅e j K⋅ a3
+ K e−0 z 119

E0=−
j0

82 ∬dk x dk y⋅e j K⋅ 1k−2 ∇ ∇  e−1∣z−z '∣

1
⋅u 120

H 0=
1

82∬dk x dk y⋅e j K⋅∇×
e−1∣z−z '∣

1
u 121
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Με  K συμβολίζεται εδώ το διάνυσμα των κυματαριθμών K=xk xy k y . Οι μιγαδικοί 

συντελεστές διάδοσης γi εξαρτώνται από τις μεταβλητές Fourier kx,ky με τον εξής τρόπο:

i=k x
2k y

2−20i '=K 2−k i
2 122

Οι εξισώσεις  117-119 ικανοποιούν επίσης τους  φυσικούς περιορισμούς της γεωμετρίας, 

αποκλείοντας  την  ύπαρξη  κυμάτων  που  προέρχονται  από  το  άπειρο  (θετικό  κι 

αρνητικό). Με το ίδιο σκεπτικό, η μιγαδική ποσότητα γi πρέπει να εκφράζει κύματα που 

να εξασθενούν στα αγώγιμα μέσα. Επομένως επιλέγεται η μιγαδική ρίζα, η οποία στην 

προκειμένη περίπτωση ικανοποιεί τους περιορισμούς:

    Re{γi}>0,  Im{γi}>0 123

Οι περιορισμοί αυτοί καθορίζουν τις τελικές μορφές, που λαμβάνουν το πραγματικό και 

το  φανταστικό  μέρος  των  συντελεστών  διάδοσης,  δεδομένου  ότι  το  μέγεθος  K είναι 

αμιγώς πραγματικό:

ℜ{i}=1/2 K2−k0
2ri

2 ik 0 0
2K 2−k0

2 ri
ℑ{i}=1 /2K 2−k 0

2ri 
2i k 00

2−K2−k 0
2ri

124

Στις ανωτέρω σχέσεις, με ζ0 συμβολίζεται η κυματική αντίσταση του ελεύθερου χώρου. 

Λόγω  της  μοναδικότητας  του  Μ/Σ  Fourier,  η  συνέχεια  της  διερεύνησης  των  τύπων 

πραγματοποιείται  στο  πεδίο  των  μεταβλητών  {kx,ky,z},  εφόσον  αυτό  διευκολύνει 

ιδιαίτερα την ανάλυση.
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Σε αυτό το σημείο, το πρόβλημα έγκειται στην ανεύρεση των διανυσματικών αγνώστων 

a1
-,  a2

-,  a2
+,  a3

+  δηλαδή  δώδεκα συνολικά συντελεστών πεδίου. Επομένως απαιτούνται 

δώδεκα  ανεξάρτητες  εξισώσεις  για  τον  τελικό  υπολογισμό  του  ηλεκτρομαγνητικού 

πεδίου. Οι εξισώσεις αυτές παρέχονται από τις οριακές συνθήκες, οι οποίες συνδέουν τα 

διαφορετικά  διανύσματα  ακριβώς  πάνω στα σημεία  διεπαφών  z=0,  z=h.  Επειδή  δεν 

υπάρχουν ελεύθερα φορτία ή άλλες ελεύθερες πηγές στο χώρο, οι οριακές συνθήκες για 

το ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο μπορούν να γραφούν όπως φαίνεται στην επόμενη 

ανάλυση.

 a) Απουσία Ελεύθερων Φορτίων

Εφόσον παντού στο χώρο η πυκνότητα φορτίου είναι μηδενική, ο νόμος του Gauss δίνει 

άμεσα:

   ∇⋅Ei = 0,   i = 1,2,3 125

Ειδικά από την εφαρμογή του νόμου σε ολόκληρη την περιοχή 2, αποδεικνύεται πως η 

εξίσωση ∇⋅E2=0 ανάγεται σε δύο λόγω της ύπαρξης κυμάτων, που διαδίδονται και προς 

τις  δύο  κατευθύνσεις.  Οι  σχέσεις  είναι  βαθμωτές,  επομένως  προκύπτουν  τέσσερις 

Ηλεκτρομαγνητική Ανακατασκευή και Βελτιστοποίηση Απεικόνισης Τρισδιάστατων Αντικειμένων με Ανάπτυξη Κατανεμημένης Πλατφόρμας Γενετικών
Αντιπροσώπων Λογισμικού 55/236

Εικόνα 7: Το πραγματικό και φανταστικό μέρος του γi ως συνάρτηση του K για μέσα με 
διαφορετικές ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες (k0 = 2π)

 0

 5

 10

 15

 20

 25

 0  5  10  15  20  25

Re{g}, er=4, sigma=0.001
Im{g}, er=4, sigma=0.001
Re{g}, er=6, sigma=0.01
Im{g}, er=6, sigma=0.01

Re{g}, free space
Im{g}, free space



Θεωρητική Ανάλυση Γεωμετρίας Απεικόνισης Η Συνάρτηση Green του Ηλεκτρομαγνητικού Μοντέλου

γραμμικά ανεξάρτητες εξισώσεις από αυτή την παρατήρηση. Φυσικά ισχύει το ίδιο και 

για τη μηδενική απόκλιση του μαγνητικού πεδίου:

   ∇⋅Hi = 0,   i = 1,2,3 126

 b) Συνέχεια του Εφαπτομενικού Ηλεκτρικού Πεδίου

Στα διαχωριστικά επίπεδα z=0, z=h η εφαπτομενική συνιστώσα του ηλεκτρικού πεδίου 

πρέπει να είναι συνεχής, σύμφωνα με τις Εξ. 3. Στην προκειμένη περίπτωση ισχύει:

z×E3 z0=z×E2 z0−
z×E2 z h= z×E1 z h−E0 z h− 127

Κάθε  μία  από  αυτές  τις  διανυσματικές  εξισώσεις  περιλαμβάνει  δύο συνιστώσες  του 

πεδίου (τις εναπομείναντες x,y που είναι εφαπτομενικές στην z). Άρα προστίθενται άλλες 

τέσσερις  εξισώσεις στο σύστημα.

 c) Συνέχεια του Εφαπτομενικού Μαγνητικού Πεδίου

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, λόγω απουσίας επιφανειακών ρευμάτων στις 

διαχωριστικές  ζώνες,  το  μαγνητικό  πεδίο  πρέπει  να  είναι  συνεχές.  Χρησιμοποιώντας 

τους νόμους του Maxwell για την εξαγωγή του μαγνητικού πεδίου από το στροβιλισμό 

του ηλεκτρικού λαμβάνουμε τις ακόλουθες εκφράσεις:

z×∇×E3 z 0=z×∇×E2z 0−
z×∇×E2 z h=z×∇×E1 z h−− j 0 H 0z h− 128

Από αυτό το ζεύγος των διανυσματικών σχέσεων λαμβάνονται οι τελευταίες  τέσσερις 

εξισώσεις για το τελικό σύστημα. Ιδιαίτερα χρήσιμη για τη συνέχεια είναι η σχέση, που 

προσδιορίζει  το  αποτέλεσμα  των  διαδοχικών  εξωτερικών  γινομένων  στις  128,  σαν 

συνάρτηση του εφαπτόμενου πεδίου και της κάθετης συνιστώσας:

z×∇×Ei= j K ei , z−
∂ei ,t

∂ z
129

 d) Επίλυση του Συστήματος Εξισώσεων στο Πεδίο των Χωρικών Συχνοτήτων

Η καταγραφή κι επίλυση του συστήματος των δώδεκα εξισώσεων πραγματοποιείται με 

βάση τους Μ/Σ Fourier των πεδίων, εφαρμόζοντας τις ακόλουθες αντιστοιχίσεις:
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x k x

y k y

∂
∂ x

 jk x

∂
∂ y

 jk y

∇ j Kz ∂
∂ z

130

Η ομάδα σχέσεων  125 δίνει άμεσα τις ακόλουθες βαθμωτές εξισώσεις,  από τις οποίες 

μπορούν να υπολογιστούν οι κάθετες (z) συνιστώσες του πεδίου:

   jK⋅a1t
– + γ1a1z

– = 0 131

   jK⋅a2t
+ – γ2a2z

+ = 0 132

   jK⋅a2t
– + γ2a2z

– = 0 133

   jK⋅a3t
+ – γ0a3z

+ = 0 134

Από  τη  συνέχεια  εφαπτόμενου  ηλεκτρικού  και  μαγνητικού  πεδίου  στο  επίπεδο  z=0 
εξάγονται άμεσα οι εξισώσεις:

   a3t
+ = a2t

+ + a2t
– 135

   jKa3z
+ + γ0a3t

+ = jK(a2z
+ + a2z

–) + γ2(a2t
+ – a2t

–) 136

Απαλείφοντας τις κάθετες συνιστώσες από την 136 βάσει των 132, 133, 134 προκύπτει σε 

δυαδική μορφή:

0 1z−
K K
0 ⋅a3t

+=21z−
K K
2 ⋅a2t

+−a2t
−  137

Στο επίπεδο z=h συμμετέχει και το πρωτεύον πεδίο της μοναδιαίας κρουστικής πηγής:

a2t
+ e− 2 ha2t

− e 2 h=a1t
− e1 h0t h 138

j K a2z
+ e−2 ha2z

− e 2 h2a2t
+ e−2 h−a2t

− e2 h=

j K a1z
− e1 h−1 a1t

− e1 h− j0 h0t h
139

Η εξίσωση 139 γράφεται συνεπτυγμένα:

2 1z−
K K
2 ⋅a2t

+ e−2 h−a2t
− e2 h=

−11z−
K K
1 ⋅a1t

− e1h− j 0 h0t h
140

Οι  διανυσματικές  σχέσεις  135,  137,  138 και  140 καταρτίζουν  το  4x4 διανυσματικό 

σύστημα  υπολογισμού των τεσσάρων αγνώστων συντελεστών.  Η δυαδική  μορφή του 
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πρωτεύοντος πεδίου υπολογίζεται από τις σχέσεις ορισμού:

0t=− jG01z−
K K j 1 sz K z

k 1
2 ⋅u

=− j G 0[1z−
K K
k1

2 ⋅u t−
j1 sz uz

k 1
2 K ]

141

h0t=G0 1z⋅ j K−1 sz z ×u
=G0[1 sz

K 2 K  z×K − z×K K ⋅ut− ju z z×K ]
=G0 [1 sz  x y−y x⋅u t− ju z z×K ]

142

Ορίζοντας:

Y i=i1z−
K K
i

143

προκύπτει η τελική μορφή του συστήματος.

[ 1 0 −1 −1
0 −e1 h e2 h e−2 h

Y 0 0 Y 2 −Y 2

0 Y 1 e1 h −Y 2 e2 h Y 2 e−2 h]⋅[a3t
+

a1t
−

a2t
−

a2t
+ ]=[ 0

0t h
0

− j 0 h0t h] 144

Αποδεικνύονται χρήσιμες οι ακόλουθες αλλαγές αγνώστων μεταβλητών:

b1t
−=a1t

− e1 h

   b2t
even =  a2t

– + a2t
+

   b2t
odd =  a2t

– – a2t
+

=0t h
=− j 0 h0t h 145

Το σύστημα πλέον γίνεται απλούστερο στους υπολογισμούς:

[ 1 0 −1 0
0 −1 cosh 2 h sinh 2 h

Y 0 0 0 Y 2

0 Y 1 −Y 2 sinh2 h −Y 2cosh 2 h]⋅[
a3t

+

b1t
−

b2t
even

b2t
odd ]=[0


0
] 146

Για την επίλυση του διανυσματικού αυτού συστήματος απαιτείται ο υπολογισμός των 

αντίστροφων δυάδων σε δύο διαστάσεις, με χρήση της ιδιότητας:

K K
K 2 

z z×
× K K
K 2 =1−z z=1z 147
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Εύκολα προκύπτει πως υπάρχει δυάδα, τέτοια ώστε Y i
−1⋅Y i=1z . Η γενική μορφή της 

αντίστροφης αυτής δυάδας (στις δύο διαστάσεις) είναι:

Z i=Y i
−1=−

i

k i
2 1z

z z×
× K K
i k i

2 148

Για λόγους συμπτύξεως των σχέσεων ορίζεται:

nK=
K K
K 2

nzK=
z z×

× K K
K 2

149

Ισχύουν οι χρήσιμες δυαδικές σχέσεις:

Y i=nK−k i
2

i
nzK i 150

Z i=nK i

−k i
2nzK 1

i  151

Z i Y j=nK k j
2 i

k i
2  j

nzK j

i  152

=−e−1h−z '  0

82 { j[ nK 1

−k 1
2nzK 1

1]⋅u t
uz

k 1
2 K}

=−e−1h−z '  j 0

82 Z 1⋅u t−
ju z

k1
2 K 

153

=e−1h−z '  j 0

82 [z×u t
juz

1

 z×K ] 154

Για τις εκφράσεις του πρωτεύοντος πεδίου χρησιμοποιείται ο συμβολισμός u=u tz uz . 

Πραγματοποιώντας τις πράξεις,  που έχουν οριστεί  στο δυαδικό χώρο λαμβάνουμε το 

τελικό αποτέλεσμα (αναγράφονται οι συμβολισμοί c2h=cosh(γ2h), s2h=sinh(γ2h)):

[1 0 −1 0
0 1 −c2h −s2h

0 0 Z 2⋅Y 0 1
0 0 c2h−s2h Z 1⋅Y 2 s2h−c2h Z 1⋅Y 2

]⋅[a3t
+

b1t
−

b2t
even

b2t
odd ]=[ 0

−
0

Z1⋅
] 155
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Z1⋅=e−1h−z '  j0

82 [Z 1⋅z×u t
ju z

1
z×K −Z1⋅u t−

juz

k 1
2 K]

=e−1 h−z '  j0

82 Z 1⋅ z×u t−u t
ju z

1
 z×K −K 

156

   a3t
+ = b2t

even 157

   b1t
– = c2hb2t

even + s2hb2t
odd – ∈ 158

b2t
odd=−Z 2⋅Y 0⋅b2t

even 159

b2t
even=−D2

−1⋅Z1⋅ 160

όπου

D2=∣ Z 2⋅Y 0 1
c2h−s2h Z 1⋅Y 2 s2h−c2h Z 1⋅Y 2∣

=−c2h 1zZ1⋅Y 0s2hZ 1⋅Y 2Z 2⋅Y 0
161

Η τελική μορφή αυτής της δυαδικής ορίζουσας φαίνεται στην επόμενη εξίσωση:

D2=nK k 2
4 01k1

2 k 0
2 2

2 s2h−k 2
2k1

2 0k 0
2 12c2h

k1
2 k 2

2 02


nzK 2
201s2h−120 2c2h

12 
162

Η εξάρτηση από τον κυματαριθμό k0 μπορεί να απαλοιφθεί, οδηγώντας στην ακόλουθη, 

απλούστερη μορφή της αντίστροφης δυάδας:

D2
−1=nK r1r2 02

r2
2 0 1r12

2 s2h−r2r1012c2h


nzK 12

012
2 s2h−012 c2h 

163

Η 160 λόγω των 163 και 156 λαμβάνει την ακόλουθη, τελική μορφή:
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b2t
even=−e−1 h−z '  j0

82

⋅ r1r2 0 2
nK⋅Z1

r2
2 01r1 2

2 s2h−r2r1 012 c2h


1 2

nzK⋅Z 1

0 12
2 s2h−012 c2h


⋅ z×u t− ut

juz

1
 z×K −K 

164

b2t
even=e−1 h− z'  j0

82

⋅ r1r2 0 1 2 k1
−2 nK

r2
2 01r1 2

2 s2h−r2r1 012 c2h

−
2

nzK

0 12
2 s2h−012 c2h


⋅ z×u t− ut

juz

1
 z×K −K 

165

b2t
odd=e−1h−z '  j0

82

⋅ −r11 2
2 k 1

−2

r2
2 01r1 2

2 s2h−r2r1 012 c2h


0

0 12
2 s2h−012 c2h


⋅ z×u t− ut

juz

1
 z×K −K 

166

Η  απεικόνιση  γίνεται  με  χρήση  της  συνάρτησης  αντίθεσης  των  διηλεκτρικών  Δε'(r) 
(contrast function), η οποία ουσιαστικά αποτελεί μία ισοδύναμη πηγή του πεδίου:

Ar ≃−0∭
V '

dV '  ' r ' G rr ; r ' ⋅G r
*r ; r ' ⋅u 167

Η αριθμητική αστάθεια των ολοκληρωμάτων Sommerfeld δυσχεραίνει την εκτέλεση της 

ολοκλήρωσης,  που  αποτελεί  την  τελική  φάση  υπολογισμών.  Όμως,  στο  επόμενο 

κεφάλαιο  παρατίθενται  κατάλληλες  αριθμητικές  μέθοδοι  (Μέθοδος  Ροπών,  Μέθοδος 

Βοηθητικών Πηγών), που καθιστούν δυνατό τον υπολογισμό του πεδίου με τη βοήθεια 

προγραμμάτων υπολογιστή, ελέγχοντας σε κάθε περίπτωση το σφάλμα, που εισάγεται 
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από την απαιτούμενη επεξεργασία.

 2.4. Οι Εκφράσεις του Πεδίου σε Γεωμετρία Δύο Διαστάσεων

Μία απλούστερη περίπτωση ανάλυσης, με αρκετές πρακτικές όμως προεκτάσεις, είναι η 

θεώρηση  των  ανομοιογενειών,  ή  αντίστοιχα  των  ισοδύναμων  πηγών  του  πεδίου,  ως 

άπειρες κατανομές ως προς τον άξονα y. Σε αυτή την περίπτωση γενικά ισχύει ∂/∂y = 0. 

Χωρίς βλάβη της γενικότητας, το ηλεκτρικό πεδίο θεωρείται πολωμένο κατά τον άξονα 

y. Η ανάλυση έχει ελάχιστες αλγοριθμικές διαφορές με την τρισδιάστατη περίπτωση. Οι 

βασικές  εκφράσεις  των  πεδίων,  μετά  από  (απλό)  χωρικό  μετασχηματισμό  Fourier 

γίνονται:

E1=∫ d ⋅e j x a1
−e1 z 168

E2=∫ d ⋅e j x a2
+e− 2 za2

−e2 z 169

E3=∫ d ⋅e j x a3
+ e−0 z 170

E0=−
0

4
H 0

2k1  x2 z−z0
2=−

j 0

4 ∫ d 
e−1∣z−z0∣

1
e j x

171

Οι εξισώσεις που προκύπτουν είναι

   a3
+ = a2

+ + a2
– 172

a2
+e− 2 ha2

− e 2 h=a1
− e1 h−

j0

4
e−1∣h−z0∣

1
173

   γ0α3
+ = γ2(a2

+ – a2
–) 174

2−a2
+ e−2 ha2

− e2 h=1 a1
− e1 h

j 0

4
e−1∣h−z0∣

175

∇× y E=z j  E−x ∂ E
∂ z 176

z×∇× y E=−y ∂ E
∂ z 177

Για μία ακόμη φορά χρησιμοποιούνται οι αλλαγές μεταβλητής:

b1=a1
−e1 h

   b2
even =  a2

– + a2
+

   b2
odd =  a2

– – a2
+ 178

Οι νέες εξισώσεις τώρα γράφονται:

   a3
+ = b2

even 179
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   b2
evenγ0 + b2

oddγ2 = 0 180

b2
even cosh 2 hb2

odd sinh2 h−b1=−
j 0

4
e−1∣h−z0∣

1
181

b2
even 2 sinh 2hb2

odd 2 cosh 2 h−b1 1=
j 0

4
e−1∣h−z0∣

182

Το  γραμμικό  σύστημα  των  τριών  (βαθμωτών)  αγνώστων  μπορεί  να  γραφεί  στην 

ακόλουθη συνεπτυγμένη μορφή (c2h=cosh(γ2h), s2h=sinh(γ2h)):

[ 1 −c2h −s2h

0 0 2

−1 s2h 2 c2h 2
]⋅[b1

b2
even

b2
odd ]= j0

4
e−1∣h− z0∣

1 [ 1
0
1
] 183

Το σύστημα έχει παρόμοια μορφή με το 146. Οι διαφορές βρίσκονται στους συντελεστές 

γi, που αντικαθιστούν τις δυάδες Zi. Η λύση δίνει τα ακόλουθα τελικά αποτελέσματα:

b2
even=

j0

4
22 e−1∣h− z0∣

sinh 2 h2
20 1−cosh 2 h012

b2
odd=−

j0

4
20 e−1∣h− z0∣

sinh 2 h2
20 1−cosh 2 h012

b1=
e−1∣h−z0∣

1

j0

4
sinh 2 h2

2−0 1−cosh 2 h0−12

sinh 2 h2
20 1−cosh 2 h012

184

Εναλλακτικά, οι συντελεστές μπορούν να γραφούν στην ακόλουθη μορφή

b2
even=

j0

4
42 e−1∣h−z0∣

e2 h2−02−1−e−2 h2021

b2
odd=−

j 0

4
40 e−1∣h−z0∣

e2 h2−02−1−e−2 h2021

b1=
e−1∣h−z0∣

1

j 0

4
e2 h2−021−e−2 h202−1

e2 h2−02−1−e−2 h2021

185

Με  απλή  εποπτική  σύγκριση  είναι  εμφανής  η  ομοιότητα  των  σχέσεων  με  αυτές  της 

τρισδιάστατης περίπτωσης. Μάλιστα σε πολλά σημεία υπάρχει ισότητα των εκφράσεων, 

που  αντιστοιχούν  στις  nzK μοναδιαίες  δυάδες.  Αυτό  είναι,  άλλωστε,  και  θεωρητικά 

αναμενόμενο,  δεδομένης  της  αντιστοιχίας  των  TΜ  ρυθμών.  Αντικαθιστώντας  στις 
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εκφράσεις των πεδίων λαμβάνονται οι εξισώσεις του πεδίου παντού στο χώρο.

E1=∫ d ⋅e j x b1 e1 z−h

E2=∫ d ⋅e j x b2
evencosh 2 z b2

odd sinh 2 z
E3=∫ d ⋅e j x b2

evene−0 z

186

Η  σύντομη  αυτή  ανάλυση  έχει  άμεση  εφαρμογή  σε  προβλήματα  απεικόνισης 

υπεδάφους,  όπου  τα  αντικείμενα  διαθέτουν  συμμετρία  ως  προς  τη  μία  οριζόντια 

διάσταση.  Κλασικό  παράδειγμα  τέτοιων  εφαρμογών  είναι  η  ανίχνευση  και  ο 

χαρακτηρισμός  υπογείων  σωληνώσεων,  όπου  ο  διαμήκης  άξονας  συμμετρίας  του 

αγωγού είναι αρκετά μεγάλος,  ώστε να θεωρηθούν πρακτικά αμελητέες οι  μεταβολές 

κατά  τη  μία  διάσταση.  Φυσικά  η  ανομοιογένεια  του  εδάφους  αποτελεί  ισχυρό 

παράγοντα αποκλίσεων από τις προηγούμενες θεωρητικές εκτιμήσεις.

Ένα τέτοιου είδους πρόβλημα σκέδασης μελετάται σε επόμενες φάσης της διατριβής, 

ενώ  έχουν  ληφθεί  και  πειραματικές  μετρήσεις  για  την  εκτίμηση  των  δυνατοτήτων 

μικροκυματικής απεικόνισης αυτών των δομών.

Ηλεκτρομαγνητική Ανακατασκευή και Βελτιστοποίηση Απεικόνισης Τρισδιάστατων Αντικειμένων με Ανάπτυξη Κατανεμημένης Πλατφόρμας Γενετικών
Αντιπροσώπων Λογισμικού 64/236



Μοντέλα Υπολογιστικού Ηλεκτρομαγνητισμού Μοντέλα Υπολογιστικού Ηλεκτρομαγνητισμού

3. Μοντέλα Υπολογιστικού Ηλεκτρομαγνητισμού

Οι  ηλεκτρομαγνητικές  διατάξεις  σε  πρακτικά  προβλήματα  σπάνια  μπορούν  να 

μελετηθούν  με  αναλυτικές  μεθόδους.  Σύνθετες  ολοκληρωματικές  εκφράσεις  και 

δυσεπίλυτα  συστήματα  εξισώσεων  καθιστούν  πολλές  φορές  αναγκαία  τη  μελέτη  με 

εναλλακτικό τρόπο, με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι συστηματικές μέθοδοι 

ανάλυσης  ηλεκτρομαγνητικών  προβλημάτων  συνθέτουν  την  επιστήμη  του 

Υπολογιστικού  Ηλεκτρομαγνητισμού  (Computational  Electromagnetism  –  CEM).  Η 

εφαρμογή μεθόδων CEM κρίνεται πρακτικά απαραίτητη όταν [18]:

• Η Μερική Διαφορική Εξίσωση (ΜΔΕ) του προβλήματος είναι μη γραμμική και η 

απόπειρα γραμμικής ανάλυσης επηρεάζει σημαντικά το αποτέλεσμα

• Οι οριακές συνθήκες είναι μεικτού τύπου (Dirichlet και Neumann συγχρόνως)

• Οι οριακές συνθήκες εμφανίζουν χρονική εξάρτηση

• Τα μέσα είναι ανομοιογενή ή ανισοτροπικά

• Η περιοχή παρατήρησης έχει πολύπλοκη γεωμετρία

Η  αξιολόγηση  των  μεθόδων  CEM  πραγματοποιείται  σε  γενικές  γραμμές  βάση  των 

ακόλουθων κριτηρίων:

• Ποιότητα  μοντελοποίησης:  το  σημαντικότερο  στοιχείο  αξιολόγησης  είναι  η 

απόκλιση του υπολογιστικού μοντέλου σε σχέση με την πραγματική διάταξη.

• Απαιτήσεις σε υπολογιστικούς πόρους: πολλές φορές οι μέθοδοι συγκρίνονται 

ως προς την απαιτούμενη υπολογιστική ισχύ και μνήμη, ώστε να επιτευχθεί το 

ίδιο  αποτέλεσμα.  Με  αυτόν  τον  τρόπο  κρίνεται  ποιος  αλγόριθμος  είναι  πιο 

αποδοτικός για ένα δεδομένο πρόβλημα.

• Ευκολία κατάστρωσης αλγορίθμου: ορισμένες μέθοδοι απαιτούν σύνθετες και 

χρονοβόρες πράξεις για την προετοιμασία του τελικού προγράμματος Η/Υ, ενώ 

σε άλλες η αντίστοιχη προεργασία είναι απλή και σύντομη.

• Ταχύτητα  σύγκλισης:  Με  τον  όρο  σύγκλιση  στον  CEM  ορίζεται  η  συνεχής 

μείωση  των  αποκλίσεων  στα  μετρούμενα  μεγέθη  (σφάλματα  οριακών 

συνθηκών, διατομή σκέδασης, διάγραμμα ακτινοβολίας κλπ) καθώς αυξάνεται 

το μέγεθος του προβλήματος (κι επομένως ο υπολογιστικός χρόνος). Υπάρχουν 

αρκετές περιπτώσεις, όπου κάποιες μέθοδοι δεν παρουσιάζουν καν σύγκλιση. Η 

επιθυμητή συμπεριφορά είναι η επίτευξη πολύ μικρών αποκλίσεων με όσο το 

δυνατόν μικρότερο υπολογιστικό κόστος.

Ηλεκτρομαγνητική Ανακατασκευή και Βελτιστοποίηση Απεικόνισης Τρισδιάστατων Αντικειμένων με Ανάπτυξη Κατανεμημένης Πλατφόρμας Γενετικών
Αντιπροσώπων Λογισμικού 65/236



Μοντέλα Υπολογιστικού Ηλεκτρομαγνητισμού Μοντέλα Υπολογιστικού Ηλεκτρομαγνητισμού

Με βάση αυτά τα κριτήρια πραγματοποιείται η επιλογή της κατάλληλης υπολογιστικής 

μεθόδου για το παρόν πρόβλημα. Στις ακόλουθες παραγράφους παρατίθενται ορισμένοι 

ευρέως  διαδεδομένοι  αλγόριθμοι  προσομοίωσης  ηλεκτρομαγνητικών  διατάξεων,  με 

ιδιαίτερη έμφαση στη μέθοδο, που εφαρμόστηκε για την ενσωμάτωση της θεωρητικής 

μελέτης του προβλήματος αντίστροφης σκέδασης σε υπολογιστικό πρόγραμμα.

 3.1. Μέθοδοι Πεπερασμένων Διαφορών

Η απλούστερη προσέγγιση στη σύλληψη ενός σύνθετου ηλεκτρομαγνητικού μοντέλου 

από την πλευρά του CEM προγραμματιστή γίνεται με κβαντισμό των βημάτων εξέλιξης 

της ΜΔΕ του προβλήματος στο χώρο ή/και στο χρόνο. Η χρησιμοποίηση πεπερασμένων 

διαφορών για την εύρεση της λύσης της ΜΔΕ βασίζεται στην διακριτοποίηση των τιμών 

των εμπλεκόμενων μεγεθών (ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο) σε συγκεκριμένες θέσεις 

του  πεδίου  ορισμού  τους  (x,y,z;t).  Η  διαδικασία  αυτή  οδηγεί  στη  δημιουργία  ενός 

πλέγματος (grid  ή  mesh)  διακριτών  σημείων,  των  οποίων  το  βήμα (step)  καθορίζει 

έμμεσα την ποιότητα της προσομοίωσης. Οι μέθοδοι πεπερασμένων διαφορών (ΜΠΔ) 

στον  Υπολογιστικό  Ηλεκτρομαγνητισμό  αποτελούν  μία  μεγάλη  οικογένεια  με 

γνωστότερη  και  ευρύτερα  διαδεδομένη  εκπρόσωπο  τη  μέθοδο  Πεπερασμένων 

Διαφορών στο Πεδίο του Χρόνου (Finite Differences in Time-Domain – FDTD).

Στις ΜΠΔ η ανάλυση βασίζεται στην έκφραση των παραγώγων των πεδιακών μεγεθών 

σύμφωνα με τις προσεγγιστικές σχέσεις ορισμού τους [18]:

f ' u0≃
f u0u− f u0

u

f ' u0≃
f u0− f u0−u

u

187

f ' u0≃
f u0u− f x0−u

2 x
188

f ' ' u0≃
f u0u −2 f u0 f u0−u 

u 2
189

Εύκολα αποδεικνύεται από τα αναπτύγματα Taylor, ότι το σφάλμα στον υπολογισμό της 

πρώτης  παραγώγου είναι  τάξεως Ο(Δu2),  όπως  επίσης  και  της  δεύτερης  παραγώγου. 

Υπάρχουν  εκφράσεις,  οι  οποίες  με  χρήση  ακόμη  περισσότερων  βημάτων  (f(u0±2Δu)) 

δίνουν  ακόμα  μεγαλύτερη  ακρίβεια Ο(Δu4),  αυξάνοντας  όμως  το  κόστος  των 

υπολογισμών.  Για  την  υλοποίηση  των  προσεγγιστικών  εκφράσεων  σε  υπολογιστικό 

πρόγραμμα,  δημιουργείται  ένα  πλέγμα  διακριτών  σημείων,  το  οποίο  σε  ένα  χωρικά 
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μονοδιάστατο χρονομεταβλητό πρόβλημα έχει συνήθως την απλή μορφή:

   x = i(Δx),   t = n(Δt) 190

   ΦP = Φ(iΔx, nΔt) = Φn(i) 191

Στην Εξ. 191 με ΦP συμβολίζεται η τιμή ενός μεγέθους στο χωρο-χρονικό σημείο P{i, n}, 

όπως δείχνει το επόμενο σχήμα.

Για πρακτικά προβλήματα Υπολογιστικού Ηλεκτρομαγνητισμού πρότεινε ο Yee το 1966 

την  Μέθοδο  Πεπερασμένων  Διαφορών  στο  Πεδίο  του  Χρόνου  (Finite  Differences  in 

Time  Domain  –  FDTD).  Η  FDTD  χρησιμοποιείται  ευρύτατα  σήμερα  σε  πολλά 

προβλήματα και βασίζεται  στη διαφορική μορφή των νόμων του Maxwell  για τυχαία 

χρονική εξάρτηση (χωρίς φασιθέτες):

∇×E=−
∂ H
∂ t 192

∇×H= E
∂ E
∂ t 193

Οι  εξισώσεις  192 και  193 ισχύουν  για  ένα  ισοτροπικό  αγώγιμο  μέσο  {ε,  μ,  σ}.  Στο 

τρισδιάστατο  αυτό πρόβλημα συνήθως λαμβάνεται  Δx=Δy=Δz=δ ενώ η έκφραση του 

πεδίου δειγματοληπτείται στα χωρο-χρονικά σημεία:

    fn(i,j,k) = f(iδ, jδ, kδ, nΔt) 194

Ο Yee χρησιμοποίησε  Ο(δ2),  Ο(Δt2) αναπτύγματα των παραγώγων, για να επιλύσει με 

πεπερασμένες  διαφορές  τον  στροβιλισμό  του  ηλεκτρομαγνητικού  πεδίου,  το  οποίο 

γραφικά αναπαριστάται με το γνωστό κύτταρο του Yee (Yee's cell). Στην τελική μορφή 

των εξισώσεων υπολογισμού χρησιμοποιούνται ημίσεα βήματα, τόσο στο χώρο όσο και 

στο χρόνο (half-time/half-space steps).

Το μέγεθος κβάντισης στην FDTD περιορίζεται από το ρυθμό μεταβολών του πεδίου για 
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Εικόνα 8: Το πλέγμα μεθόδου πεπερασμένων διαφορών σε μία χωρική διάσταση
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λόγους ευστάθειας, όπως μπορεί να αποδειχθεί με τη μέθοδο von Neumann. Πρακτικά 

το χωρικό βήμα δ λαμβάνεται πολύ μικρότερο του μέγιστου μήκους κύματος (δ<λ/10) ή 

της εξωτερικής διάστασης του σκεδαστή, ενώ το χρονικό βήμα Δt πρέπει να ικανοποιεί 

την ακόλουθη συνθήκη ευστάθειας:

 p , max t


≤
1

N
195

Με υp,max συμβολίζεται εδώ η μέγιστη ταχύτητα φάσης του κύματος στο μοντέλο, ενώ Ν 

είναι το πλήθος των διαστάσεων στο χώρο (Ν=1, 2, 3).

Η  μέθοδος  FDTD  είναι  πολύ  αποδοτική  σε  προβλήματα  όπου  οι  πηγές  δεν  έχουν 

ημιτονική  χρονική  εξάρτηση  και  σε  γεωμετρίες  με  σύνθετες  κατανομές  των 

ηλεκτρομαγνητικών σταθερών {ε(x,y,z), μ(x,y,z), σ(x,y,z)}. Όπως όμως όλες οι μέθοδοι 

CEM,  που  περιλαμβάνουν  δημιουργία  πλέγματος,  απαιτεί  ειδική  μεταχείριση  στην 

εφαρμογή τεχνητών οριακών συνθηκών στα όρια του πλέγματος, όταν αυτά δεν είναι 

φυσικά.  Οι  εξωτερικές  αυτές  συνθήκες  καλούνται  συνθήκες  ακτινοβολίας  (radiation 

conditions),  απορροφητικές οριακές συνθήκες (absorbing boundary conditions - ABCs) 

ή  συνθήκες  περικοπής  δικτυώματος (lattice  truncation  conditions).  Έχουν  προταθεί 

πολλές  προσεγγίσεις  στο  ζήτημα  αυτό,  οι  οποίες  όμως  έχουν  κοινό  στόχο  την  μη 

καταστρατήγηση των νόμων Maxwell καθώς και την ελαχιστοποίηση των αποκλίσεων 

του αριθμητικού μοντέλου από την πραγματικότητα.

Η μέθοδος FDTD για το συγκεκριμένο πρόβλημα αντίστροφης σκέδασης, που μελετάται 

στη διδακτορική διατριβή, θεωρήθηκε πως δεν παρέχει τη βέλτιστη δυνατή αριθμητική 

προσέγγιση  στο  πρόβλημα.  Η  απαίτηση  εφαρμογής  ειδικών  οριακών  συνθηκών,  η 

ανάγκη διακριτοποίησης σε χώρο αγνώστων διαστάσεων και η αδυναμία εκμετάλλευσης 

των  συναρτήσεων  Green,  οι  οποίες  υπολογίζονται  ημι-αναλυτικά  δυσχεραίνουν  την 

εφαρμογή της μεθόδου στο πρόβλημα αυτό.

Η ιδέα των Πεπερασμένων Διαφορών επεκτάθηκε κατόπιν και με παρόμοιο της FDTD 

τρόπο δημιουργήθηκε η μέθοδος Πεπερασμένων Διαφορών στο Πεδίο της Συχνότητας 

(Finite Difference Frequency Domain – FDFD). Σε αυτή την περίπτωση η μορφή των 

θεμελιωδών εξισώσεων Maxwell ανάγεται στη γνωστή έκφραση με τη χρήση φασιθετών 

(λαμβάνεται δεδομένη ejωt  εξάρτηση) αλλά διατηρούνται οι πεπερασμένες διαφορές στο 

πεδίο  του  χώρου.  Η  συνήθης  προσέγγιση  της  εφαρμογής  διπλών  ή  τριπλών 

μετασχηματισμών Fourier ως προς τις μεταβλητές χώρου x, y, z αντικαθίσταται από την 

εφαρμογή της ακόλουθης μορφής εξισώσεων Maxwell – ενδεικτικά για την περίπτωση 
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ΤΕ κύματος σε ισοτροπικό χώρο χωρίς πηγές:

− j 0r H z=
∂ E y

∂ x
−

∂E x

∂ y
196

j 0r E x=
∂ H z

∂ y
197

j 0r E y=
∂H z

∂ x
198

Η  FDFD  χρησιμοποιεί  τα  γνωστά  αναπτύγματα  των  παραγώγων  της  FDTD  για  τη 

δημιουργία χωρικού πλέγματος και την μοντελοποίηση του προβλήματος. Πειραματικά 

έχει  αποδειχθεί  ότι  προσφέρει  καλύτερες  μοντελοποιήσεις,  αλλά  με  μεγαλύτερο 

υπολογιστικό κόστος. Η προσέγγιση αυτή μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη εναλλακτικά ως 

προς  τον  υπολογισμό  σύνθετων  μιγαδικών  ολοκληρωμάτων,  όπως  αυτά  που 

περιλαμβάνονται στο μαθηματικό μοντέλο της παρούσας διατριβής. Όμως η ανάγκη για 

επιβολή  τεχνητών  απορροφητικών  συνθηκών  στα  όρια  του  χώρου  προσομοίωσης 

παραμένει ένα σημαντικό μειονέκτημα της εφαρμογής της μεθόδου.

 3.2. Μέθοδοι Μεταβολών, οι Μέθοδοι Ροπών και Πεπερασμένων Στοιχείων

Ένα  μεγάλο  πλήθος  αριθμητικών  μεθόδων  για  την  επίλυση  Μερικών  Διαφορικών 

Εξισώσεων (ΜΔΕ) βασίζεται στο Λογισμό των Μεταβολών (Calculus of Variations). Ο 

Λογισμός  των  Μεταβολών  αναζητά  ακρότατα  (στάσιμα)  σημεία  ολοκληρωτικών 

εκφράσεων,  οι  οποίες  εμπλέκουν  συναρτησιακά  (functionals),  δηλαδή  συναρτήσεις 

συναρτήσεων. Εκφράζοντας με μαθηματικές εξισώσεις την προσέγγιση αυτή, θεωρούμε 

συνάρτηση y(x) και συναρτησιακό I(y), τέτοια ώστε:

I y =∫
a

b

F x , y , y ' dx 199

Για  τη  συμπλήρωση  των  δεδομένων  του  προβλήματος  είναι  απαραίτητες  οι  οριακές 

συνθήκες:

   y(a) = A,      y(b) = B 200

Η ολοκληρωτέα έκφραση F(x,y,y') είναι δεδομένη συνάρτηση των x, y, y'=dy/dx. Η I(y) 
καλείται  αρχή μεταβολής (variational principle). Ο Λογισμός των Μεταβολών αναζητά 

τη συνάρτηση y(x), η οποία καθιστά την I(y) στάσιμη. Για την επίλυση του προβλήματος 

ορίζεται ο τελεστής δ, ο οποίος ονομάζεται σύμβολο μεταβολής (variational symbol). Η 

μεταβολή δy μίας συνάρτησης είναι μία απειροστή αλλαγή στην y για καθορισμένη τιμή 

της ανεξάρτητης μεταβλητής x, δηλαδή για δx=0. Η πρώτη μεταβολή της F ορίζεται ως:
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F=
∂ F
∂ y

 y∂ F
∂ y '

 y ' 201

Ο τελεστής δ έχει παρόμοιες ιδιότητες με τον διαφορικό τελεστή, με την εξαίρεση ότι εξ' 

ορισμού δx=0. Για να παρουσιάζει ακρότατο η I(y) για κάποια συγκεκριμένη y, πρέπει:

    δΙ = 0 202

Εύκολα αποδεικνύεται, πως υφίσταται απαραίτητη συνθήκη για την ύπαρξη ακρότατου, 

η  οποία  ονομάζεται  εξίσωση Euler (ή  Euler-Lagrange).  Για  διάφορες  εκφράσεις  F η 

συνθήκη γίνεται:

F=F x ,u , ux
∂F
∂u

−
∂

∂ x ∂F
∂ ux =0 203

F=F x , y , u ,ux , u y
∂ F
∂ u

−
∂

∂ x ∂ F
∂u x − ∂

∂ y ∂ F
∂u y =0 204

F=F x , u , ux , uxx 
∂F
∂u

− ∂
∂ x ∂F

∂ux  ∂2

∂ x2 ∂F
∂u xx =0 205

Οι  ΜΔΕ,  που  χαρακτηρίζουν  όλα  τα  ηλεκτρομαγνητικά  προβλήματα  μπορούν  να 

αναχθούν,  βάση  του  λογισμού  των  μεταβολών  σε  προβλήματα  εύρεσης  στάσιμου 

σημείου του κατάλληλου συναρτησιακού, το οποίο έχει την ΜΔΕ ως εξίσωση Euler. Ο 

ακόλουθος πίνακας αντιστοιχεί τις κυματικές εξισώσεις στις αρχές μεταβολής, από τις 

οποίες πηγάζουν.

Είδος εξίσωσης ΜΔΕ Αρχή μεταβολής

Ομογενής Κυματική ∇2Φ + k2Φ = 0 I =
1
2∫V [∣∇2∣−k 22]dV

Ομογενής  Κυματική  στο 

Χρόνο
∇2Φ – c-2Φtt = 0 I =

1
2∫V [∣∇2∣− 1

u2 t
2]dV

Μη-ομογενής Κυματική ∇2Φ + k2Φ = g I =
1
2∫V [∣∇2∣−k 2 22g ]dV

Πίνακας 1: Οι αρχές μεταβολής των ΜΔΕ, που χρησιμοποιούνται στον Υπολογιστικό Ηλεκτρομαγνητισμό

Με γνώμονα την ισοδυναμία επίλυσης μίας δεδομένης ΜΔΕ με την εύρεση του στάσιμου 

σημείου  της  αρχής  μεταβολής  της  έχουν  δημιουργηθεί  πολλές  αριθμητικές  μέθοδοι 

Υπολογιστικού Ηλεκτρομαγνητισμού, όπως φαίνεται στις ακόλουθες παραγράφους.

 3.2.i) Μέθοδος Rayleigh-Ritz

Η μέθοδος Rayleigh-Ritz επιλύει απ' ευθείας το πρόβλημα εύρεσης στάσιμου σημείου 

χωρίς να καταφεύγει στη σχετιζόμενη ΜΔΕ. Έστω ότι:
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    I(Φ) = ∫S F(x,y,Φ,Φx,Φy)dS 206

Το πρώτο βήμα της μεθόδου είναι η προσέγγιση της άγνωστης συνάρτησης Φ, που κάνει 

τη  I(Φ) στάσιμη,  με  τη  βοήθεια  πεπερασμένου  πλήθους  γραμμικά  ανεξάρτητων, 

γνωστών  συναρτήσεων,  οι  οποίες  λέγονται  συναρτήσεις  επέκτασης (expansion 

functions)  ή  συναρτήσεις  βάσης (basis  functions).  Οι  συναρτήσεις  βάσης  un(x,y) 
οφείλουν  να  ικανοποιούν  τις  προδιαγεγραμμένες  οριακές  συνθήκες.  Η  εκτιμώμενη 

Ψ(x,y) λύση είναι:

=∑
n=1

N

an unx , yu0x , y  207

Η συνάρτηση u0 ικανοποιεί τις μη ομογενείς οριακές συνθήκες, ενώ οι un τις ομογενείς. 

Οι συντελεστές  an είναι οι νέοι άγνωστοι, τέτοιοι ώστε η εκτίμηση να είναι η βέλτιστη 

δυνατή προσέγγιση της πραγματικής συνάρτησης. Αντικαθιστώντας στην Εξ. 206 τις Φ, 

Φx,  Φy με  τις  αντίστοιχες  εκτιμήτριες  από  την  Εξ.  207,  η  αρχή  μεταβολής  αλλάζει 

μεταβλητή:

   I(Φ) ≅ I(a1, a1, ..., aN) =208

Το πρόβλημα πλέον ανάγεται στην επίλυση του συστήματος Ν ανεξάρτητων εξισώσεων:

∂ I
∂an

=0, n=1,2 , ... , N 209

Όταν η  ΜΔΕ είναι  γνωστή  και  υπάρχει  διαφορικός  τελεστής  L πραγματικός,  θετικά 

ορισμένος και self-adjoint, ώστε:

   LΦ = g 210

η αρχή μεταβολής δίνεται από την απλή σχέση

   I(Φ) =<LΦ, Φ> − 2<Φ, g> 211

όπου γίνεται χρήση του τελεστή εσωτερικού γινομένου <∙>. Χρησιμοποιώντας αυτή τη 

σχέση σε συνδυασμό με την εκτιμώμενη τιμή  Ψ(x,y) προκύπτει μία έκφραση της  I(Φ), 

που περιέχει τα an ως μόνους αγνώστους:

I =〈∑
m=1

N

am Lum ,∑
n=1

N

an un〉−2〈∑
m=1

N

am um , g 〉

=∑
m=1

N

∑
n=1

N

〈Lum , un〉an am−2∑
m=1

n

〈um , g 〉
212

Απαιτώντας  να  ισχύει  η  Εξ.  209,  προκύπτει  κατόπιν  απλών  πράξεων  η  οικογένεια 

εξισώσεων:

Ηλεκτρομαγνητική Ανακατασκευή και Βελτιστοποίηση Απεικόνισης Τρισδιάστατων Αντικειμένων με Ανάπτυξη Κατανεμημένης Πλατφόρμας Γενετικών
Αντιπροσώπων Λογισμικού 71/236



Μοντέλα Υπολογιστικού Ηλεκτρομαγνητισμού Μέθοδοι Μεταβολών, οι Μέθοδοι Ροπών και Πεπερασμένων Στοιχείων

∑
n=1

n

〈 Lum , un〉 an=〈g ,um〉 , m=1, 2, ... , N 213

To τελικό σύστημα της μεθόδου, το οποίο καλείται σύστημα Rayleigh-Ritz πηγάζει από 

την παραπάνω σχέση.

[ 〈 Lu1 ,u1〉 〈Lu1 ,u2〉 ⋯ 〈Lu1 , uN 〉
⋮ ⋮

〈 LuN , u1〉 〈 LuN ,u2〉 ⋯ 〈 LuN , uN 〉]⋅[ a1

⋮
aN
]=[ 〈 g ,u1〉

⋮
〈 g ,u N〉] 214

Τα κυριότερα προβλήματα στην εφαρμογή της μεθόδου Rayleigh-Ritz είναι δύο. Πρώτον 

η αρχή μεταβολής I(Φ) ενδέχεται να μην υπάρχει σε ορισμένα προβλήματα με εξισώσεις, 

που δεν χαρακτηρίζονται  από την αυτοσυζυγή (self-adjoint)  ιδιότητα.  Δεύτερον είναι 

πρακτικά αδύνατη η εύρεση της συνάρτησης u0 σε προβλήματα με σύνθετα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά.  Αυτοί  οι  περιορισμοί  είναι  κρίσιμοι  σε  πολλά πρακτικά προβλήματα 

CEM με αποτέλεσμα η μέθοδος αυτή να μην χρησιμοποιείται συχνά. Παρόλα αυτά όμως 

αποτέλεσε  τη  βάση  για  την  ανάπτυξη  πολύ  γνωστών  αλγορίθμων,  οι  οποίοι  μεν 

χρησιμοποιούν  την  προσέγγιση  με ανάπτυξη  σε  συναρτήσεις  βάσης,  αλλά  δεν  έχουν 

τόσο στενούς περιορισμούς.

 3.2.ii) Μέθοδοι Σταθμισμένων Υπολοίπων (Ροπών)

Μία κλάση μεθόδων CEM, η οποία δεν έχει τους περιορισμούς της Rayleigh-Ritz είναι οι 

τεχνικές των  σταθμισμένων υπολοίπων (Weighted Residuals  Methods)  [63].  Το κοινό 

σημείο τους με την προηγούμενη μέθοδο είναι η ανάπτυξη μιας εκτιμήτριας συνάρτησης 

σε συναρτήσεις βάσης. Η απόκλιση της προσεγγιστικής από την πραγματική έκφραση 

ονομάζεται υπόλοιπο R (residual):

   R = L(Ψ-Φ) = LΨ - g 215

Στις μεθόδους υπολοίπων με συναρτήσεις βάρους επιλέγεται ένα σύνολο συναρτήσεων 

βαρών {wm}, το οποίο έχει την ιδιότητα εξ' ορισμού:

   <wm, R> = 0 216

Οι συναρτήσεις  wm καλούνται  συχνά  συναρτήσεις  δοκιμής.  Πολλαπλασιάζοντας  κάθε 

συνάρτηση δοκιμής κατά μέλη στην εξίσωση  LΨ=g και ολοκληρώνοντας επίσης κατά 

μέλη στο πεδίο ορισμού, προκύπτει ένα διαφορετικό σύστημα:

∑
n=1

n

〈 Lum , un〉 an=〈g ,um〉 , m=1, 2, ... , N 217

Ανάλογα  με  τον  τρόπο  επιλογής  των  συναρτήσεων  βαρών  έχουν  δημιουργηθεί  οι 

ακόλουθες, διαδεδομένες τεχνικές:
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• Μέθοδος Ταύτισης Σημείων (Collocation ή Point-Matching Method)

• Μέθοδος Υποχώρων (Subdomain Method)

• Μέθοδος Galerkin

• Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων (Least Squares Method)

Στην πλειονότητα των πρακτικών προβλημάτων CEM, ο τελεστής L είναι ολοκληρωτικό-

διαφορικός  και  σχετίζεται  με  την  εύρεση  της  συνάρτησης  Green  της  γεωμετρίας.  Σε 

αυτές τις περιπτώσεις η οικογένεια των μεθόδων υπολοίπων με βάρη είναι γνωστότερη 

ως Μέθοδοι Ροπών (Method of Moments). Ορισμένες ειδικές υλοποιήσεις αναφέρονται 

ακολούθως.

 a) Μέθοδος Point-Matching

Αν για συναρτήσεις βάσης επιλεχθούν κρουστικοί παλμοί δέλτα στο χώρο, από τη γενική 

μέθοδο των weighted residuals λαμβάνουμε τη μέθοδο Ταύτισης Σημείων.

   wm(r) = δ(r – rm) 218

Η  μέθοδος  αυτή  εξασφαλίζει  την  τέλεια  ευθυγράμμιση  της  εκτιμήτριας  με  την 

πραγματική  συνάρτηση,  αλλά  σε  μεμονωμένα  σημεία.  Η  επιβολή  αυτή  έχει  όμως 

αμφίβολη επιτυχία για οποιαδήποτε άλλα σημεία του χώρου, ειδικά για συναρτήσεις με 

μεγάλες και ταχύτατες αποκλίσεις.

 b) Μέθοδος Υποχώρων

Προκειμένου να αποφευχθούν τα προβλήματα της μεθόδου Point-Matching,  αλλά να 

διατηρηθεί ο τοπικός χαρακτήρας των συναρτήσεων δοκιμής, ο οποίος εξυπηρετεί την 

ταχύτητα προσομοίωσης,  δημιουργήθηκε η μέθοδος Υποχώρων (Subdomain method). 

Οι  συναρτήσεις  δοκιμής  του  αλγόριθμου  αυτού  έχουν  περιορισμένο  εύρος  στον 

πολυδιάστατο  πεδίο  ορισμού  του  προβλήματος.  Σε  προβλήματα  μίας  διάστασης, 

ορισμένες κλασικές συναρτήσεις δοκιμής φαίνονται ακολούθως.

wmx=1, xm−1xxm1

wmx=
 x−∣x− xm∣

 x
, xm−1 xxm1

wmx=
sink  x−∣x−xm∣

sin k  x
, xm−1 x xm1

219

Σε  πολλά  προβλήματα  υπολογιστικού  ηλεκτρομαγνητισμού,  η  προσέγγιση  αυτή  έχει 

αποδειχθεί  αποδοτική,  συνδυάζοντας  καλή  ποιότητα  μοντελοποίησης  με  βελτιωμένη 

ταχύτητα υπολογισμών και καλή ευστάθεια.

Ηλεκτρομαγνητική Ανακατασκευή και Βελτιστοποίηση Απεικόνισης Τρισδιάστατων Αντικειμένων με Ανάπτυξη Κατανεμημένης Πλατφόρμας Γενετικών
Αντιπροσώπων Λογισμικού 73/236



Μοντέλα Υπολογιστικού Ηλεκτρομαγνητισμού Μέθοδοι Μεταβολών, οι Μέθοδοι Ροπών και Πεπερασμένων Στοιχείων

 c) Μέθοδος Galerkin

Η μέθοδος Galerkin  είναι μία από τις πλέον κοινές προσεγγίσεις της κατηγορίας των 

Μεθόδων Ροπών.  Το χαρακτηριστικό της είναι η εφαρμογή κοινών συναρτήσεων βάσης 

και δοκιμής (wm≡um). Μάλιστα όταν ο τελεστής  L είναι γραμμικός, διαφορικός, άρτιου 

βαθμού,  οι  μέθοδοι  Galerkin  και  Rayleigh-Ritz  ταυτίζονται  και  ο  πίνακας  του 

προκύπτοντος συστήματος είναι συμμετρικός.

 d) Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων

Στη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων επιλέγονται οι συναρτήσεις δοκιμής έτσι ώστε:

∂
∂ am

∫R2 d =0⇒∫ ∂R
∂ am

R d =0 220

Συνδυάζοντας  τις  σχέσεις  220 και  216 λαμβάνουμε  την  εξίσωση  ορισμού  των 

συναρτήσεων δοκιμής

wm=
∂ R
∂ am

=L um 221

Η επιλογή αυτή ελαχιστοποιεί το μέσο τετραγωνικό σφάλμα της μεθόδου (mean square 

residual), παρέχοντας έτσι συνήθως πιο καλή σύγκλιση από τις Galerkin, Rayleigh-Ritz, 

με το μειονέκτημα της χρήσης συναρτήσεων δοκιμής υψηλότερου βαθμού.

Σε  κάθε  περίπτωση  η  επιλογή  των  συναρτήσεων  βάσης  είναι  θεμελιώδης  για  την 

επιτυχία οποιασδήποτε μεθόδου Ροπών. Η κατάστρωση των εξισώσεων, που διέπουν το 

υπό μελέτη πρόβλημα αντίστροφης σκέδασης, έχει οδηγήσει στην ανάγκη υπολογισμού 

σύνθετων ολοκληρωμάτων με ιδιάζοντα σημεία (singularities), τα οποία δυσχεραίνουν 

την  κατάστρωση  του  πίνακα-πυρήνα  του  αλγορίθμου.  Μία  προσέγγιση,  η  οποία 

συνδυάζει  απλές  εξισώσεις  χωρίς  ιδιάζοντα  σημεία,  φειδωλή  χρήση  υπολογιστικών 

πόρων  και   ταχύτητα  κατάστρωσης  του  συστήματος  μελετάται  στην  ακόλουθη 

παράγραφο.

 3.3. Μέθοδος Βοηθητικών Πηγών (MAS)

Η απλότητα της προσέγγισης Point-Matching έχει συντελέσει σημαντικά στην ευρύτητα 

της  χρήσης  τέτοιου  είδους  μεθόδων.  Μία  point-matching  τεχνική  επίλυσης 

προβλημάτων  συνοριακών  τιμών,  η  οποία  συνδυάζει  την  ευκολία  κατάστρωσης  του 

πίνακα-πυρήνα  με  βελτιωμένη  ευστάθεια  και  ευκολία  υλοποίησης  είναι  η  Μέθοδος 

Βοηθητικών Πηγών.  Η  Μέθοδος Βοηθητικών Πηγών (Method of  Auxiliary  Sources  – 

MAS) διατυπώθηκε από διάφορους ερευνητές σαν ανεξάρτητες εργασίες. Η ονομασία 
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αυτή  είναι  δανεισμένη  από  τη  θεωρία  Kupradze  (Γεωργία),  ενώ  ακριβώς  ο  ίδιος 

αλγόριθμος είναι  γνωστός  ως “The Current  Model Method (Leviatan,  Ισραήλ)”,  “The 

Discrete  Singularity  Method”,   ενώ ακόμα μπορεί  να θεωρηθεί  ειδική περίπτωση της 

Τεχνικής Γενικευμένων Πολυπόλων (Generalised Multipole Technique – GMT) [63].

Η  κεντρική  ιδέα  πίσω  από  όλες  αυτές  τις  τεχνικές  είναι  η  αντικατάσταση  των 

πραγματικών  πηγών  του  πεδίου  πάνω  στις  συνοριακές  επιφάνειες  (επιφανειακά 

ρεύματα) με πεπερασμένο πλήθος εικονικών, βοηθητικών πηγών, οι οποίες βρίσκονται 

σε  απόσταση  από  το  πραγματικό  σύνορο  και  ικανοποιούν  τις  οριακές  συνθήκες  του 

πραγματικού  προβλήματος  σε  πεπερασμένα  σημεία,  τα  οποία  καλούνται  Collocation 

Points  (CP)  –  κατά  τα  πρότυπα  της  Point-Matching  τεχνικής.  Η  ισοδυναμία 

πραγματικού και νοητού προβλήματος είναι αποτέλεσμα της αρχής του Shelkunoff, αλλά 

ισχύει μόνο για ένα ομοιογενές τμήμα του χώρου μοντελοποίησης, όπως θα φανεί στη 

συνέχεια.

Το πρώτο και βασικότερο βήμα κατάστρωσης της μεθόδου MAS είναι η επιλογή των 

Βοηθητικών  Πηγών  (ΒΠ,  Auxiliary  Sources)  για  το  εκάστοτε  μοντέλο.  Στην  κλασική 

μορφή της μεθόδου οι ΒΠ επιλέγονται έτσι, ώστε να ικανοποιούν εγγενώς την κυματική 

εξίσωση  στην  εκάστοτε  περιοχή.  Επομένως  σε  δισδιάστατα  προβλήματα 

χρησιμοποιούνται  ρευματικές κατανομές απείρου μήκους  στον κάθετο άξονα,  ενώ σε 

τρισδιάστατα προβλήματα επιλέγονται ζεύγη καθέτων διπόλων Hertz.

Πρόβλημα Είδος ΒΠ Παραγόμενο Ηλεκτρικό Πεδίο

Δισδιάστατο
Ρευματική κατανομή απείρου 

μήκους
E i=−n k 

4
I i H 0

2k ∣−i∣

Τρισδιάστατο Ζεύγος καθέτων διπόλων Hertz E i=Pi ,1 G⋅a1Pi ,2 G⋅a2, a1⋅a2=0

Πίνακας 2: Οι βοηθητικές πηγές στην MAS σε 2 και 3 διαστάσεις

Το επόμενο ζήτημα είναι η βέλτιστη τοποθέτηση των ΒΠ στη γεωμετρία. Είθισται να 

τοποθετούνται σε τακτά διαστήματα, σε επιφάνεια σύμμορφη με το αντίστοιχο σύνορο. 

Στις  τρεις  διαστάσεις  η  επιφάνεια  που  ορίζουν  οι  πολώσεις  των  διπόλων  Hertz 

λαμβάνεται  παράλληλη  της  εφαπτόμενης  στο σύνορο.  Συνήθως  οι  θέσεις  εξαρτώνται 

επίσης από την επιλογή των CP πάνω στο σύνορο. Πιο αναλυτικά, σε κάθε συνοριακή 

επιφάνεια - μεταξύ έστω του Χώρου 1 και του Χώρου 2 – πραγματοποιείται το εξής:

• Το πεδίο που σκεδάζεται (ανακλάται) μέσα στο Χώρο 1 λόγω των πραγματικών 
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πηγών μοντελοποιείται από ένα σύνολο ΒΠ, οι οποίες τοποθετούνται μέσα στο 

Χώρο 2. Δημιουργείται ένα ισοδύναμο μοντέλο (έστω Μοντέλο R) αποκλειστικά 

για το Χώρο 1. Στο Μοντέλο R ο Χώρος 2 έχει τις Η/Μ ιδιότητες του Χώρου 1. 

Τοποθετούνται τα CP πάνω στη διαχωριστική ζώνη και το σκεδαζόμενο πεδίο 

περιγράφεται  σαν  άθροισμα  των  πεδίων  των  ΒΠ,  οι  οποίες  έχουν  άγνωστα 

(μιγαδικά) πλάτη ρευμάτων:

ER r =∑
n=1

N

E R, ir ; ri=∑
n=1

N

I R ,i er ; rR ,i

H R r =∑
n=1

N

H R ,ir ; ri=∑
n=1

N

I R ,i h r ;r R, i
222

• Το πεδίο που διαθλάται στο Χώρο 2 μοντελοποιείται από ένα νέο σύνολο ΒΠ, οι 

οποίες  τοποθετούνται  στο  Χώρο  1.  Το  νέο  ισοδύναμο  μοντέλο  (Μοντέλο  Τ) 

αφορά  αποκλειστικά το Χώρο 2. Ο Χώρος 1 στο Τ Μοντέλο έχει τις Η/Μ του 

Χώρου  2.  Χρησιμοποιούνται  τα  ίδια  CP  με  αυτά  του  Μοντέλου  R  και  το 

διαθλώμενο πεδίο περιγράφεται σαν διανυσματικό άθροισμα του νέου συνόλου 

ΒΠ.

ET  r=∑
n=1

N

ET , ir ; ri=∑
n=1

N

I T , i er ; rT , i

H T  r=∑
n=1

N

H T ,i r ; ri=∑
n=1

N

I T ,i h r ;rT ,i
223

Μετά την κατάστρωση των ισοδύναμων MAS μοντέλων το τρίτο βήμα είναι η διατύπωση 

των  εξισώσεων,  που  πηγάζουν  από  τις  οριακές  συνθήκες.  Κάθε  CP  παρέχει  δύο 

εξισώσεις:  την  εξίσωση  συνέχειας  του  εφαπτομενικού  ηλεκτρικού  πεδίου  και  την 
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Εικόνα 9: Πρόβλημα σκέδασης και ισοδύναμα μοντέλα MAS

Einc

{ε1, μ1}

{ε1, μ1}

ER=ΣIie(r;rR,i)

Einc

{ε1, μ1}

{ε2, μ2}

Χώρος 1

ET=?

JS=?

*
*

*

*

*
*

* *
*

*

*

*
*

*

{ε2, μ2}

{ε2, μ2}

*
*

*

*

*
*

* *
*

*

*

*
*

*

ET=ΣIie(r;rT,i)
ASR

CP
AST

CP

Πρόβλημα οριακών συνθηκών 
(πραγματική γεωμετρία)

Ισοδύναμο MAS μοντέλο R 
(εύρεση πεδίου στο Χώρο 1)

Ισοδύναμο MAS μοντέλο Τ 
(εύρεση πεδίου στο Χώρο 2)

Χώρος 2
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εξίσωση συνέχειας του εφαπτομενικού μαγνητικού πεδίου. Σε δισδιάστατα προβλήματα 

οι  εξισώσεις  αυτές  είναι  αλγεβρικές  ενώ σε τρισδιάστατα διανυσματικές.  Θεωρώντας 

γνωστό προσπίπτον πεδίο  Einc και ακολουθώντας την περιγραφή των εξισώσεων  222, 

223 λαμβάνουμε για το CP j:

n×E incr jER r j=n×ET r j⇒

∑
n=1

N

I R ,i n×eR, ir j ; ri−∑
n=1

N

I T , i n×eT , ir j ; r i=−n×Einc r j
224

n×H incr jH R r j=n×H T r j⇒

∑
n=1

N

I R ,i n×hR ,i r j ;ri−∑
n=1

N

I T ,i n×hT , ir j ; ri=−n×H inc r j
225

Είναι πλέον εμφανές,  ότι  καθώς επαναλαμβάνεται η διαδικασία αυτή για όλα τα CP, 

παράγεται  ένα  γραμμικό  σύστημα  εξισώσεων  (2Nx2N για  δισδιάστατα,  4Nx4N για 

τρισδιάστατα προβλήματα), το οποίο έχει ως αγνώστους τα μιγαδικά πλάτη ρευμάτων 

των ΒΠ. Η εύρεση των ποσοτήτων αυτών παρέχει άμεσα τις προσεγγιστικές εκφράσεις 

για τα άγνωστα πεδία.

Ο  έλεγχος  σύγκλισης  της  MAS  πραγματοποιείται  όπως  και  σε  οποιαδήποτε  Point-

Matching μέθοδο, με έλεγχο της ικανοποίησης των εξισώσεων εκτός των CP. Καθώς το 

πλήθος  των ΒΠ αυξάνεται,  πρέπει  το  σφάλμα  των  οριακών συνθηκών  να  μειώνεται, 

ώστε να έχουμε σύγκλιση. Φυσικά πρέπει να σημειωθεί ότι η σύγκλιση δεν εξασφαλίζει 

ορθότητα, οπότε είναι πάντα χρήσιμη η σύγκριση με γνωστή λύση αναφοράς, ή με άλλες 

μεθόδους.

Η MAS έχει εφαρμοστεί σε πολλά προβλήματα σκέδασης, από όπου έχουν εξαχθεί τα 

ακόλουθα γενικά συμπεράσματα:

• Η MAS είναι ιδιαίτερα αποδοτική σε προβλήματα σκέδασης και ακτινοβολίας, 

τα  οποία  περιλαμβάνουν  κλειστά  χωρία  (το  σύνορο  των  σκεδαστών  είναι 

κλειστό).  Η  σύμμορφη  τοποθέτηση  των  πηγών  αποδεικνύεται  συνήθως 

ικανοποιητική ενώ δεν απαιτείται μεγάλο πλήθος ΒΠ για την επίτευξη καλής 

ακρίβειας, σε σχέση με τη Μέθοδο Ροπών.

• Εμφανίζονται  αστάθειες  σε  μοντελοποίηση  ανοικτών  χωρίων  (π.χ.  άπειρα 

διηλεκτρικά στρώματα). Σε αυτές τις περιπτώσεις έχει πολλή μεγάλη σημασία η 

τοποθέτηση  των  πηγών,  γεγονός  το  οποίο  δυσχεραίνει  πολύ  τη  σωστή 

μοντελοποίηση, εφόσον δεν υπάρχει άλλος συστηματικός τρόπος επιλογής των 

θέσεων αυτών πέρα από τη σύμμορφη κατανομή.
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• Γενικά υπάρχει αδυναμία εύρεσης της βέλτιστης δυνατής χωρικής κατανομής 

των ΒΠ με συστηματικό τρόπο. Μέχρι σήμερα στις περισσότερες περιπτώσεις 

επικρατούν  εμπειρικές  διαπιστώσεις  ή  υπο-βέλτιστες  λύσεις.  Κάποιες 

προσπάθειες  διατύπωσης  κανόνων  έχουν  διενεργηθεί,  με  βάση  καθαρά 

θεωρητική  προσέγγιση,  αλλά  αφορούν  πολύ  απλές  γεωμετρίες.  Η  επέκτασή 

τους  σε  πιο  σύνθετες  γεωμετρίες  είναι  υπό  διερεύνηση.  Στα  πλαίσια 

παράλληλης  διδακτορικής  διατριβής  πραγματοποιούνται  έρευνες  προς  την 

κατεύθυνση  της  στοχαστικής  βελτιστοποίησης  στο  πρόβλημα  αυτό,  μέσω 

Γενετικών  Αλγορίθμων  και  Particle Swarm Optimization,  μέθοδοι  που  θα 

αναλυθούν εκτενώς στη συνέχεια.

Προκειμένου να βελτιωθεί η συμπεριφορά της απλής MAS στη μοντελοποίηση ανοικτών 

χωρίων  και  λεπτών  διατάξεων  κυρίως  σε  τρεις  διαστάσεις,  δημιουργήθηκε  η 

Τροποποιημένη Μέθοδος Βοηθητικών Πηγών (Modified Method of Auxiliary Sources – 

MMAS). Η MMAS χρησιμοποιεί δύο διαφορετικά είδη πηγών: βοηθητικά επιφανειακά 

ρεύματα και βοηθητικές πυκνότητες φορτίων, οι οποίες τοποθετούνται, όπως και στην 

κλασική MAS,  σε κάποια απόσταση από τα πραγματικά σύνορα.  Η προσέγγιση αυτή 

εξασφαλίζει καλύτερη αριθμητική συμπεριφορά όταν οι αποστάσεις γίνονται ηλεκτρικά 

πολύ μικρές. Αυτό οφείλεται στην  1/r εξάρτηση του πεδίου από την απόσταση, όταν η 

κλασική  3D-MAS των διπόλων  Hertz εμφανίζει  επικρατούντες  όρους  τάξεως  1/r2 και 

1/r3. Από την άλλη πλευρά η κατάστρωση του MMAS συστήματος είναι μία αρκετά πιο 

σύνθετη  διαδικασία,  ενώ  ο  τρόπος  διακριτοποίησης  των  πηγών  αποτελεί  ένα  ακόμη 

ανοικτό ζήτημα.

 3.4. Ανάλυση Αντικειμενοστραφούς Βιβλιοθήκης Λογισμικού για τη Μέθοδο MAS

Στα  πλαίσια  της  μοντελοποίησης  ηλεκτρομαγνητικών  διατάξεων  για  την  απεικόνιση 

υπεδάφους δημιουργήθηκε μία αντικειμενοστραφής βιβλιοθήκη λογισμικού, γραμμένη 

σε γλώσσα C++ για την υπολογιστική υλοποίηση της μεθόδου MAS. Η βιβλιοθήκη αυτή, 

εκμεταλλευόμενη  τις  αρχές  του αντικειμενοστραφούς  προγραμματισμού,  παρέχει  ένα 

επεκτάσιμο τρόπο δημιουργίας πολλαπλών γεωμετρικών διατάξεων για προσομοίωση με 

τη  μέθοδο  αυτή,  τόσο  σε  δύο  όσο  και  σε  τρεις  διαστάσεις.  Η  βιβλιοθήκη 

χρησιμοποιήθηκε κατά την διερεύνηση τρόπων βέλτιστης κατανομής των πηγών, όπως 

περιγράφεται στην εργασία [Anastassiu, H. T.; Lymperopoulos, D. G.; Kaklamani, D. I., “Accuracy 

analysis and optimization of the method of auxiliary sources for scattering by a circular cylinder”, IEEE 

Transactions on Antennas and Propagation, Vol. 52, No. 6, pp.1541-1547, June 2004]. Η αρχιτεκτονική 
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παρουσιάζεται  αναλυτικά  επίσης  στην  εργασία  [Lymperopoulos,  D.  G.;  Logothetis,  D.; 

Atlamazolgou, P.; Kaklamani, D. I., “Using Object Oriented and Literate Programming Techniques for the 

Development of a Computational Electromagnetics Library", IEEE Antennas and Propagation Magazine, 

Vol. 47, No. 3, pp. 33-38, June 2005], όπου προτείνεται ο συνδυασμός αντικειμενοστραφούς 

και  Λογοκεντρικού  Προγραμματισμού  (Literate Programming)  για  την  ανάπτυξη 

επαναχρησιμοποιήσιμων  και  κυρίως  επεκτάσιμων  υπολογιστικών  εφαρμογών  για 

προβλήματα ηλεκτρομαγνητικής προσομοίωσης με την κατάλληλη τεκμηρίωση. Έκτοτε 

προστέθηκαν στη βιβλιοθήκη νέες λειτουργικότητες και έλαβε την τελική μορφή της, 

που παρουσιάζεται εδώ.

 3.4.i) Αρχιτεκτονική της Βιβλιοθήκης MAS

Κατόπιν μελέτης για την ανεύρεση μιας γενικευμένης μεθόδου επίλυσης προβλημάτων 

σκέδασης  ή  ακτινοβολίας  με  MAS,  κρίθηκε  βέλτιστη  προσέγγιση  η  αποσύνθεση 

οποιασδήποτε MAS γεωμετρίας στα ισοδύναμα MAS μοντέλα, τα οποία περικλείει. Για 

κάθε μοντέλο πρέπει να υπάρχει ευέλικτος τρόπος περιγραφής:

• των γεωμετρικών συνόρων του (τοποθέτηση ΒΠ και CP)

• της συνάρτησης μεταφοράς (Green) του υπό μελέτη χώρου

Με γνώμονα αυτές τις απαιτήσεις, δημιουργήθηκαν οι αφαιρετικές (abstract ή virtual) 

κλάσεις  MAS::geometry και  MAS::transfer_function.  Οι  δύο  αυτές  θεμελιώδεις 

υπολογιστικές  οντότητες  ορίζουν  κατάλληλες  προγραμματιστικές  διεπαφές  για  την 

ανάπτυξη υλοποιήσεων, που θα μπορούν να διαχειριστούν τα θεμελιώδη σχήματα και τις 

συναρτήσεις  Green  του  χρήστη,  αντίστοιχα.  Οι  αμιγώς  αφαιρετικές  (pure  virtual) 

μέθοδοι  της κλάσης  MAS::geometry,  καθώς και η αναμενόμενη λειτουργικότητά τους 

είναι:

• MAS::geometry::as(): μέθοδος καθορισμού της τοποθέτησης των βοηθητικών 

πηγών (για το εσωτερικό ή το εξωτερικό χωρίο ως προς τη γεωμετρία, ανάλογα 

με την παράμετρο εισόδου ASMODE)

• MAS::geometry::checkpts():  επιστρέφει  έναν  πίνακα  με  τις  θέσεις  των 

σημείων  ελέγχου  οριακών  συνθηκών  πάνω  στο  σύνορο  της  γεωμετρίας.  Με 

κατάλληλες παραμέτρους επιστρέφει την κατανομή των CP.

• MAS::geometry::tangential(): επιστρέφει το εφαπτομενικό διάνυσμα σε ένα 

δεδομένο  σημείο  στο  σύνορο  της  γεωμετρίας.  Χρησιμοποιείται  για  την 

κατάστρωση των εξισώσεων.

• MAS::geometry::description():  παρουσιάζει  μια  σύντομη  περιγραφή  της 

κάθε γεωμετρίας (είδος, τιμές ιδιοτήτων της κλάσης, κλπ).
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Υλοποιημένες  υποκλάσεις  της  MAS::geometry  μέχρι  στιγμής  είναι  οι  MAS::circle 

(κυκλική 2D γεωμετρία), MAS::infline (άπειρη 2D ευθεία), MAS::ellipse (έλλειψη), αλλά 

οι δυνατότητες εμπλουτισμού και επεκτάσεων είναι πρακτικά απεριόριστες.

Αντίστοιχα, για την κλάση MAS::transfer_function, οποιαδήποτε επέκταση πρέπει να 

παρέχει υλοποίηση για τις pure virtual μεθόδους:

• MAS::transfer_function::Green(): δίνει την τιμή της συνάρτησης Green για 

δεδομένη θέση της πηγής και του σημείου παρατήρησης.  Χρησιμοποιείται για 

τον  προσδιορισμό  του  ηλεκτρικού  πεδίου  κατά την  επαλήθευση  των  οριακών 

συνθηκών.

• MAS::transfer_function::curlGreen():  δίνει  την  τιμή  του  διανύσματος 

στροβιλισμού (curl)  της  συνάρτησης Green δεδομένων των θέσεων πηγής και 

σημείου παρατήρησης. Από την τιμή αυτή προσδιορίζεται άμεσα το μαγνητικό 

πεδίο στη θέση παρατήρησης.

Από  τις  υποκλάσεις  της  MAS::transfer_function διακρίνεται  η  ευρέως 

χρησιμοποιούμενη  MAS::free_space_2d,  που  δίνει  τη  συνάρτηση  μεταφοράς  του 

ομογενούς χώρου με οποιεσδήποτε ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες σε δύο διαστάσεις.

Πάνω  σε  αυτές  τις  θεμελιώδεις  κλάσεις  στηρίζεται  ο  πυρήνας των  υπολογισμών 

ισοδύναμων MAS μοντέλων, η κλάση MAS::mas_model. Ο στόχος της MAS::mas_model 
είναι να περιγράψει ένα ισοδύναμο πρόβλημα εκτίμησης πεδίου με τη βοήθεια των MAS 

πηγών σε ακριβώς ένα ομογενές χωρίο, είτε αυτό ανήκει σε ένα ευρύτερο πρόβλημα, είτε 

είναι μοναδικό. Η Εικόνα 10 επιδεικνύει παραστατικά τη λειτουργία των κλάσεων αυτών 

σε ένα πιο γενικό πρόβλημα σκέδασης. Η διαχείριση του συνόλου των MAS μοντέλων 

ενός  σύνθετου  ή  απλού  προβλήματος  γίνεται  από  την  κλάση  MAS::mas_problem,  η 

οποία  έχει  τη  δυνατότητα  να  συνθέσει  κατάλληλα  τον  τελικό  πυρήνα  (kernel)  του 

γραμμικού συστήματος της μεθόδου από τις πληροφορίες, που αντλεί από τη λίστα των 

ισοδύναμων μοντέλων που διατηρεί.

Ηλεκτρομαγνητική Ανακατασκευή και Βελτιστοποίηση Απεικόνισης Τρισδιάστατων Αντικειμένων με Ανάπτυξη Κατανεμημένης Πλατφόρμας Γενετικών
Αντιπροσώπων Λογισμικού 80/236



Μοντέλα Υπολογιστικού Ηλεκτρομαγνητισμού Ανάλυση Αντικειμενοστραφούς Βιβλιοθήκης Λογισμικού για τη Μέθοδο MAS

Οι  σχέσεις,  εξαρτήσεις  και  διασυνδέσεις  των  οντοτήτων,  που  έχουν  περιγραφεί 

απεικονίζονται με τη βοήθεια της γλώσσας περιγραφής UML στην Εικόνα 11. Για λόγους 

αναγνωσιμότητας  δεν  περιλαμβάνονται  βοηθητικά  αντικείμενα,  τα  οποία 

χρησιμοποιούνται  από  όλες  τις  κλάσεις:  οι  πρότυπες  C++  κλάσεις  (C++  templates) 

Vector<> και  Matrix<> χρησιμοποιούνται  για  την  ενθυλάκωση  (wrapping)  των 

αντίστοιχων δομών πινάκων (arrays). Η χρησιμότητά τους έγκειται στην ευρεία χρήση 

του  C++  εργαλείου  της  υπερφόρτωσης  τελεστών (operator  overloading),  το  οποίο 

επιτρέπει την εφαρμογή αριθμητικών πράξεων σε σύνθετα αντικείμενα, όπως είναι τα 

διανύσματα  και  οι  πίνακες.  Με  χρήση  υλοποιήσεων  Bessel  συναρτήσεων  από  την 

κλασική  πλέον  βιβλιοθήκη  FORTRAN  του  Amos  (netlib.org  repository)  και  μεθόδων 

επίλυσης  συστημάτων  (αποσύνθεση  LU,  αποσύνθεση  QR,  αποσύνθεση  SVD)  από  τη 

βιβλιοθήκη  LAPACK και  το  σύγγραμα  “Numerical  Recipes  in C”,  καθίσταται  δυνατή 
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Εικόνα 10: Διαδικασία επίλυσης σύνθετων MAS προβλημάτων από τη βιβλιοθήκη

transfer_function
tf2

(1) Σύνθετο πρόβλημα 
MAS: αντιστοιχίσεις 

αντικειμένων

transfer_function tf1

transfer_function
tf3

geometry g1 

geometry g2 

tf1
mas_model mm1

enclosure
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g1.as(IN)

tf2
mas_model mm2

g1.as(OUT)

boundary
g1

enclosure
g2
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tf3

boundary
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g2.as(OUT)
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(2) Αποσύνθεση σε 
ισοδύναμα μοντέλα, για 
την εύρεση των πεδίων 
στις περιοχές tf1(mm1), 
tf2(mm2) και tf3(mm3)mas_problem mp

mp.add_model(mm1);
mp.add_model(mm2);
mp.add_model(mm3);

kernel = mp.kernel();
solve(kernel, source);

(3) Επίλυση του σύνθετου 
προβλήματος μέσω της 
κλάσης mas_problem
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τελικά  η  πλήρωση  των  πινάκων  και  η  αποδοτική  επίλυση  των  συστημάτων,  που 

προκύπτουν.  Η  προγραμματιστική  διεπαφή  που  προσφέρεται  έχει  ως  στόχο  να 

προσεγγίσει την ευχρηστία των MATLAB scripts σε ένα C++ πρόγραμμα.

 3.4.ii) Επίλυση Προβλήματος Σκέδασης Από Κύλινδρο Πολλαπλών Στρωμάτων

Για  τον  έλεγχο  της  ορθής  λειτουργίας  της  βιβλιοθήκης  υλοποιήθηκε  ένα  πρόγραμμα 

προσομοίωσης  του  φαινομένου  σκέδασης  επίπεδου  ηλεκτρομαγνητικού  κύματος  από 

άπειρο  κύλινδρο  κυκλικής  διατομής  με  ομοιογενή  διηλεκτρικά  στρώματα.  Η επιλογή 

αυτή  έγινε  διότι  μπορεί  να  ελεγχθεί  η  ικανότητα  της  βιβλιοθήκης  να  διαχειρίζεται 

πολλαπλά  ισοδύναμα  μοντέλα  σε  ένα  μόνο  πρόβλημα,  ενώ  επίσης  η  λύση  του 
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Εικόνα 11: Διάγραμμα UML των κλάσεων της βιβλιοθήκης MAS
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προβλήματος  έχει  αναλυθεί  θεωρητικά  και  υπολογιστικά  (με  MATLAB  scripts)  στο 

άρθρο των Tsitsas et al [86].

Αρχικά μοντελοποιήθηκε ένας κύλινδρος με συνολικά δύο διηλεκτρικά στρώματα χωρίς 

απώλειες αγωγιμότητας,  όπως ακριβώς στο [86].  Η υπό μελέτη διάταξη φαίνεται στο 

σχήμα  12.  Το κέντρο του  κυλίνδρου τοποθετείται  στην  αρχή  των αξόνων.  Παρότι  το 

πρόβλημα  παρουσιάζει  εμφανή  συμμετρία,  δεν  έγινε  εκμετάλλευση  της  δυνατότητας 

βελτίωσης της απόδοσης για να αποφευχθεί βλάβη της γενικότητας.

Το  προσπίπτον  επίπεδο  κύμα  θεωρήθηκε  z-πόλωσης,  μοναδιαίου  πλάτους  με 

κατεύθυνση τον άξονα x:

E0=z e− jkx 226

Χρησιμοποιώντας  τον  αλγόριθμο  αντιστοίχισης  της  προηγούμενης  παραγράφου,  το 

παρόν πρόβλημα μοντελοποιείται με τη βοήθεια των ακόλουθων αντικειμένων:

• Κύλινδρος  ρ = b:  αντιστοιχεί  σε  γεωμετρία  MAS::circle με  ακτίνα  R = b και 

κέντρο c0= {0, 0}. Έστω ότι ονομάζεται co.

• Κύλινδρος  ρ = a:  αντιστοιχεί  σε  γεωμετρία  MAS::circle με  ακτίνα  R = a και 

κέντρο c0= {0, 0}. Έστω η ονομασία του ci.

• Ελεύθερος  χώρος  {ε0, μ0}:  αντιστοιχεί  σε  συνάρτηση  μεταφοράς  τύπου 

MAS::free_space_2d, με τη γνωστή έκφραση:
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Εικόνα 12: Γεωμετρία του προβλήματος σκέδασης από διστρωματικό κύλινδρο
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G0  ; 0=−z j
4 H 0

2 k 0∣−0∣ 227

• Εξωτερικό στρώμα κυλίνδρου {ε1, μ1}: αντιστοιχεί πάλι σε συνάρτηση μεταφοράς 

τύπου MAS::free_space_2d, με διαφορετικό όμως κυματαριθμό k1:

G1 ;0=−z j
4 H 0

2 k1∣−0∣ 228

• Εσωτερικό τμήμα του κυλίνδρου {ε2, μ2}: αντιστοιχεί σε MAS::free_space_2d, με 

τύπο:

G2 ; 0=−z j
4 H 0

2 k 2∣−0∣ 229

• Πρωτεύον πεδίο (επίπεδο κύμα): αντιστοιχεί σε μοντέλο πηγής MAS::src_model, 

το οποίο αρχικοποιείται με συνάρτηση μεταφοράς MAS::plane_wave_2d.

Σύμφωνα με τη θεωρία της μεθόδου, τα άγνωστα πεδία περιγράφονται σαν επαλληλία 

πεπερασμένου πλήθους εικονικών πηγών, των οποίων τα πλάτη προσδιορίζονται τελικά 

από  τις  οριακές  συνθήκες  του  προβλήματος.  Έτσι,  στην  προκειμένη  περίπτωση  και 

χρησιμοποιώντας την ονοματολογία της βιβλιοθήκης, έχουμε:

E scat=− j 0 ∑
k =1

co.size_in()

I 10,k G0 ;co.as(IN)[ k ] 

E1=− j0 ∑
k=1

co.size_out()

I 01,k G1  ;co.as(OUT)[k ]

− j 0 ∑
k=1

ci.size_in()

I 21,k G1  ;ci.as(IN)[ k ] 

E2 =− j0 ∑
k =1

ci.size_out()

I 12,k G 2  ; ci.as(OUT)[k ]

230

Τα σημεία, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον αλγόριθμο επίλυσης είναι 

φυσικά  τα  collocation  points  κάθε  γεωμετρίας.  Αντιστοιχίζοντας  στα  σημεία 

παρατήρησης ρ το εκάστοτε σημείο g.cp()[m], g: cyl1, cyl2, υπολογίζεται το πεδίο σε 

κάθε CP αποκλειστικά μέσω των βοηθητικών πηγών.
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E scat co.cp()[ m]=− j0 ∑
k=1

co.size_in()

I 10, k G 0 co.cp()[m] ;co.as(IN)[k ]

E1co.cp()[m ]=− j 0 ∑
k =1

co.size_out()

I 01, k G1 co.cp()[m ];co.as(OUT)[ k ]

− j0 ∑
k=1

ci.size_in()

I 21, k G1 co.cp()[m ];ci.as(IN)[k ]

E1ci.cp()[m ]=− j 0 ∑
k=1

co.size_out()

I 01, k G1 ci.cp()[m ];co.as(OUT)[ k ] 

− j0 ∑
k=1

ci.size_in()

I 21, k G1 ci.cp()[m ]; ci.as(IN)[ k ] 

E2 ci.cp()[m]=− j0 ∑
k =1

ci.size_out()

I 12, k G 2 ci.cp()[m ];ci.as(OUT)[k ]

231

Με  χρήση  της  βιβλιοθήκης,  ο  προγραμματιστής  απλά  καλείται  να  δημιουργήσει  τα 

κατάλληλα στιγμιότυπα των αντικειμένων αυτών, δηλαδή να αρχικοποιήσει τις ιδιότητές 

τους έτσι  ώστε να αντανακλούν το φυσικό πρόβλημα.  Η βιβλιοθήκη αναλαμβάνει  να 

δημιουργήσει  τον  πυρήνα  του  συστήματος  καθώς  και  το  δεξί  μέλος  της  διέγερσης 

αυτόματα,  ενώ παρέχει και επικουρικές συναρτήσεις για τον έλεγχο της επαλήθευσης 

των οριακών συνθηκών.

Με  την  ερήμην  (default)  ρύθμιση,  τα  CP  τοποθετούνται  ομοιόμορφα  πάνω  στις 

επιφάνειες  των  κυλίνδρων,  ενώ  οι  βοηθητικές  πηγές  τοποθετούνται  σε  επιφάνειες 

σύμμορφες ως προς τους κύκλους και με ομοιόμορφο επίσης τρόπο, ακολουθώντας την 

κοινή πρακτική για MAS υλοποιήσεις. Οι δοκιμές της βιβλιοθήκης πραγματοποιήθηκαν 

ακολουθώντας σε γενικές γραμμές τα συμπεράσματα του [86], σύμφωνα με τα οποία

• η βέλτιστη ακτίνα της κατανομής των εσωτερικών ΒΠ είναι περίπου στο ½ της 

ακτίνας του αντίστοιχου κυλίνδρου

• οι εξωτερικές ΒΠ πρέπει να τοποθετούνται αρκετά μακριά από την αντίστοιχη 

γεωμετρία.

Η  εκτέλεση  μετρήσεων  έδωσε  απολύτως  ικανοποιητικά  αποτελέσματα,  σε  πλήρη 

συμφωνία με τα θεωρητικώς αναμενόμενα, καθώς και με τις λύσεις, που προσέφερε ο 

αντίστοιχος MATLAB κώδικας.  Διάφορες δοκιμές επαλήθευσαν την ισχύ των γενικών 

αυτών  κατευθύνσεων.  Με  χρήση  60  ΒΠ  σε  κάθε  βοηθητική  επιφάνεια  βρέθηκαν 

ιδιαίτερα μικρές τιμές για το σφάλμα της μεθόδου, υπολογισμένο ως:
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err=
∥Z p⋅I solv−b p

inc∥2

∥b p
inc∥2
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Στην  ανωτέρω  εξίσωση  Zp είναι  ο  αντίστοιχος  πίνακας-πυρήνας,  αν  αντί  των  CP 

χρησιμοποιηθούν τα ενδιάμεσα σημεία (mid-points – MP), bp
inc το αντίστοιχο δεξί μέλος 

για τα MP (διάνυσμα),  και φυσικά  Isolv η  λύση για τα πλάτη των βοηθητικών πηγών 

(διάνυσμα).  Οι τιμές σφάλματος δεν ξεπερνούν το 10-5 για το 240x240 σύστημα, που 

προκύπτει.  Η  ικανότητα  οπτικοποίησης  του  ηλεκτρικού  πεδίου,  την  οποία  παρέχει 

εγγενώς η βιβλιοθήκη, χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή απεικονίσεων όπως αυτή της 

Εικ. 13.

Η ευχρηστία του συστήματος MAS προσομοιώσεων, που αναπτύχθηκε, αποδεικνύεται 

με την ευκολία,  που υλοποιήθηκε ένα πιο σύνθετο πρόβλημα σκέδασης από αγώγιμο 

κύλινδρο  με  δύο  διηλεκτρικές  επιστρώσεις.  Οι  μετρήσεις  σφάλματος  ικανοποίησης 

οριακών συνθηκών και σε αυτή την περίπτωση ήταν πολύ καλές, ενώ η απεικόνιση του 
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Εικόνα 13: Απεικόνιση ηλεκτρικού πεδίου στο διστρωματικό κύλινδρο. Παράμετροι: b=λ, a=2λ, εr1=3, εr2=5
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πλάτους του ηλεκτρικού πεδίου σε αυτή την περίπτωση φαίνεται στην Εικόνα 14.

Δεδομένων των δυνατοτήτων ελέγχου κι επαλήθευσης των εξαγόμενων αποτελεσμάτων 

και συμπερασμάτων,  το πρόβλημα αυτό  επανέρχεται  σε  διαδικασία διερεύνησης  σαν 

πρόβλημα βελτιστοποίησης της μεθόδου MAS σε επόμενα κεφάλαια.

 3.5. Εφαρμογές CEM και MAS στην Απεικόνιση Υπεδάφους

Πέρα από τα θέματα υλοποίησης,  που περιγράφηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, 

στα πλαίσια της παρούσας εργασίας  δημιουργήθηκε αρχικά ένα βασικό,  δισδιάστατο 

μοντέλο  σκέδασης  υπεδάφους,  στο  οποίο  ο  σκεδαστής  είναι  ένας  τέλεια  αγώγιμος 

κύλινδρος κυκλικής διατομής. Το απλουστευμένο αυτό μοντέλο μπορεί να αποδώσει με 

καλή ακρίβεια τη γεωμετρία υπόγειων αγωγών ύδρευσης, ή άλλου είδους σωληνώσεων, 

γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμο σε πρακτικές εφαρμογές απεικόνισης.

Το  δισδιάστατο  φυσικό  (πραγματικό)  μοντέλο  φαίνεται  στην  Εικόνα  15.  Για  όλα  τα 

ηλεκτρικά  πεδία  θεωρείται  πόλωση  κατά τον  y-άξονα,  ώστε  το  πρόβλημα  να  αφορά 

αποκλειστικά τις διαστάσεις x, z. Ακολουθώντας τους κανόνες κατάστρωσης του πυρήνα 

της MAS μεθόδου, πραγματοποιήθηκαν σε πρόγραμμα MATLAB τα εξής βήματα:
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Εικόνα 14: Οπτικοποίηση πεδίου από σκέδαση σε αγώγιμο κύλινδρο με δύο διηλεκτρικές επιστρώσεις.
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1. Καθορίστηκε η 1η ομάδα από CP (έστω N1 το πλήθος) πάνω στην διαχωριστική 

επιφάνεια  z=0. Τα CP τοποθετούνται συμμετρικά ως προς τον άξονα z και σε 

μήκος  αρκετά  μεγάλο,  ώστε  η  περιοχή,  όπου  τα  πεδία  είναι  ισχυρά,  να 

περιγράφεται με ικανοποιητική ακρίβεια.

2. Καθορίστηκε η 2η ομάδα από CP (έστω N2 το πλήθος) πάνω στην διαχωριστική 

επιφάνεια z=h, με το ίδιο ακριβώς σκεπτικό όπως στο 1ο βήμα.

3. Η 3η ομάδα από CP (έστω N3 το πλήθος) τοποθετείται συμμετρικά πάνω στην 

επιφάνεια  του  τέλεια  αγώγιμου  κυλίνδρου,  η  οποία  περιγράφεται  από  την 

εξίσωση |ρ–z0|=a.

4. Δημιουργείται  η 1η  ομάδα AS,  μέσα στην Περιοχή  2 για την περιγραφή του 

σκεδαζόμενου πεδίου στην Περιοχή 3  E3(x,z).  Το πεδίο αυτό προέρχεται από 

ανακλάσεις στην επιφάνεια z=0. Το πλήθος των AS αυτών ορίζεται N1, όμοια με 

τα αντίστοιχα CP. Το εκτιμώμενο πεδίο είναι:

E3x , z=−
0

4 ∑
n1=1

N1

I n1
H 0

2k 0x− xn1
2 z−z n1
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5. Δημιουργείται η 2η ομάδα AS,  μέσα στην Περιοχή 3 για την περιγραφή του 

διαθλώμενου πεδίου  στην Περιοχή 2  E2-(x,z).  Το πεδίο  αυτό προέρχεται  από 

διέλευση του προσπίπτοντος κύματος από την επιφάνεια  z=0.  Το πλήθος των 

AS αυτών ορίζεται επίσης N1. Εδώ ισχύει:
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Εικόνα 15: Η γεωμετρία του δισδιάστατου προβλήματος σκέδασης από υπόγειο αγώγιμο κύλινδρο

z
          

x

Περιοχή 3
Αέρας

Περιοχή 2
Ζώνη διεπαφής με το υπέδαφος

Περιοχή 1
Ημιάπειρο υπέδαφος

[0, 0, 0]

z = h

E1(x,z) = E1,h(x,z) + E1,a(x,z)

E2(x,z) = E2+(x,z) + E2-(x,z)

E3(x,z) +Einc(x,z)
{0 ,0}

{̇2 ,0}

{̇1 ,0}

|ρ – z
0 
|= a

z = z
0

Αγώγιμος Κύλινδρος
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E2−x , z =−
0

4 ∑
n2=1

N 1

I n2
H 0

2k 2 x−xn2
2 z−zn2
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6. Δημιουργείται  η 3η ομάδα AS,  μέσα στην Περιοχή 1  για την περιγραφή του 

ανακλώμενου πεδίου στην Περιοχή 2  E2+(x,z). Το πεδίο αυτό προέρχεται από 

ανακλάσεις στην επιφάνεια z=h. Το πλήθος των AS αυτών ορίζεται N2, όμοια με 

τα αντίστοιχα CP. Όμοια με πριν:

E2x , z =−
0

4 ∑
n3=1

N 2

I n3
H 0

2 k 2x−xn3
2 z−z n3
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7. Δημιουργείται η 4η ομάδα AS, μέσα στην Περιοχή 2 για την περιγραφή του 

διαθλώμενου πεδίου στην Περιοχή 1  E1,h(x,z).  Το πεδίο αυτό προέρχεται από 

διέλευση  του  κύματος  E2(x,z) από  την  επιφάνεια  z=h,  ενώ  το  μέγεθος  της 

ομάδας είναι πάλι N2. Η αντίστοιχη εξίσωση είναι:

E1,hx , z =−
0

4 ∑
n4=1

N 2

I n4
H 0

2k1 x−xn4
2 z−z n4

2 236

8. Δημιουργείται η 5η ομάδα AS, μέσα στον αγώγιμο κύλινδρο για την περιγραφή 

του ανακλώμενου πεδίου στην Περιοχή 1  E1,a(x,z).  Το πεδίο αυτό προέρχεται 

από ανάκλαση του κύματος  E1,h(x,z) πάνω στην επιφάνεια του κυλίνδρου  |z-z0|

=a, και έχει την εκτιμώμενη τιμή:

E1,ax , z =−
0

4 ∑
n5=1

N 3

I n5
H 0

2k1 x−xn5
2 z−zn5
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9. Καταγράφηκαν οι οριακές συνθήκες στα 3 σύνορα της γεωμετρίας. Πρέπει να 

σημειωθεί, πως οι ακόλουθες εξισώσεις είναι αλγεβρικές και όχι διανυσματικές, 

εφόσον το πρόβλημα είναι δισδιάστατο:

a. Συνέχεια  του  εφαπτομενικού  Ηλεκτρικού  και  Μαγνητικού  Πεδίου  στο 

σύνορο z=0 για κάθε CP m1:

E incxm1
,0Ε3 xm1

, 0=Ε2 xm1
,0Ε2− xm1

, 0
x⋅H inc xm1

, 0H 3xm1
, 0=x⋅H 2 xm1

, 0H 2− xm1
,0 238

b. Συνέχεια  του  εφαπτομενικού  Ηλεκτρικού  και  Μαγνητικού  Πεδίου  στο 

σύνορο z=h για κάθε CP m2:

Ε 2 xm2
, hΕ2−  xm2

, h=Ε1,hxm2
, hΕ1, axm2

, h
x⋅H 2xm1

, hH 2− xm1
, h=x⋅H 1,hxm1

, hH 1, axm1
, h 239

c. Συνέχεια του εφαπτομενικού Ηλεκτρικού Πεδίου στο σύνορο  |ρ-z0|=a.  Στα 
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CP  αυτά  δεν  απαιτείται  δεύτερη  εξίσωση  ανά  CP,  εφόσον  είναι  εκ  των 

προτέρων γνωστή η  μηδενική  τιμή του πεδίου  μέσα στον  τέλεια  αγώγιμο 

κύλινδρο. Συμβολίζοντας με δείκτη m2 τα αντίστοιχα CP έχουμε:

Ε1,hxm2
, z m2

Ε1,a xm 2
, zm2

=0 240

10.Η  εφαρμογή  των  οριακών  συνθηκών  δίνει  ένα  σύστημα  με  αγνώστους  τα 

N1+N1+N2+N2+Ν3 πλάτη  ρευμάτων  των  βοηθητικών  πηγών  κι  αντίστοιχα 

2N1+2N2+Ν3 αλγεβρικές εξισώσεις. Το σύστημα αυτό επιλύεται με απ' ευθείας 

μέθοδο (πχ αποσύνθεση LU) για να βρεθούν οι άγνωστοι συντελεστές.

11. Ο  έλεγχος  σύγκλισης  της  μεθόδου  πραγματοποιείται  με  δειγματοληψία  του 

πεδίου σε σημεία ενδιάμεσα των CP, όπου απαιτείται το σφάλμα ΔEBC οριακής 

συνθήκης να μην ξεπερνάει το 10%. Το σφάλμα αυτό ορίζεται ως:

 EBC=
∣E t ,i−E t , j∣

2

max∣Einc∣
2 241

Εδώ  με  Et,i,  Et,j σημειώνεται  το  εφαπτομενικό  πεδίο  στο  σύνορο  των 

περιοχών i,j.
12.Η οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων περιλαμβάνει απεικόνιση του πλάτους του 

κοντινού ηλεκτρικού πεδίου στην υπό μελέτη περιοχή με τη μορφή ισοϋψών 

επιφανειών.

Για τη δοκιμή του  μοντέλου και της  αριθμητικής  λύσης αρχικά επιλέχθηκαν  οι  τιμές 

διηλεκτρικής σταθεράς σε όλα τα μέσα ίσες με του κενού, οπότε το πρόβλημα ανάγεται 

στην κλασική δισδιάστατη γεωμετρία σκέδασης αγώγιμου κυλίνδρου κυκλικής διατομής. 

Το προσπίπτον κύμα θεωρήθηκε επίπεδο:

E0=ye jkz 242

Οι τιμές των παραμέτρων προσομοίωσης φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα.

Παράμετρος Τιμή

Διάσταση Περιοχής 2 0.30 m
Ακτίνα Κυλίνδρου 0.30 m
Βάθος Κυλίνδρου 1.00 m
Αποστάσεις Βοηθητικών Επιφανειών 0.07 m
Συχνότητα Η/Μ Κύματος 2.40 GHz

Πίνακας 3: Πίνακας τιμών των παραμέτρων προσομοίωσης

Το ισοδύναμο μοντέλο φαίνεται στην  Εικόνα 16, ενώ στην  Εικόνα 17 απεικονίζεται το 

Ηλεκτρομαγνητική Ανακατασκευή και Βελτιστοποίηση Απεικόνισης Τρισδιάστατων Αντικειμένων με Ανάπτυξη Κατανεμημένης Πλατφόρμας Γενετικών
Αντιπροσώπων Λογισμικού 90/236



Μοντέλα Υπολογιστικού Ηλεκτρομαγνητισμού Εφαρμογές CEM και MAS στην Απεικόνιση Υπεδάφους

πλάτος του πεδίου στο χώρο.

Η απουσία ανακλάσεων δείχνει την ορθή λειτουργία της μεθόδου, ενώ τα αριθμητικά 

αποτελέσματα επαληθεύονται και από τη θεωρία. Φαίνεται όμως καθαρά ότι το πεδίο 

απεικονίζεται  σωστά  μόνο  στην  περιοχή,  που  ορίζουν  τα  CP,  ενώ  σε  μεγαλύτερες 

αποστάσεις τα σφάλματα είναι μεγάλα. Αυτή η συμπεριφορά όμως δεν προβληματίζει σε 

πρακτικά προβλήματα, δεδομένου ότι το πεδίο σε πραγματικές συνθήκες εξασθενεί πολύ 

στους χώρους, όπου εμφανίζονται τα σφάλματα αυτά.

Λαμβάνοντας το ίδιο προσπίπτον πεδίο, αλλά χρησιμοποιώντας πραγματικές τιμές στη 

διηλεκτρική  σταθερά  και  την  αγωγιμότητα  των  περιοχών  (εr1=4.0,  εr2=4.2,  σ1=0, 

σ2=0.01),  αποκτήθηκαν  τα  αποτελέσματα,  που  φαίνονται  στην  ακόλουθη  ομάδα 

γραφημάτων.  Απεικονίζονται  το  ισοδύναμο  μοντέλο,  τα  πλάτη  των  πηγών,  όπως 

προκύπτουν από την επίλυση του συστήματος, τα σφάλματα στις οριακές συνθήκες και η 

οπτικοποίηση  του  ηλεκτρικού πεδίου.  Οι  τιμές  των  παραμέτρων παρέμειναν ίδιες  με 

αυτές  του  Πίνακα  3.  Απαιτήθηκαν  συνολικά  470 βοηθητικές  πηγές  για την επίτευξη 

ικανοποιητικών τιμών στα σφάλματα οριακών συνθηκών, ενώ τα σημεία παρατήρησης 

για τον έλεγχο σφαλμάτων ελήφθησαν τετραπλάσια των CP.
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Εικόνα 17: Το πλάτος του ηλεκτρικού πεδίου στο πρόβλημα δοκιμής. Φαίνεται καθαρά η έλλειψη 
ανακλάσεων κοντά στην περιοχή ενδιαφέροντος.

Εικόνα 18: Το ισοδύναμο μοντέλο με πραγματικές τιμές των Η/Μ σταθερών σε GPR εφαρμογές 
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Εικόνα 19: Το πλάτος όλων των βοηθητικών πηγών στο ισοδύναμο μοντέλο

Εικόνα 20: Σφάλμα οριακών συνθηκών πάνω στην επιφάνεια z=0
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Εικόνα 21: Σφάλμα οριακών συνθηκών πάνω στην επιφάνεια z=-0.3 m

Εικόνα 22: Σφάλμα οριακών συνθηκών πάνω στην επιφάνεια του κυλίνδρου
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Εικόνα 23: Οπτικοποίηση του πεδίου. Η σκέδαση από τον κύλινδρο γίνεται αντιληπτή στον ελεύθερο χώρο.

Εικόνα 24: Οπτικοποίηση του σκεδαζόμενου πεδίου στον ελεύθερο χώρο. Η επίδραση του κυλίνδρου 
προκαλεί την ελλειψοειδή μορφή των ισοδυναμικών επιφανειών.

Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε με τη MAS για την απλουστευμένη αυτή διάταξη είχε 

δύο στόχους. Ο πρώτος αποτελεί την αξιολόγηση της Μεθόδου Βοηθητικών Πηγών στο 

αναλυτικά σύνθετο αυτό πρόβλημα σκέδασης δύο διαστάσεων. Ο δεύτερος στόχος είναι 

η  εκτίμηση  της  δυνατότητας  απεικόνισης  τέτοιου  είδους  αντικειμένων  μέσα  στο 

υπέδαφος σε ορισμένη συχνότητα λειτουργίας.

Ο  πρώτος  στόχος  της  διερεύνησης  αυτής  ολοκληρώθηκε  επιτυχώς,  αφού  όπως 

αναφέρθηκε  και  προηγουμένως,  τα  σφάλματα,  που  έχουν  προκύψει,  μπορούν  να 

αγνοηθούν, όταν το προσπίπτον πεδίο φθίνει με την απόσταση (όπως συμβαίνει με το 

σήμα  των  radar).  Αρκεί  η  τοποθέτηση  CP  στη  φωτιζόμενη  περιοχή  για  την  σωστή 

εκτίμηση του πεδίου.

Στα  πλαίσια  της  εκτίμησης  μίας  βέλτιστης  συχνότητας  για  την  εφαρμογή  GPR 
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απεικόνισης σωληνώσεων ύδρευσης, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα (Εικόνες  23 

και  24),  ο  αγώγιμος  σκεδαστής  προκαλεί  στις  συχνότητες  πάνω  από  2  GHz 
αξιοσημείωτες μεταβολές στο πεδίο του ελευθέρου χώρου, ώστε να είναι φυσικά δυνατή 

η εκτίμηση των χαρακτηριστικών του. Σημαντικά μικρότερες συχνότητες περιορίζουν το 

ανακλώμενο πεδίο στην επιφάνειά του, ενώ πιο υψίσυχνα σήματα δύσκολα διεισδύουν 

στο απαιτούμενο βάθος.

Η  σημασία  της  επιτυχούς  μοντελοποίησης  αυτού  του  προβλήματος  με  MAS  είναι 

μεγάλη, αφού το μοντέλο αυτό αντιστοιχεί στο κύριο ηλεκτρομαγνητικό πρόβλημα της 

διατριβής.  Η  ανάπτυξη  MAS  αλγορίθμου  για  απεικόνιση  των  ανομοιογενειών  του 

υπεδάφους είναι μία πρωτότυπη ιδέα, αφού στη βιβλιογραφία επικρατεί κυρίως η χρήση 

Μεθόδου Ροπών (MoM). Η εύρεση του βέλτιστου τρόπου εφαρμογής της MAS σε αυτό 

το πρόβλημα αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, αφού δεν ενδιαφέρει απλά η θέση, αλλά 

και το πλήθος των πηγών, δεδομένου του μεγέθους του προβλήματος και της αστάθειας, 

τα  οποία  παρουσιάζουν  οι  μεγάλοι  πυρήνες  συστημάτων,  που  παράγει  η  MAS.  Το 

σύνθετο αυτό ζήτημα μελετάται και επιλύεται στα επόμενα κεφάλαια.
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4. Μέθοδοι Βελτιστοποίησης στον Ηλεκτρομαγνητισμό

Τα  πρακτικά  προβλήματα  εφαρμογών  της  ηλεκτρομαγνητικής  θεωρίας  σε  πολλές 

περιπτώσεις  σχετίζονται  με  την  εύρεση  κατάλληλων  παραμέτρων,  διαστάσεων  ή 

γενικότερα δεδομένων εισόδου, τέτοιων ώστε η τελική λύση να ικανοποιεί τις αρχικές 

προδιαγραφές. Μεταξύ των περιπτώσεων όπου συχνά απαιτείται κάποια συστηματική 

μέθοδος βελτιστοποίησης συγκαταλέγονται οι εξής:

• Σχεδίαση κεραιών,  φίλτρων και άλλων μικροκυματικών διατάξεων:  Είναι μια 

κατηγορία  εφαρμογών,  όπου  χρησιμοποιούνται  κατ'  εξοχήν  αλγόριθμοι 

βελτιστοποίησης,  επειδή  ακριβώς  οι  διατάξεις  υπόκεινται  σε  βασικές 

προδιαγραφές.  Το  διάγραμμα  ακτινοβολίας  και  η  αντίσταση  εισόδου  μίας 

κεραίας,  η  συνάρτηση  μεταφοράς  ενός  φίλτρου,  η  ισοδύναμη  κυματική 

αντίσταση μίας  μικροταινιακής γραμμής είναι τυπικές παράμετροι,  οι  οποίες 

κατά  την  φάση  σχεδίασης/προσομοίωσης  υπολογίζονται  μέσω  κάποιας 

μεθόδου βελτιστοποίησης, ώστε να ικανοποιηθούν οι προδιαγραφές.

• Κατασκευή  ισοδύναμου  μαθηματικού  μοντέλου  μέσω κάποιας  υπολογιστικής  

μεθόδου:  Η αντιστοίχιση  φυσικών  διατάξεων  με  μαθηματικά  μοντέλα  είναι 

συχνά υπερβολικά απλουστευτική και ανεπαρκής,  λόγω των παραδοχών,  που 

γίνονται προκειμένου να καταστεί το πρόβλημα επιλύσιμο σε λογικό χρόνο. Η 

αναζήτηση  καλύτερου  τρόπου  αντιστοίχισης  της  φυσικής  διάταξης  με  το 

χρησιμοποιούμενο  ισοδύναμό  της  πολλές  φορές  καταλήγει  σε  ένα πρόβλημα 

βελτιστοποίησης, από το οποίο εξάγονται ειδικές παράμετροι της μεθόδου, που 

εγγυώνται καλύτερη συμπεριφορά απέναντι στο συγκεκριμένο μοντέλο. Τυπικό 

παράδειγμα  αυτής  της  περίπτωσης  αποτελεί  η  επιλογή  της  θέσης  των 

βοηθητικών πηγών με τη μέθοδο MAS.

• Βελτίωση μικροκυματικής απεικόνισης: Η μικροκυματική απεικόνιση σχετίζεται 

άμεσα με κάποια υπολογιστική μέθοδο ηλεκτρομαγνητικής ανακατασκευής και 

επομένως  σε  πολλές  περιπτώσεις  ανάγεται  στην  προηγούμενη  περίπτωση. 

Συνήθως  περιλαμβάνει  αλλαγή  των  συναρτήσεων  βάσης  ή  επιβολή  κάποιων 

εξωτερικών συνθηκών. Πρέπει να σημειωθεί, ότι υπό ορισμένες συνθήκες στην 

κατηγορία αυτή εμπλέκονται  και μέθοδοι  βελτιστοποίησης  μέσω αλγορίθμων 

ψηφιακής  επεξεργασίας  εικόνας  στα  τελικά  αποτελέσματα,  όπως  π.χ.  στην 

ιατρική απεικόνιση.
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Η  παρούσα  διατριβή  περιγράφει  μία  μέθοδο  βελτιστοποίησης  μικροκυματικής 

απεικόνισης,  στην  οποία  υπερτίθενται  δύο  ανεξάρτητες  μέθοδοι  “εξέτασης”  της 

εικονιζόμενης  περιοχής  (μέσω  ραντάρ  διείσδυσης  εδάφους  και  ραδιομετρίας).  Ο 

καινοτόμος αυτός συνδυασμός στοχεύει στην βέλτιστη ικανοποίηση της σύγκλισης των 

μοντέλων,  εφόσον  έτσι  αναμένεται  το  αποτέλεσμα  να  είναι  πιο  κοντά  στην 

πραγματικότητα.

 4.1. Βελτιστοποίηση με Μεθόδους Κατάβασης Κλίσεων

Η  μαθηματική  περιγραφή  των  φυσικών  διατάξεων  περιέχει  μεταξύ  άλλων  και  τις 

παραμέτρους  βελτιστοποίησης  ενός  προβλήματος.  Οι  παράμετροι  αυτοί  εμπλέκονται 

συνήθως  σε  σύνθετες  συναρτήσεις  πολλών  μεταβλητών,  ενώ  το  ζητούμενο  βέλτιστο 

αναζητείται ανάμεσα στα στάσιμα σημεία των συναρτήσεων αυτών. Η ομάδα μεθόδων 

κατάβασης κλίσεων (gradient  descent  methods)  επιδιώκει  την εύρεση των βέλτιστων 

τιμών των παραμέτρων μέσω του εντοπισμού κατάλληλου στάσιμου σημείου. Το όνομά 

τους  προέρχεται  από  τον  αλγόριθμο  εντοπισμού,  ο  οποίος  βασίζεται  στην  πράξη 

παραγώγισης ως προς τις μεταβλητές – παράμετρους βελτιστοποίησης.

 4.1.i) Μέθοδοι Steepest Descent, Conjugate Directions και Conjugate Gradient

Η  θεωρία  των  αλγορίθμων  κατάβασης  κλίσεων  βασίζεται  στην  μελέτη  των 

τετραγωνικών  μορφών (quadratic  forms).  Οι  τετραγωνικές  μορφές  είναι  βαθμωτές 

συναρτήσεις  πολλών  μεταβλητών,  οι  οποίες  μπορούν  να  γραφούν  με  τον  ακόλουθο 

τρόπο [22, 26]:

   f(x) = ½ xTAx – bT⋅x + c 243

Με  χρήση  του  ορισμού  της  κλίσεως  ή  παραγώγου  (gradient)  συναρτήσεων  πολλών 

μεταβλητών, υπολογίζεται ως εξής:

   f'(x) = ∇f = ½(A + ΑΤ)x – b 244

Όπως είναι φανερό, ειδικά για συμμετρικούς πίνακες A η σχέση παίρνει την μορφή f'(x) 

= Ax – b. Στην ανάλυση, που ακολουθεί γίνεται η χρήσιμη αντικατάσταση C = ½(A + 

AT).  Το  εκάστοτε  πρόβλημα  βελτιστοποίησης  ανάγεται  σε  πρόβλημα  αναζήτησης 

ακρότατου  της  συνάρτησης  και  επομένως  μηδενισμού  της  παραγώγου  σε  ένα 

συγκεκριμένο πεδίο ορισμού:

   f'(xm) = Cxm – b = 0 245

Η  μέθοδος  Steepest Descent αναζητά  με  επαναληπτικό  τρόπο  το  ακρότατο  της  f(x), 

αρχίζοντας από ένα (ενδεχομένως) τυχαίο σημείο x0 και πλησιάζοντας το ακρότατο κατά 
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την  κατεύθυνση,  όπου  η  f(x) μειώνεται  με  το  μεγαλύτερο  ρυθμό.  Εύκολα  γίνεται 

αντιληπτό, ότι η κατεύθυνση αυτή είναι η αντίθετη της παραγώγου (για προβλήματα 

ελαχιστοποίησης) σε κάθε επανάληψη. Ονομάζεται υπόλοιπο ri (residual) η ποσότητα:

   ri = b – Cxi = –f'(xi) 246

Όταν  η  κίνηση  στο  πολυδιάστατο  πεδίο  ορισμού  γίνεται  πάνω  σε  μία  ευθεία, 

αποδεικνύεται, ότι η βέλτιστη απόσταση μετακίνησης  ai σε κάθε βήμα βρίσκεται από τη 

σχέση:

a i=
r i

T⋅ri

ri
T C r i

247

Άμεσα προκύπτει ότι το επόμενο βήμα οδηγεί στη θέση:

   xi+1 = xi + airi 248

Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να προσεγγιστεί το ζητούμενο ακρότατο με 

ικανοποιητική ακρίβεια. Η Εικόνα 25 απεικονίζει γραφικά το πρώτο βήμα της μεθόδου 

σε μία θετικά ορισμένη τετραγωνική μορφή δύο μεταβλητών. Ολόκληρη η εξέλιξη του 

αλγορίθμου,  μέχρι  την  εύρεση  του  ελαχίστου  φαίνεται  στην  Εικόνα  26.  Η 

χαρακτηριστική πορεία (zig-zag), που ορίζεται από τις διαδοχικές θέσεις των εκτιμήσεων 

οφείλεται στο γεγονός,  ότι η κατεύθυνση της παραγώγου είναι σε κάθε βήμα κάθετη 

προς  στην  προηγούμενη.  Η  κίνηση  αυτή  σε  πολλές  περιπτώσεις  αποδεικνύεται,  πως 

καθυστερεί αρκετά τη σύγκλιση, δηλαδή την ανεύρεση του ζητούμενου ακρότατου.
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Από την άλλη πλευρά, η μέθοδος των Συζυγών Κατευθύνσεων (Conjugate Directions) 

χρησιμοποιεί C-ορθογωνικές κατευθύνσεις  di για την επαναληπτική κατάβαση προς το 

ακρότατο.  Οι  κατευθύνσεις  αυτές  μπορούν  να  βρεθούν  με  τη  διαδικασία  συζυγούς 

ορθογωνοποίησης Gram-Schmidt, κι έχουν την ιδιότητα:

   di
TCdj = 0 249

Οι απαιτούμενες επαναλήψεις είναι ίσες με τις διαστάσεις του διανυσματικού χώρου των 

x, ενώ σε κάθε επανάληψη ισχύει:

   xi+1 = xi + aidi 250

Ο ορισμός της απόστασης ai γίνεται αυτή τη φορά από τη σχέση:

a i=
d i

T⋅r i

d i
T C d i

251

Λόγω της C-ορθογωνιότητας των di προκύπτει τέλος, ότι di·ri+k = 0, δηλαδή το εκάστοτε 

υπόλοιπο είναι κάθετο σε όλες τις προηγούμενες κατευθύνσεις.

Η πλέον διαδεδομένη παραλλαγή της Μεθόδου Συζυγών Κατευθύνσεων είναι η Μέθοδος 

Συζυγών Κλίσεων (Conjugate Gradient – CG). Η CG συνδυάζει την αποδοτικότητα της 

Conjugate  Directions  με  μικρότερη  πολυπλοκότητα  υπολογισμού  των  απαιτούμενων 

μεγεθών. Το θεμελιώδες στοιχείο της είναι η επιλογή των διανυσμάτων κατεύθυνσης di 

μέσω των υπολοίπων ri. Συνοπτικά ισχύει για την CG:
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Εικόνα 26: Η εξελικτική πορεία τύπου zig-zag της Steepest Descent [26]
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   d0 = r0 = b – Cx0 252

a i=
r i

T⋅ri

d i
T C d i

253

   xi+1 = xi + aidi 254

   ri+1 = ri – aiCdi 255

i=
ri1

T ⋅ri1

ri
T⋅ri

256

   di+1 = ri+1 + βi+1di 257

Οι ανωτέρω σχέσεις  ισχύουν,  όταν η CG εφαρμόζεται για την εύρεση του ακρότατου 

μίας τετραγωνικής μορφής. Στην γενική περίπτωση, όπου μέσω της CG αναζητείται ένα 

ακρότατο μίας συνάρτησης πολλών μεταβλητών, το πλήθος των βημάτων της μεθόδου 

δεν είναι εκ των προτέρων γνωστό και οι εξισώσεις 252 – 257 μεταστοιχειώνονται, ώστε 

να  εξαρτώνται  μόνο  από  τις  τιμές  τις  συνάρτησης  και  της  παραγώγου  της.  Το 

αποτέλεσμα  είναι  η  Μη-γραμμική  Μέθοδος  Συζυγών  Κλίσεων (Nonlinear  Conjugate 

Gradient – NL-CG).  Οι χαρακτηριστικές εξισώσεις,  που έχουν υποστεί μετατροπή για 

την NL-CG είναι τώρα:

   ri = –f'(xi) ∀i 258

   ai: τέτοιο, ώστε να ελαχιστοποιείται η f(xi+aidi) 259

Για  την  εύρεση  του  ai μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  οποιοσδήποτε  αλγόριθμος 

ελαχιστοποίησης.  Χρησιμοποιώντας για παράδειγμα την μέθοδο Newton-Raphson και 

το ανάπτυγμα Taylor με τους τρεις πρώτους όρους  προκύπτει μία εκτίμηση:

a i=
ri⋅d i

d i
T f ' ' xid i

260

Ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  παρουσιάζει  ο  υπολογισμός  του  βi.  Για  το μέγεθος  αυτό  έχουν 

προταθεί δύο σχέσεις, η Fletcher-Reeves (FR) – η οποία ταυτίζεται με την εξίσωση 256 – 

και η Polak-Ribière (PR), η οποία σε πολλές περιπτώσεις βελτιώνει το ρυθμό σύγκλισης:

i
PR=max ri1

T ⋅ri1−ri

ri
T⋅ri

,0 261

Στην Εικόνα 27 απεικονίζεται γραφικά η εξελικτική πορεία της NL-CG για μία αυθαίρετη 

συνάρτηση δύο μεταβλητών και συγκρίνεται η απόδοση των FR και PR τύπων. Από την 

γραφική  παράσταση  της  f(x) σε  μορφή  διαγράμματος  ισοϋψών  καμπύλων  φαίνεται 

καθαρά, πως αν η αρχική θέση x0 ήταν διαφορετική, ο αλγόριθμος θα είχε συγκρίνει σε 
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μερικό ελάχιστο, οδηγώντας πρακτικά σε αποτυχία της μεθόδου.

 4.1.ii) Χαρακτηριστικά Μεθόδων Κατάβασης Κλίσεων

Οι μέθοδοι κατάβασης κλίσεων προσφέρουν ταχύτατη εύρεση του επιθυμητού σημείου, 

αλλά  αποτελούν  τοπικούς  βελτιστοποιητές (local  optimizers),  αφού  μπορούν  να 

αναγνωρίσουν  μόνο  το  ακρότατο,  που  βρίσκεται  γειτονικά  στο  αρχικό  σημείο 

αναζήτησης.  Σε  κάθε  περίπτωση  υπάρχει  απαίτηση  ύπαρξης  και  γνώσης  τόσο  της 

συνάρτησης  των  παραμέτρων,  όσο  και  των  παραγώγων  της,  γεγονός  που  σε  πολλές 

περιπτώσεις  είναι  πρακτικά  αδύνατο.  Σε  γενικές  γραμμές  οι  μέθοδοι  αυτοί  είναι 

ιδανικές,  όταν  υπάρχει  εκ  των  προτέρων  γνώση  για  την  προσεγγιστική  θέση  του 

βέλτιστου ή όταν η συνάρτηση παρουσιάζει γνησίως μονότονη συμπεριφορά σε μεγάλα 

διαστήματα.  Στα  περισσότερα  όμως  πρακτικά  προβλήματα  ηλεκτρομαγνητισμού 

υπάρχει πρόβλημα ακόμα και στον καθορισμό των σχέσεων των παραμέτρων με το προς 

βελτιστοποίηση  μέγεθος,  ενώ  συνήθως  η  συνάρτηση  παρουσιάζει  πληθώρα  τοπικών 

ακρότατων, τα οποία εγκλωβίζουν τις μεθόδους αυτές. Τα ζητήματα αυτά οδηγούν στην 

Ηλεκτρομαγνητική Ανακατασκευή και Βελτιστοποίηση Απεικόνισης Τρισδιάστατων Αντικειμένων με Ανάπτυξη Κατανεμημένης Πλατφόρμας Γενετικών
Αντιπροσώπων Λογισμικού 102/236

Εικόνα 27: Τα βήματα βελτιστοποίησης αυθαίρετης συνάρτησης με NL-CG [26].  
Γίνεται σύγκριση χρήσης των σχέσεων Fletcher-Reeves (b) και Polak-Ribière (d)

Προσέγγιση 
Αναπτύγματος 

Taylor
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αναζήτηση καθολικών βελτιστοποιητών (global optimizers) και σε υβριδικές μεθόδους.

 4.2. Βελτιστοποίηση με Στοχαστικούς Αλγορίθμους

Η  ύπαρξη  ή  η  εκ  των  προτέρων  γνώση  μίας  καλώς  ορισμένης,  παραγωγίσιμης 

συνάρτησης,  η  οποία  θα  εξαρτάται  από  τις  παραμέτρους  βελτιστοποίησης  δεν  είναι 

εγγυημένη  στα  ηλεκτρομαγνητικά  προβλήματα.  Επίσης,  σε  πληθώρα  περιπτώσεων, 

έστω  κι  αν  υπάρχει  αυτή  η  συνάρτηση,  παρουσιάζει  πυκνές  διακυμάνσεις  σε  τέτοιο 

βαθμό,  ώστε η εξάρτηση από το αρχικό  σημείο  να είναι καθοριστική,  κι  επομένως η 

ποιότητα της προσφερόμενης λύσης τοπικού ακροτάτου εξαιρετικά αμφίβολη. Για την 

εύρεση  του  ολικού  ακρότατου  υπό  αυτές  τις  συνθήκες  είναι  απαραίτητο  να 

χρησιμοποιηθούν στοχαστικές μέθοδοι  αναζήτησης,  οι  οποίες  βασίζονται  στον τυχαίο 

καθορισμό  των  παραμέτρων  βελτιστοποίησης  και  στην  αξιολόγηση  ποιότητας  της 

λύσεως  που  παρέχεται.  Οι  στοχαστικοί  αλγόριθμοι  δεν  χρησιμοποιούν  αναλυτική 

επεξεργασία  του  προβλήματος  (όπως  παραγώγιση),  αλλά  υπολογισμούς  των  τελικών 

τιμών, κι έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

• Μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε πρόβλημα: Εφόσον δεν βασίζονται 

στην  ύπαρξη  παραγώγων ή  στη συνέχεια  των παραμέτρων,  αλλά στην  απλή 

εκτίμηση των αποτελεσμάτων από ένα τυχαίο σύνολο τιμών των παραμέτρων, 

δεν υφίσταται κανένα εμπόδιο στην εφαρμογή τους σε οποιοδήποτε πρόβλημα.

• Δεν εξαρτώνται αισθητά από τις αρχικές συνθήκες τις αναζήτησης: Λόγω της 

τυχαίας εξελίξεως της βελτιστοποίησης,  δεν έχει  ιδιαίτερη σημασία η αρχική 

θέση  του  διανύσματος  παραμέτρων,  εφόσον  οι  επόμενες  καταστάσεις  δεν 

εξαρτώνται αιτιοκρατικά από τις προηγούμενες.

• Είναι  καθολικοί  βελτιστοποιητές  (global  optimizers):  Ο  στοχαστικός 

παράγοντας, που εισάγεται, έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την ευρείας κλίμακας 

κάλυψη  του  χώρου  λύσεων,  παρέχοντας  σε  πολλές  περιπτώσεις  μία  γενική 

αίσθηση για την επίδραση της εκάστοτε παραμέτρου στα αποτελέσματα. Δεν 

αναζητείται  στάσιμο  σημείο,  ούτε  υπάρχει  ο  περιορισμός  μεταξύ  δύο 

ακρότατων, που επιβάλλεται στις αιτιοκρατικές μεθόδους. Επομένως η βέλτιστη 

πρόταση, που εξάγεται με την περάτωση του αλγορίθμου, αποτελεί το πιθανό 

ολικό  μέγιστο,  ή  κάποια  κοντινή  τιμή.  Παραφράζοντας,  οι  αιτιοκρατικοί 

αλγόριθμοι  εξασφαλίζουν  ότι  η  τελική  λύση  είναι  η  βέλτιστη  σε  μία 

περιορισμένη περιοχή, ενώ οι στοχαστικοί εξασφαλίζουν ότι η τελική λύση είναι 

απλά  καλύτερη  από  πολλές  άλλες,  μα  σε  όλη  την  έκταση  του  χώρου  (η 
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στοχαστική λύση δεν είναι ακρότατο).

• Δεν  απαιτούν  ειδικές  γνώσεις  πάνω  στο  προς  βελτιστοποίηση  πρόβλημα: 

Προκειμένου να εφαρμοστεί μία μη-ντετερμινιστική μέθοδος βελτιστοποίησης 

δεν  απαιτούνται  οι  γνώσεις  επί  του  ιδίου  του  προβλήματος,  παρά  μόνο  το 

σύνολο των επιθυμητών τιμών των αποτελεσμάτων. Αυτό επιτρέπει τη θέωρηση 

του αρχικού προβλήματος ως  μαύρο κουτί και την ανεξάρτητη υλοποίηση του 

στοχαστικού αλγορίθμου σε σχέση με αυτό.

• Δεν  έχουν  προκαθορισμένη  συνθήκη  τερματισμού:  Η  περάτωση  της 

βελτιστοποίησης  δεν  εξασφαλίζεται  ενδογενώς  στους  τυχαίους  αλγορίθμους, 

εφόσον  δεν  είναι  δυνατόν  να  γίνει  γνωστό  το  αν  όντως  βρέθηκε  το  ολικό 

μέγιστο,  χωρίς  εξαντλητική  αναζήτηση.  Τυπικές  εξωτερικά  επιβαλλόμενες 

συνθήκες  είναι:  η  επίτευξη  κάποιας  τιμής-στόχου  στα  αποτελέσματα,  η 

ολοκλήρωση ενός πεπερασμένου πλήθους αποτιμήσεων, η παρουσία του ίδιου 

ολικού  βέλτιστου  για  μεγάλο  πλήθος  αποτιμήσεων,  ή  ακόμα  οποιοσδήποτε 

συνδυασμός των ανωτέρω.

• Έχουν πολύ  μεγάλες  απαιτήσεις  σε υπολογιστικό χρόνο:  Τα ανωτέρω θετικά 

στοιχεία  έρχονται  με το κόστος  του απαιτούμενου υπολογιστικού χρόνου,  το 

οποίο  για  όλες  τις  στοχαστικές  μεθόδους  είναι  πολλές  τάξεις  μεγέθους 

μεγαλύτερο από οποιονδήποτε ντετερμινιστικό αλγόριθμο κατάβασης κλίσεων. 

Η  αιτία  των  απαιτήσεων  αυτών  είναι  οι  επαναλαμβανόμενες  εκτελέσεις  του 

βασικού  προγράμματος  επίλυσης  για  την  αποτίμηση  των  αποτελεσμάτων. 

Ακόμα  κι  αν  είναι  δυνατός  ο  περιορισμός  των  εκτελούμενων  πράξεων  με 

αποφυγή  επανάληψης  αποτιμήσεων  μεγεθών  που  δεν  εξαρτώνται  από  τις 

παραμέτρους  βελτιστοποίησης,  ο  χρόνος  εκτέλεσης  παραμένει  εξαιρετικά 

υψηλότερος.

• Είναι  αδύνατη  η  ακριβής  αναπαραγωγή  μίας  εκτελέσεως  τυχαίας  

βελτιστοποίησης:  Εφόσον  οι  στοχαστικές  μέθοδοι  εξαρτώνται  από  τυχαίες 

μεταβλητές, γίνεται φανερό, ότι το ίδιο πρόβλημα, με τις ίδιες αρχικές συνθήκες 

θα  έχει  διαφορετική  εξέλιξη  σε  δύο  διαφορετικές  εκτελέσεις.  Αυτό  δεν 

συμβαίνει  στις  μεθόδους  κατάβασης  κλίσεων.  Είναι  λοιπόν  χρήσιμη  η 

αποθήκευση των καταστάσεων από τις οποίες έχει περιέλθει ο αλγόριθμος για 

την  κατανόηση  της  λειτουργίας  του.  Οι  αποκλίσεις  που  παρουσιάζονται  σε 

διαφορετικές  εκτελέσεις  με  τις  ίδιες  συνθήκες  διαφέρουν  σημαντικά  από 

αλγόριθμο σε αλγόριθμο.
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Οι  ακόλουθες  παραγράφους  περιγράφουν  ορισμένους  γνωστούς  στοχαστικούς 

αλγόριθμους με ευρεία χρήση σε ηλεκτρομαγνητικά προβλήματα.

 4.2.i) Τυχαία Αναζήτηση (Random Search)

Η  τυχαία  αναζήτηση  (random  search/walk)  αποτελεί  τον  πιο  απλό  αλγόριθμο 

βελτιστοποίησης, που υπάρχει.  Εφαρμόζεται δίνοντας τυχαίες τιμές στις παραμέτρους 

βελτιστοποίησης  μέσα από το πεδίο  ορισμό τους,  αποτιμώντας τα αποτελέσματα της 

λύσεως και εκτιμώντας την ποιότητά της βάσει των προδιαγραφών. Παρουσιάζει πολύ 

μεγάλη  διαφοροποίηση  σε  διαδοχικές  εκτελέσεις  και  η  απόδοσή  της  είναι  αρκετά 

χαμηλή. Συνήθως εκτελείται με προκαθορισμένο πλήθος αποτιμήσεων και παρέχει την 

απόδοση αναφοράς  για τους υπόλοιπους αλγορίθμους. Με άλλα λόγια, η εκτίμηση της 

ποιότητας ενός άλλου αλγορίθμου για ένα δεδομένο πρόβλημα, γίνεται με σύγκριση των 

αποτελεσμάτων σε σχέση με τη μέση τιμή των αποτελεσμάτων πολλαπλών εκτελέσεων 

της τυχαίας αναζήτησης (ώστε να εξομαλυνθούν οι πιθανότατα μεγάλες αποκλίσεις της).

 4.2.ii) Προσομοιωμένη Ανόπτηση

Η  προσομοιωμένη  ανόπτηση  (Simulated  Annealing  –  SA)  αποτελεί  μία  στοχαστική 

διαδικασία,  η  οποία  στηρίζει  τη  βελτιστοποίηση  στους  νόμους  της  Στατιστικής 

Μηχανικής.  Χρησιμοποιεί  συνάρτηση  κόστους  για  την  εκτίμηση  της  ποιότητας  μίας 

δεδομένης  λύσης  και  προσομοιώνει  τη  φυσική  διαδικασία  σταδιακής  “ψύξης” 

(ανόπτησης) μίας ομάδας ατόμων σε θερμοδυναμική ισορροπία, της οποίας η συνολική 

ενέργεια  (στατιστικό  μέγεθος)  είναι  αυτή  η  συνάρτηση  κόστους.  Η  δυνατότητα  του 

αλγορίθμου  αυτού  να  εφαρμοστεί  σε  προβλήματα  καθολικής  βελτιστοποίησης 

διερευνήθηκε  αρχικά  στην  εργασία  [7],  στο  NP-complete  πρόβλημα  του  Πλανόδιου 

Πωλητή  (Traveling  Salesman  Problem  –  TSP)  και  στη  βέλτιστη  σχεδίαση 

ολοκληρωμένων  κυκλωμάτων.  Η μαθηματική  περιγραφή  των  νόμων,  που  διέπουν  το 

φαινόμενο της ανόπτησης περιγράφονται ως εξής:

• Έστω  E η  ενέργεια  των  ατόμων  σε  θερμοκρασία  T,  υπό  συνθήκες 

θερμοδυναμικής ισορροπίας. Οποιαδήποτε μεταβολή της  E (έστω  ΔE) μειώνει 

τη  στάθμη  (ΔE  <  0)  γίνεται  άμεσα  αποδεκτή  από  το  σύστημα,  το  οποίο 

μεταπηδά στην ενεργειακή στάθμη E' = E + ΔE < E. Αν όμως η μεταβολή είναι 

θετική, τότε η πιθανότητα να γίνει αποδεκτή η αυξημένη ενεργειακή στάθμη 

εξαρτάται από τη θερμοκρασία του συστήματος:

P {E '=EE }=e− E /kB T 262

• Για τη χρήση της ανωτέρω στοχαστικής φυσικής διαδικασίας σε προβλήματα 
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βελτιστοποίησης  κατά  τις  αρχές  της  SA,  πραγματοποιούνται  οι  εξής 

αντιστοιχίσεις:  η  ενέργεια  E αντικαθίσταται  από  την  τιμή  της  συνάρτησης 

κόστους  f,  ενώ  η  παράμετρος  θερμοκρασίας  T σταδιακά  μειώνεται  με  την 

εξέλιξη του αλγορίθμου. Οι παράμετροι βελτιστοποίησης σε κάθε εκτίμηση της f 
παρέχονται συνήθως τυχαία. Από την Εξ. 262 γίνεται εμφανές, ότι η μείωση της 

θερμοκρασίας  (ψύξη)  περιορίζει  την  αποδοχή  υψηλότερων  τιμών  της 

συνάρτησης  κόστους,  ενώ  σε  κάθε  περίπτωση,  μεγάλες  θετικές  μεταβολές 

αφομοιώνονται δύσκολα. Φυσικά οποιαδήποτε μείωση της συνάρτησης κόστους 

είναι πάντα αποδεκτή.

• Η  περάτωση  του  αλγορίθμου  SA  λαμβάνει  χώρα,  όταν  η  θερμοκρασία  έχει 

φτάσει μία προκαθορισμένη ελάχιστη τιμή, δηλαδή όταν ολοκληρωθεί η ψύξη, 

ή στην περίπτωση, που οποιαδήποτε αλλαγή θερμοκρασίας δεν επιφέρει καμία 

μεταβολή στο αποτέλεσμα.

 4.2.iii) Βελτιστοποίηση Σμήνους Σωματιδίων (PSO)

Η  Βελτιστοποίηση  Σμήνους  Σωματιδίων  (Particle  Swarm  Optimization  –  PSO) 

χρησιμοποιεί ένα πληθυσμό σωματιδίων, τα οποία κινούνται στο χώρο λύσεων με στόχο 

την εύρεση της  ολικά βέλτιστης  θέσης-λύσης.  Είναι  ένας στοχαστικός  αλγόριθμος  με 

λογική δανεισμένη από τη φυσική παρατήρηση σμηνών εντόμων, του οποίου η ευφυΐα 

έγκειται στον τρόπο κινήσεως του σμήνους στο χώρο. Το όνομά PSO προέρχεται από 

τους κανόνες, που χαρακτηρίζουν το διάνυσμα της ταχύτητας κάθε σωματιδίου και οι 

οποίοι  προσομοιώνουν  τον  φυσικό  τρόπο  κίνησης  σμηνών  εντόμων  για  την  εύρεση 

τροφής.  Η  PSO  εισήχθηκε  σαν  μέθοδος  βελτιστοποίησης  στον  Ηλεκτρομαγνητισμό 

σχετικά  πρόσφατα  και  οι  πρώτες  εφαρμογές  –  κυρίως  σε  μελέτη  ακτινοβολητών  – 

έδωσαν θετικά αποτελέσματα [66].

Όπως και στην προσομοιωμένη ανόπτηση, η PSO πραγματοποιεί διαδοχικές εκτιμήσεις 

μιας  κατάλληλης  συνάρτησης  κόστους  για  τον υπολογισμό  της  επόμενης  θέσης  κάθε 

σωματιδίου  στο  χώρο.  Μία  επανάληψη  ολοκληρώνεται  όταν  έχουν  πραγματοποιηθεί 

εκτιμήσεις της συνάρτησης κόστους από όλα τα σωματίδια ακριβώς μία φορά. Για την 

εύρεση του ολικού ακρότατου ο πληθυσμός χωρίζεται σε υποσμήνη, τα οποία αποτελούν 

σύνολα γειτονικών σωματιδίων. Κάθε σωματίδιο  i γνωρίζει την καλύτερη θέση  xl,i, από 

την οποία έχει διέλθει το ίδιο (τοπικό βέλτιστο) μέχρι στιγμής, καθώς και την καλύτερη 

θέση  xg,i,  από  την  οποία  έχει  διέλθει  οποιοδήποτε  γειτονικό  σωματίδιο  στο  ίδιο 
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υποσμήνος  (ολικό  μέγιστο).  Η  έκφραση  της  ταχύτητας  κάθε  σωματιδίου  στην  k+1 

επανάληψη εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης γενιάς  k με τον εξής 

τρόπο:

   ui(k+1) = ui(k) + c1ρ1(xl,i(k) – xi(k)) – c2ρ2(xg,i(k) – xi(k)) 263

Οι  παράμετροι  ci,  ρi,  είναι  τυχαίοι  αριθμοί,  που  καθορίζουν  την  ατομικότητα 

(individuality)  και  την  κοινωνικότητα (sociality)  του  σωματιδίου.  Η  νέα  θέση  του  i 

σωματιδίου  xi(k+1) προκύπτει  από  την  προηγούμενη  με  πρόσθεση  του  παράγοντα 

ταχύτητας  ui(k+1) επί  μία  παράμετρο  Δt,  που  προσομοιώνει  το  ρόλο  της  χρονικής 

διάρκειας  της  επανάληψης.  Στην  περίπτωση,  όπου  η  νέα  θέση  δεν  ανήκει  στο 

πολυδιάστατο πεδίο λύσεων, είθισται να πραγματοποιείται μία νοητή “ανάκλαση” του 

σωματιδίου.  Κατά  την  εξέλιξη  του  αλγορίθμου  η  ταχύτητα  μειώνεται  μέσω  των 

επιλεγμένων  σταθερών,  ώστε  να  υπάρξει  σύγκλιση  στα  βέλτιστα,  όπως  συμβαίνει 

άλλωστε και στην προσομοιωμένη ανόπτηση.

Η μαθηματική αποτύπωση της ταχύτητας επιδεικνύει τη λογική του αλγορίθμου PSO. Η 

τροχιά  κάθε αυτόνομου σωματιδίου  “έλκεται”  από την προσωπική  του  γνώση  για  τη 

βέλτιστη θέση (ατομικότητα) και από την βέλτιστη λύση, που έχει βρει το υποσμήνος, 

στο οποίο ανήκει (κοινωνικότητα), όπως συμβαίνει στη φύση και με τα σμήνη εντόμων 

κατά την εύρεση τροφής. Καθώς το σωματίδιο έχει την τάση να πλησιάσει τα βέλτιστα 

αυτά, εξερευνεί το χώρο, βρίσκοντας ενδεχομένως νέα  Παράμετροι, που επηρεάζουν 

σημαντικά την ταχύτητα σύγκλισης, είναι οι τιμές ci,  ρi, το μέγεθος και το πλήθος των 

υποσμηνών καθώς και ο ρυθμός μείωσης της ταχύτητας σε κάθε επανάληψη – γενιά.

 4.2.iv) Υβριδικές Μέθοδοι

Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει για το συνδυασμό των θετικών στοιχείων στοχαστικών 

και  αιτιοκρατικών  μεθόδων  βελτιστοποίησης.  Οι  έρευνες  εστιάζονται  κυρίως  στην 

ολοκλήρωση των χαρακτηριστικών καθολικού βελτιστοποιητή σε μεθόδους κατάβασης 

κλίσεων,  με  την  αποφυγή  όμως  του  υπολογιστικού  κόστους  των  αμιγώς  τυχαίων 

αναζητήσεων.  Κάτι  τέτοιο  επιτυγχάνεται  με  τον  συνδυασμό  στοχαστικής  επιλογής 

σημείων  στο  χώρο  αναζήτησης  και  μίας  γρήγορης  μεθόδου  τοπικής  βελτιστοποίησης 

(συζυγών κλίσεων, Quasi-Newton, simplex ...). Η υβριδική αυτή προσέγγιση ουσιαστικά 

αντιστοιχεί  σε  ανεύρεση  πολλών  τοπικών  ακρότατων,  το  καλύτερο  από  τα  οποία 

θεωρείται ολικό μέγιστο. Φυσικά, για να εφαρμοστούν οι υβριδικές μέθοδοι απαιτούν 

την παραγωγισιμότητα της συνάρτησης κόστους βελτιστοποίησης.
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 4.3. Γενετικοί Αλγόριθμοι στον Ηλεκτρομαγνητισμό

Μία από τις πλέον διαδεδομένες μεθόδους στοχαστικής βελτιστοποίησης είναι γενετικοί 

αλγόριθμοι  (ΓΑ).  Η  γενετική  αναζήτηση  συνδυάζει  την  ιδιότητα  του  καθολικού 

βελτιστοποιητή  με  μία  ευφυή  μέθοδο  καθοδήγησης  της  εξελικτικής  διαδικασίας, 

βασισμένη  σε  φυσικούς  νόμους  της  γενετικής,  όπως  η  επιβίωση  του  ισχυροτέρου 

(survival of the fittest) ή οι νόμοι διασταύρωσης του Mendel. Η λογική άλλωστε πίσω 

από τους ΓΑ είναι η προσομοίωση των βιολογικών εξελικτικών διαδικασιών, οι οποίες 

έχουν την αποδεδειγμένη ικανότητα να καθιστούν έναν οργανισμό πιο προσαρμοσμένο 

στο περιβάλλον του. Γι' αυτό η μελέτη των ΓΑ αποτελεί κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης 

(Artificial Intelligence).

Η ιδέα των ΓΑ γεννήθηκε από τον John Holland κατά τη διάρκεια των ερευνών του την 

περίοδο  1960-1970  [4].  Ο  μαθητής  του,  David  E.  Goldberg  [13],  ορίζει  τους  ΓΑ  ως 

αλγορίθμους  αναζήτησης,  βασισμένους  στη  μηχανική  της  φυσικής  επιλογής  και  της  

φυσικής γενετικής. Οι ΓΑ συνδυάζουν την επιβίωση του ισχυροτέρου (τεχνητού) ατόμου 

μέσα  από  ένα  πληθυσμό  με  μία δομημένη,  αλλά  τυχαία  ανταλλαγή  πληροφοριών, 

δανειζόμενοι έτσι κάτι από την ουσία της αξιοθαύμαστης βιολογικής εξέλιξης.    Έχουν 

γίνει  ιδιαίτερα  δημοφιλείς  στην  επιστημονική  κοινότητα  λόγω  της  εξαιρετικής 

ευρωστίας (robustness) που παρουσιάζουν σε πολλές εφαρμογές, όπως άλλωστε 

Ειδικά στον Ηλεκτρομαγνητισμό η εφαρμογή των ΓΑ καλύπτει πληθώρα εφαρμογών, 

κυρίως στον τομέα σχεδίασης κεραιών και μελετών ακτινοβολίας. Μια σημαντική κλάση 

προβλημάτων περιλαμβάνει βελτιστοποίηση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών ενός ή 

συστοιχίας  ακτινοβολητών,  προκειμένου να ικανοποιηθούν προδιαγραφές αντίστασης 

εισόδου, χαρακτηριστικών του διαγράμματος ακτινοβολίας (θέση κυρίου λοβού,  ύψος 

πλευρικών λοβών κ.ά.). Σε γενικές γραμμές οι ΓΑ έχουν εξέχουσα θέση σε προβλήματα 

με  μεγάλο  χώρο  αναζήτησης  και  πρακτικά  αδύνατη  αναλυτική  προσέγγιση.  Η 

ερευνητικές  δραστηριότητες  εστιάζονται  επίσης  και  στον  τομέα  της  αποδοτικής 

διαχείρισης των διαδικασιών βελτιστοποίησης με πολλαπλούς στόχους (multi-objective 

optimization), οι οποίες προκύπτουν πολύ συχνά σε ηλεκτρομαγνητικά προβλήματα.

 4.3.i) Ορολογία

Για  την  κατανόηση  του  τρόπου  λειτουργίας  των  ΓΑ  είναι  κατ'  αρχάς  απαραίτητη  η 

εξοικείωση με την ορολογία τους, η οποία πηγάζει άμεσα από την γενετική.

• Γονίδια και Χρωμοσώματα: Το γονίδιο είναι η βασική δομική μονάδα ενός ΓΑ 

βελτιστοποίησης,  όπως  συμβαίνει  και  στη  φυσική  εξέλιξη.  Αποτελεί  την 

κωδικοποιημένη  αναπαράσταση  μίας  παραμέτρου  βελτιστοποίησης,  η  οποία 
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μπορεί να έχει τη μορφή δυαδικής ακολουθίας ή πραγματικού αριθμού. Πρέπει 

να  δίνεται  προσοχή  στην  εξαγωγή  μόνο  αποδεκτών  τιμών από  οποιαδήποτε 

δυνατή  αναπαράσταση.  Το  σύνολο  των  γονιδίων,  που  περιέχει  όλες  τις 

παραμέτρους  βελτιστοποίησης  σε  κωδικοποιημένη  μορφή  ονομάζεται 

χρωμόσωμα.  Πρακτικά, το  χρωμόσωμα αποτελεί  μία δοκιμαστική λύση  (trial  

solution) του προβλήματος βελτιστοποίησης, ενώ εκλαμβάνεται αδιαίρετο στις 

εξελικτικές διαδικασίες.

• Πληθυσμοί  και  Γενεές:  Ένα  σύνολο  από  δοκιμαστικές  λύσεις  σε  μορφή 

χρωμοσωμάτων ονομάζεται πληθυσμός. Ο πληθυσμός σε κάθε δεδομένη στιγμή 

αποτελεί  το  μέσο  ανεύρεσης  της  βέλτιστης  λύσης.  Οι επαναλήψεις  του 

αλγορίθμου  ονομάζονται  κατ'  επέκτασιν  γενεές,  και  έχουν  τη  μορφή 

αναπαραγωγής  του  πληθυσμού  με  την  εφαρμογή  των  γενετικών  τελεστών 

διασταύρωσης  (crossover),  μετάλλαξης (mutation)  και  αποδεκατισμού 

(decimation).  Σύμφωνα  με  τους  νόμους  της  γενετικής,  τα  καλύτερα 

χρωμοσώματα  αναμένεται  να  αναπαράγουν  το  γενετικό  τους  υλικό 

περισσότερες φορές, πετυχαίνοντας έτσι μία γενικότερη “έλξη” του πληθυσμού 

προς το ολικό βέλτιστο.

• Γονείς: Τα ζεύγη χρωμοσωμάτων, που επιλέγονται για αναπαραγωγή μετά τη 

(συνήθως  τυχαία)  διαδικασία  αρχικοποίησης  του  ΓΑ,  έχουν  το  ρόλο  των 

γονέων.  Η  επιλογή  των  ζευγών  αυτών  ελέγχεται  με  πιθανοτικά  κριτήρια, 

ανάλογα  με  την  ποιότητα  του  εκάστοτε  χρωμοσώματος-γονέα.  Οι  τρόποι 

επιλογής είναι πολλοί, αλλά όλοι βασίζονται στην αύξηση της πιθανότητας των 

“καλών” γονέων να αναπαραχθούν.

• Παιδιά: Το αποτέλεσμα της αναπαραγωγής των γονικών χρωμοσωμάτων είναι 

τα  παιδιά-χρωμοσώματα.  Στα  παιδιά  εφαρμόζονται  οι  δύο  κύριοι  γενετικοί 

τελεστές:  διασταύρωση  και  μετάλλαξη.  Η  διασταύρωση  περιλαμβάνει 

δημιουργία νέων συνδυασμών των γονικών γενετικών υλικών, ενώ η μετάλλαξη 

αποτελεί των αμιγώς τυχαίο παράγοντα στην γενετική εξέλιξη, αλλάζοντας κατά 

τυχαίο  τρόπο  τα παραγόμενα  χρωμοσώματα.  Το  τελικό  αποτέλεσμα  δίνει  τα 

άτομα της επόμενης γενιάς, τα παιδιά.

• Μετάλλαξη:  όπως  και  στη  φύση,  η  μετάλλαξη  είναι  ένας  τρόπος  εισαγωγής 

γενετικού υλικού που δεν υπάρχει ήδη στον πληθυσμό. Είναι ένα αντίβαρο στην 

συνολικά  επιθετική στρατηγική του  ΓΑ προς το εκάστοτε βέλτιστο,  το  οποίο 

επιτρέπει  ακόμα  μεγαλύτερη  εξάπλωση  των  χρωμοσωμάτων  στον  χώρο 
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αναζήτησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο τελεστής μετάλλαξης καθυστερεί την 

εύρεση του ολικού βέλτιστου, αλλά μπορεί να προστατεύσει την εξέλιξη του ΓΑ 

από πρόωρη σύγκλιση (premature convergence), η οποία είναι καταστροφική 

για την ποιότητα της λύσης.

Η ανωτέρω περιγραφές ισχύουν γενικά για όλες τις περιπτώσεις γενετικής αναζήτησης. 

Το μοναδικό στοιχείο των ΓΑ που συνδέει άμεσα το ίδιο το φυσικό πρόβλημα με την 

εξέλιξή του είναι η συνάρτηση καταλληλότητας ή συνάρτηση κόστους (fitness function). 

Η  καταλληλότητα  ορίζεται  ως  η  ποιότητα  μίας  δοκιμαστικής  λύσης,  όπως  αυτή 

αποτυπώνεται  από  μία  βαθμωτή  συνάρτηση  των  παραμέτρων  βελτιστοποίησης.  Η 

ποσοτικοποίηση  αυτή  τελείται  με  τη  μαθηματική  απεικόνιση  των  στόχων,  μέσω  των 

ιδιοτήτων  του  φυσικού  προβλήματος.  Η  σημασία  της  σωστής  σχεδίασής  της  είναι 

θεμελιώδης,  εφόσον  αποτελεί  το  μοναδικό  “παράθυρο”  του  ΓΑ  στα  πραγματικά 

φαινόμενα.  Ειδικά  στα  ηλεκτρομαγνητικά  προβλήματα,  πολλές  φορές  απαιτείται  η 

ολοκλήρωση πολλαπλών στόχων για την αποτίμηση της καταλληλότητας μίας λύσεως, η 

οποία  είναι  ιδιαίτερα  περίπλοκη  και  σύνθετη  διαδικασία.  Γενικά,  η  κατασκευή  της 

συνάρτησης  κόστους  είναι  μία  απόλυτα  εξειδικευμένη  διεργασία,  που  αφορά 

αποκλειστικά ένα συγκεκριμένο πρόβλημα.

 4.3.ii) Υλοποίηση Γενετικών Αλγορίθμων

Ο  προγραμματισμός  των  ΓΑ  με  υπολογιστή  μπορεί  να  γίνει  με  πολλούς  τρόπους, 

ανάλογα  με  τον  τρόπο  απεικόνισης  των  παραμέτρων και  ενδεχομένως  του  εκάστοτε 

προβλήματος.  Συνοπτικά,  οι  κυριότερες  επιλογές,  που  έχουν  αναπτυχθεί  και 

χρησιμοποιούνται σήμερα είναι οι ακόλουθες.

 a) Δυαδική και Πραγματική Κωδικοποίηση

Η  σημαντικότερη  διαφοροποίηση  στους  ΓΑ  αφορά  τον  τρόπο  κωδικοποίησης  των 

παραμέτρων σε γονίδια και χρωμοσώματα.  Η δυαδική κωδικοποίηση (binary coding) 

είναι η απεικόνιση της τιμής μίας παραμέτρου σε μία ακολουθία δυαδικών ψηφίων. Το 

χρωμόσωμα δημιουργείται με απλή παράθεση των δυαδικών γονιδίων. Είναι ιδιαίτερα 

απλή  και  αποτελεσματική  στις  περιπτώσεις  όπου  οι  παράμετροι  μπορούν  να λάβουν 

πεπερασμένες,  διακριτές  τιμές.  Στις  περιπτώσεις  όμως  όπου  οι  παράμετροι  είναι 

πραγματικοί  αριθμοί  και  η  απαιτούμενη  ακρίβεια  στην  τιμή  τους  είναι  μεγάλη,  η 

δυαδική κωδικοποίηση δεν ενδείκνυται και προτιμάται η πραγματική (real coding). Στην 

πραγματική  κωδικοποίηση,  κάθε  γονίδιο  είναι  ένας  πραγματικός  αριθμός  και  το 

χρωμόσωμα είναι ένας πίνακας πραγματικών αριθμών. Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις, 
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στις οποίες χρησιμοποιείται μικτή κωδικοποίηση (mixed coding), με τα χρωμοσώματα 

να περιέχουν τόσο δυαδικά όσο και πραγματικά γονίδια. Ο τρόπος που επηρεάζουν οι 

απεικονίσεις αυτές τους γενετικούς τελεστές αναφέρονται παρακάτω [13].

 b) Υλοποίηση Γενετικών Τελεστών

Οι θεμελιώδεις γενετικοί τελεστές είναι η διασταύρωση και η μετάλλαξη. Στα δυαδικά 

χρωμοσώματα, η διασταύρωση μεταξύ δύο ατόμων (έστω Χ1 και Χ2) λαμβάνει χώρα με 

τον εξής τρόπο:

• Επιλέγονται  τυχαία  n θέσεις  στη  δυαδική  ακολουθία,  οι  οποίες  θα 

χρησιμοποιηθούν ως σημεία τομής. Οι τομές αυτές χωρίζουν τα χρωμοσώματα 

σε n+1 τμήματα. Σε αυτή τη διαδικασία, τα σημεία συνένωσης των γονιδίων δεν 

έχουν καμία σημασία.

• Παράγεται ένα νέο χρωμόσωμα  Χ12, παραθέτοντας εναλλάξ το πρώτο τμήμα 

του  Χ1,  το δεύτερο του X2, το τρίτο του X1 κ.ό.κ.  μέχρι  το τέλος.  Με όμοιο 

τρόπο,  παράγεται  ένα  ακόμη  χρωμόσωμα  X21,  από  τα  μη-χρησιμοποιημένα 

τμήματα  (πρώτο  X2,  δεύτερο  X1,  τρίτο  X2,  ...).  Τα  X12,  X21  είναι  τα 

επονομαζόμενα παιδιά των γονέων X1, X2.

Στην πραγματική κωδικοποίηση, ο αλγόριθμος είναι λίγο διαφορετικός. Η διασταύρωση 

γίνεται με μίξη των αντίστοιχων γονιδίων των X1, X2 μέσω του τυχαίου συντελεστή α∈

[0, 1] ως εξής:

   gi
X12 = a gi

X1 + (1 – a)gi
X2

   gi
X21 = a gi

X2 + (1 – a)gi
X1 264

Πρακτικά οι ακραίες τιμές a=0 και a=1 επιβάλλονται συχνά εξωτερικά για την αποφυγή 

ανεπιθύμητης  ομοιογένειας  του  πληθυσμού  και  πρόωρης  σύγκλισης  [46].  Η 

πραγματοποίηση της διασταύρωσης εξαρτάται γενικά από μία πιθανότητα pcross, η οποία 

λαμβάνει συνήθως μεγάλες τιμές (pcross>0.6) εφόσον άλλωστε αποτελεί την επιτομή της 

εξελικτικής αυτής διαδικασίας.

Η  υλοποίηση  της  μετάλλαξης  είναι  ιδιαίτερα  απλή.  Στα  δυαδικά  χρωμοσώματα, 

επιλέγεται  ένα  τυχαίο  δυαδικό  ψηφίο  και  αλλάζει  τιμή.  Στα  πραγματικά  γονίδια 

αντίστοιχα προστίθεται μία τυχαία μεταβλητή στην υπάρχουσα τιμή. Η πιθανότητα pmut 

να  συμβεί  μετάλλαξη  συνήθως  λαμβάνεται  αρκετά  μικρή  (pmut<0.1).  Πρέπει  να 

σημειωθεί  πως  η  μετάλλαξη  είναι  μία  απόλυτα  τυχαία  διαδικασία.  Αν  παρατηρηθεί 

βελτίωση της απόδοσης ΓΑ με σημαντική αύξηση του pmut ενδέχεται η σχεδίασή του να 
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είναι εσφαλμένη (άλλωστε με pmut=1 έχουμε τυχαία αναζήτηση).

 4.3.iii) Αντικειμενοστραφής Βιβλιοθήκη Γενετικών Αλγορίθμων Java

Για τις ανάγκες της παρούσας ερευνητικής εργασίες αναπτύχθηκε ένα σύνολο κλάσεων 

σε  γλώσσα  προγραμματισμού  Java,  το  οποίο  υλοποιεί  μια  απλή  έκδοση  γενετικής 

βελτιστοποίησης. Η αναγκαιότητα της εκ του μηδενός ανάπτυξης έγκειται στο γεγονός, 

ότι  αυτή η  βιβλιοθήκη  θα πρέπει  να ενσωματωθεί  κατάλληλα  στο  τελικό  παράλληλο 

κατανεμημένο  σύστημα.  Η χρήση  και  ενσωμάτωση  υπαρχόντων βιβλιοθηκών  σε  ένα 

νέο,  σύνθετο  προγραμματιστικό  σύστημα,  όπως  αυτό  των  Γενετικών  Πρακτόρων 

αποτελεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο έργο, με αμφίβολα αποτελέσματα στην ευστάθεια και 

στη  λειτουργικότητα,  οπότε  προτιμήθηκε  η  λύση  της  ανάπτυξης  του  ειδικού  αυτού 

λογισμικού γενετικών αλγορίθμων.

Κύριος  άξονας  ανάπτυξης  της  αντικειμενοστραφούς  αυτής  βιβλιοθήκης  είναι  η 

υποστήριξη των γενετικών λειτουργιών και η ενσωμάτωση των απαιτούμενων ιδιοτήτων 

σε ένα αντικείμενο,  το οποίο θα μπορεί να φέρει ένας πράκτορας λογισμικού. Για το 

λόγο  αυτό  δίνεται  έμφαση  στη  διατήρηση  του  συγχρονισμού  και  στην  ακεραιότητα 

(integrity) των εμπλεκόμενων κλάσεων.

Θεμελιώδεις  οντότητες  της  υλοποίησης  είναι  οι  αφαιρετικές  κλάσεις  Gene και 

Chromosome.  Αποτελούν  το  σκελετό  για  πραγματική  (real)  ή  δυαδική  (binary) 

κωδικοποίηση και ορίζουν τις διεπαφές υλοποίησης των απαραίτητων μεθόδων για την 

προσπέλαση  των  ιδιοτήτων  και  τη  διαχείριση  των  γενετικών  τελεστών.  Συμπαγείς 

(concrete) υλοποιήσεις παρέχονται για αυτούς τους δύο τύπους κωδικοποιήσεων, μέσω 

των  κλάσεων  RealGene,  RealChromosome και   BinaryGene,  BinaryChromosome.  Σε 

κάθε περίπτωση υπάρχει ένας τρόπος εσωτερικής απεικόνισης της τιμής ενός γονιδίου 

σε  μορφή πραγματικού  αριθμού διπλής  ακρίβειας  ή  δυαδικής  συμβολοακολουθίας,  ο 

οποίος  επιτρέπει  κοινή  συμπεριφορά  των  διαφορετικών  υλοποιήσεων  σε  ορισμένες 

λειτουργίες. Η Εικόνα 28 παρουσιάζει ένα UML διάγραμμα των εμπλεκόμενων κλάσεων 

για τη βιβλιοθήκη γενετικών αλγορίθμων.

Η  περιγραφή  των  γονιδίων  γίνεται  μέσω  ενός  αρχείου  ρυθμίσεων  XML,  το  οποίο 

περιέχει πληροφορίες για το πλήθος, το μέγεθος και το εύρος τιμών κάθε γονιδίου. Τα 

χρωμοσώματα σχηματίζονται αυτόματα με επεξεργασία των πληροφοριών αυτών. Για τη 

διαχείριση  ενός  συνόλου  χρωμοσωμάτων  οποιουδήποτε  είδους  επεκτάθηκε  η  βασική 

Java κλάση java.util.Vector στην κλάση Population. Το αντικείμενο αυτό διατηρεί 

έναν  πίνακα  χρωμοσωμάτων  και  εκτελεί  λειτουργίες  όπως  ο  αποδεκατισμός,  η 
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ταξινόμηση  με  βάση  την  τιμή  της  συνάρτησης  κόστους  και  ο  τερματισμός  της 

διαδικασίας βελτιστοποίησης.

Σε  γενικές  γραμμές,  η  βιβλιοθήκη  διαθέτει  τις  ακόλουθες  δυνατότητες  γενετικής 

βελτιστοποίησης:

• Διαδικασία  επιλογής  τύπου  Roulette  Wheel  Selection,  με  δυνατότητα 

υποστήριξης και άλλων μεθόδων

• Υποστήριξη προβλημάτων μεγιστοποίησης αλλά και ελαχιστοποίησης του fitness.

• Έξοδο  στατιστικών  πληροφοριών  σε  XML  αρχείο  για  εύκολη  ανάγνωση  από 

εφαρμογές μετεπεξεργασίας και παραγωγής γραφημάτων (π.χ. spreadsheet).

• Υποστήριξη  ανομοιογενούς  πληθυσμού  (μίξη  πραγματικών  και  δυαδικών 

χρωμοσωμάτων)

• Λήψη τιμής συνάρτησης κόστους μέσω διεπαφής Java ή από native εφαρμογή με 

χρήση του Java Native Interface

Δεδομένης της έμφασης, η οποία δίνεται στην υποστήριξη εφαρμογών Υπολογιστικού 
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Εικόνα 28: UML διάγραμμα των κλάσεων της εφαρμογής Γενετικών Αλγορίθμων

SelectionMethod
addToPool(Chromosome)
select(boolean)

RouletteWheel

select(boolean)

Chromosome
crossover(Chromosome)
mutate()

Gene
getGeneBitString()
getInternalRepresentation()
getSize()
getValue()
setValue(...)

Population
decimate()
print()
sort()
add(Object)
indexOf(Object)

BinaryGene
getGeneBitString()
getInternalRepresentation()
getSize()
getValue()
setValue(...)

RealGene
getGeneBitString()
getInternalRepresentation()
getSize()
getValue()
setValue(...)

RealChromosome
crossover(Chromosome)
mutate()

BinaryChromosome
crossover(Chromosome)
mutate()

java.util.Vector
add(Object)
indexOf(Object)
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Ηλεκτρομαγνητισμού,  η  τελευταία  ιδιότητα  είναι  ιδιαίτερα  σημαντική.  Συνήθως  τα 

προγράμματα αυτά είναι γραμμένα σε γλώσσα, που παράγει κώδικα μηχανής, τόσο λόγω 

της δυνατότητας χρήσης βιβλιοθηκών αριθμητικών πράξεων (FORTRAN), όσο και για 

την ασύγκριτα ταχύτερη εκτέλεση, που προσφέρουν σε σχέση με άλλες λύσεις όπως οι 

scripting γλώσσες ή τα Java bytecodes.

Για να υποστηρίζονται αυτές οι δυνατότητες από την πλατφόρμα έγινε εκμετάλλευση 

της διεπαφής κώδικα μηχανής της Java (Java Native Interface – JNI). Με κατάλληλες 

κλήσεις  του JNI,  το σύστημα ΓΑ μπορεί να διαχειριστεί  ροές εισόδου/εξόδου/λαθών 

(input/output/error  streams)  του  εκτελέσιμου,  παρέχοντας  και  λαμβάνοντας  τα 

απαραίτητα δεδομένα: τις παραμέτρους εισόδου πριν τη διαδικασία υπολογισμών και τα 

τελικά αποτελέσματα των τιμών πεδίου. Η εφαρμογή αυτής της μεθόδου επικοινωνίας 

του JNI έχει πλεονεκτήματα, τα οποία αφορούν πληθώρα H/M εφαρμογών:

• Είναι δυνατός ο έλεγχος εφαρμογών γραμμένων σε άλλες γλώσσες, (FORTRAN, 

C),  πολύ  αποδοτικές  στις μαθηματικές πράξεις  και ευρέως χρησιμοποιούμενες 

στο χώρο του Υπολογιστικού Ηλεκτρομαγνητισμού, χωρίς όμως να θυσιαστούν οι 

δυνατότητες δικτυακής επικοινωνίας ή γραφικών που παρέχει η Java.

• Δεν  απαιτείται  καμία  ειδική  γνώση  πάνω  στο  θεωρητικό  υπόβαθρο  της 

σχεδίασης μίας Η/Μ εφαρμογής, αφού αυτή αντιμετωπίζεται σαν μαύρο κουτί. Η 

κατανόηση του τρόπου επικοινωνίας της με τις ροές εισόδου κι εξόδου αρκεί για 

την  ένταξή  της  σε  ένα  πλαίσιο,  όπως  είναι  το  ανεπτυγμένο  σύστημα 

βελτιστοποίησης ΓΑ.

 4.3.iv) Σειριακή Εκτέλεση και Δυνατότητες Κατανομής

 a) Βελτιστοποίηση Στοιχειοκεραίας Βιοϊατρικής Εφαρμογής

Για τη δοκιμή του τρόπου λειτουργίας του ΓΑ, που έχει περιγραφεί, υλοποιήθηκε μία 

σειριακή  πλατφόρμα  εκτέλεσης  ΓΑ  για  ηλεκτρομαγνητικές  προσομοιώσεις.  Για  τον 

προγραμματισμό  της  χρησιμοποιήθηκε  η  αντικειμενοστραφής  γλώσσα 

προγραμματισμού Java,  η  οποία άλλωστε αποτελεί  και την βέλτιστη επιλογή  για την 

προτεινόμενη  πλατφόρμα  των  Γενετικών  Πρακτόρων.  Όσο  αναφορά  τον  έλεγχο  της 

ολικής  απόδοσης,  τα  αποτελέσματα  συγκρίθηκαν  με  μία  αντίστοιχη  βελτιστοποίηση 

Σμήνους Σωματιδίων (PSO). Το ηλεκτρομαγνητικό πρόβλημα αφορά την βέλτιστη ενδο-

ιστιική  τοποθέτηση  στοιχειοκεραίας  για  την  επίτευξη  μίας  προδιαγεγραμμένης 

κατανομής του ειδικού ρυθμού απορρόφησης (Specific Absorption Rate – SAR) στους 

ιστούς [11, 69]. Η βιοϊατρική αυτή εφαρμογή χρησιμοποιήθηκε ως πρόβλημα αναφοράς, 
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διότι  είχε πολλά ελκυστικά χαρακτηριστικά: η επίλυση του προβλήματος με τοπικούς 

βελτιστοποιητές  είχε  αποδειχθεί  αδύνατη,  το  ζήτημα  κατασκευής  της  συνάρτησης 

κόστους  είχε  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον,  ενώ  τέλος  εφαρμόστηκε  η  αντιμετώπιση  του 

προγράμματος  επίλυσης  του  Η/Μ  προβλήματος  ως  μαύρο  κουτί,  δεδομένου  ότι  το 

εκτελέσιμο ήταν γραμμένο σε γλώσσα FORTRAN [69]. Το ακόλουθο σχήμα δείχνει τη 

γεωμετρία της στοιχειοκεραίας.

Στο πρόβλημα πραγματοποιείται η μελέτη της ακτινοβολίας στοιχειοκεραίας τεσσάρων 

διπόλων.  Αν  σ είναι  η  αγωγιμότητα  των  ιστών  και  ρ η  πυκνότητά  τους,  ο  ρυθμός 

απορρόφησης σε μία θέση r είναι:

SAR r= 
2

∣E r ∣2
265

Τα χαρακτηριστικά του ΓΑ ήταν τα εξής:

• Παράμετροι  βελτιστοποίησης:  Για  κάθε  ένα  από  τα δίπολα  της  διάταξης,  οι 

παράμετροι βελτιστοποίησης είναι: το μήκος του τμήματός του μέσα στον ιστό 

h1, το μήκος του τμήματός του στον ελεύθερο χώρο h2 και η φάση του ρεύματος 

τροφοδοσίας φ. Επομένως το πλήθος των παραμέτρων είναι 12, ενώ σε όλες τις 

περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε δυαδική κωδικοποίηση με γραμμική απεικόνιση, 

δηλαδή εφαρμόστηκε κβαντισμός των πεδίων ορισμού σε ίσα βήματα.

• Μέθοδος  επιλογής  των  γονέων:  Εφαρμόστηκε  η  μέθοδος  επιλογής  με 

Διαγωνισμό  (Tournament  Selection  Method).  Αποτελεί  μία  από  τις  πλέον 

διαδεδομένες  μεθόδους  επιλογής  γενικής  χρήσεως.  Τα  προς  επιλογή 

χρωμοσώματα τοποθετούνται σε ένα νοητό “τροχό της τύχης”, όπου το μέγεθος 

του  εκάστοτε  τομέα  είναι  ανάλογο  της  σχετικής  καταλληλότητας  του 

αντίστοιχου  χρωμοσώματος  στον  συγκεκριμένο  πληθυσμό.  Μία  γεννήτρια 

τυχαίων  αριθμών  υλοποιεί  το  “γύρισμα”  του  τροχού,  επιλέγοντας  το 
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Εικόνα 29: Η γεωμετρία της στοιχειοκεραίας υπερθερμίας
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χρωμόσωμα προς διασταύρωση.

• Πιθανότητες μετάλλαξης και διασταύρωσης: Διάφορες τιμές δοκιμάστηκαν για 

τις πιθανότητες pcross, pmut. Μετά από δοκιμές επιλέχθηκαν pcross=0.90, pmut=0.10, 

λόγω καλύτερων αποτελεσμάτων.  Γενικά,  οι  τιμές αυτές  είναι εμπειρικές  και 

μικρές αλλαγές δεν επηρεάζουν σημαντικά την εξέλιξη των γενεών.

• Κριτήριο τερματισμού: Στη περιγραφόμενη διαδικασία χρησιμοποιήθηκε ένας 

συνδυασμός  κριτηρίων:  ο  αλγόριθμος  σταματούσε  όταν  είχαν  παρέλθει  100 
γενεές ή όταν ο πληθυσμός ήταν απόλυτα ομοιογενής.

Το διάγραμμα ροής του σειριακού αυτού αλγορίθμου φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα.

Όσο αναφορά τη μέθοδο PSO, τροποποιήθηκε ένα ελεύθερος κώδικας υλοποίησής της 

σε  Java,  ώστε  να  είναι  δυνατή  η  επίλυση  του  συγκεκριμένου  προβλήματος.  Οι 

παράμετροι βελτιστοποίησης φυσικά είναι οι ίδιες, ενώ “δυνάμεις έλξης” προς το τοπικό 

και το ολικό μέγιστο ρυθμίζονταν μέχρι την επίτευξη καλών αντιδράσεων

Στους  δύο  αλγόριθμους  ενσωματώθηκε  ή  ίδια  συνάρτηση  κόστους,  η  οποία  τελικά 

δημιουργήθηκε μέσω εφαρμογής ενός τρισδιάστατου πίνακα βαρών w, ο οποίος ενεργεί 

πάνω  στα αποτελέσματα  του  πεδίου,  ρυθμίζοντας  τη  σημαντικότητα  του  πεδίου  στα 
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Εικόνα 30: Διάγραμμα ροής του σειριακού Γενετικού Αλγορίθμου
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μέρη, όπου επιθυμούμε μεγάλη πρόσληψη ακτινοβολίας:

fitness= 1
N ∑

i=1

N I

∑
j=1

N J

∑
k=1

N K

w [i , j , k ] SARxi , y j , zk  266

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της σύγκρισης ταχύτητας/ποιότητας βελτιστοποίησης 

δίνονται στον επόμενο πίνακα.

Επανάληψη Καταλληλότητα ΓΑ Καταλληλότητα PSO

1 1813,37 2048,14
10 2663,82 2405,06
20 3079,39 3121,22
30 3364,08 3295,64
40 3599,13 3322,11
60 3645,01 3475,74

Πίνακας 4: Σύγκριση αποδόσεων ΓΑ και PSO στη βελτιστοποίηση απορρόφησης SAR

Η περιγραφή των παραμέτρων βελτιστοποίησης πραγματοποιήθηκε μέσω της γλώσσας 

περιγραφής  XML  (eXtended  Markup  Language),  η  οποία  έχει  καθιερωθεί  πλέον  ως 

πρότυπο  format  ανταλλαγής  πληροφορίας  και  περιγραφής  χαρακτηριστικών  και 

ιδιοτήτων των προγραμματιστικών αντικειμένων. Για την υλοποίηση χρησιμοποιήθηκε ο 

συντακτικός αναλυτής XML SAX, λόγω της υψηλής ταχύτητας ανάλυσης, που διαθέτει. 

Το  υποσύστημα  XML  ανάλυσης,  καθώς  και  το  format  περιγραφής  των  παραμέτρων 

παραμένει αυτούσιο στο κατανεμημένο σύστημα ΓΑ.

 b) Βελτιστοποίηση Μεθόδου Βοηθητικών Πηγών σε Πρόβλημα Σκέδασης

Σε  προηγούμενο  κεφάλαιο  της  διατριβής  έχει  μελετηθεί  η  εφαρμογή  της  Μεθόδου 

Βοηθητικών  Πηγών  (MAS)  στην  μοντελοποίηση  γεωμετρίας  πολυστρωματικού 

διηλεκτρικού  κυλίνδρου.  Το  πρόβλημα  αυτό  σε  αυτή  τη  φάση  επανέρχεται  στο 

προσκήνιο με δύο κύριους στόχους:

• Τον  έλεγχο  της  δυνατότητας  ολοκλήρωσης  του  C++  λογισμικού  της  MAS 

βιβλιοθήκης στην Java υλοποίηση ΓΑ

• Την αναζήτηση κανόνων, ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών της ίδιας της μεθόδου, 

τα οποία βελτιστοποιούν τη λειτουργία της

Η υπό μελέτη γεωμετρία είναι πάλι ο διστρωματικός κύλινδρος, όπως περιγράφεται στο 

κεφάλαιο  των  μετρήσεων  του  [86].  Οι  παράμετροι  του  προβλήματος,  που  δεν 

εισέρχονται στη διαδικασία γενετικής βελτιστοποίησης, φαίνονται στον Πίνακα 5.
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Παράμετρος Τιμή

Προσπίπτον πεδίο (πηγή) Επίπεδο κύμα με Ez = e-jkx

Εξωτερική ακτίνα a k0a = 4π ή a = 2λ
Εσωτερική ακτίνα b k0b = 2π ή b = λ
Εξωτερική διηλεκτρική σταθερά εr1 = 3.0
Εσωτερική διηλεκτρική σταθερά εr2 = 5.0
Τοποθέτηση βοηθητικών πηγών Σύμμορφη ομοιογενής, σε ομόκεντρους κύκλους

Πλήθος ΒΠ N = 60 ανά κατανομή (Συνολικά 240)

Κωδικοποίηση γονιδίων ΓΑ Δυαδική

Μέγεθος πληθυσμού 8 χρωμοσώματα

Συνθήκη τερματισμού Όριο γενεών: 150
Πιθανότητα διασταύρωσης pcross = 0.90
Πιθανότητα μετάλλαξης pmut = 0.15

Πίνακας 5: Πίνακας παραμέτρων γενετικής βελτιστοποίησης της θέση των ΒΠ της MAS: Σκέδαση από 
διστρωματικό κύλινδρο

Η  βελτιστοποίηση  της  MAS  σε  αυτή  την  περίπτωση  εστιάζεται  στην  εύρεση  της 

βέλτιστης ακτίνας τοποθέτησης κάθε κατανομής ΒΠ στο χώρο. Η εμπειρική εκτίμηση 

θέτει  περιορισμούς  γενικού  τύπου,  όπως  η  παρακολούθηση  του  δείκτη  κατάστασης 

(condition number) του πυρήνα, ή η προσέγγιση των σημείων ανωμαλίας του πεδίου 

(singularities). Αυτές οι υποδείξεις είναι σπάνια εκ των προτέρων εφαρμόσιμες. Με την 

παρούσα  μελέτη  γίνεται  απόπειρα  εύρεσης  ενός  καθολικού  βέλτιστου  με  στοχαστικό 

τρόπο  και  μετέπειτα  κατανόησης  και  εξαγωγής  συμπερασμάτων  –  βάσει  του 

αποτελέσματος αυτού – για τη γενικότερη συμπεριφορά της MAS.

Η κατάστρωση του ΓΑ είναι απλή. Εφόσον απαιτούνται τέσσερις κατανομές ΒΠ (δύο 

ανά γεωμετρία), ο ΓΑ έχει τέσσερα γονίδια. Οι ακτίνες των βοηθητικών επιφανειών των 

πηγών ακτινοβολίας προς τα έξω φυσικά περιορίζονται στο  [0+ .. 1-] επί την εκάστοτε 

ακτίνα, ενώ ο αντίστοιχος λόγος για τις προς τα μέσα ακτινοβολούσες ΒΠ είναι απλά 

μεγαλύτερος  της  μονάδας.  Η  συνάρτηση  κόστους  εξαρτάται  αποκλειστικά  από  το 

σφάλμα σε ενδιάμεσα των CP σημεία και δίνεται από τον τύπο (όμοια με Εξ. 232):
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fitness=max−log10∥Z p⋅I solv−b p
inc∥2

∥b p
inc∥2

 ,0 267

Από  την  εξίσωση  εύκολα  προκύπτει,  ότι  ο  ΓΑ  λειτούργησε  ως  αλγόριθμος 

μεγιστοποίησης. Εκτελέστηκαν πολλαπλές προσομοιώσεις με τις ίδιες παραμέτρους και 

τα  αποτελέσματα  συνέκλιναν  σε  παρόμοιες  βέλτιστες  λύσεις,  με  σχετικά  μικρές 

αποκλίσεις, εξαιρώντας το γονίδιο a12. Οι τιμές αυτές φαίνονται στον Πίνακα 6, ενώ το 

βέλτιστο  μοντέλο  απεικονίζεται  στην  Εικόνα  31.  Η  τιμή  της  συνάρτησης  κόστους 

μεγιστοποιήθηκε  στην  τιμή,  όπου  το  σφάλμα  ικανοποίησης  οριακών  συνθηκών 

περιορίστηκε στο 10-8.1 περίπου.

Γονίδιο (ακτίνα ΒΠ) Βέλτιστη Τιμή

“a10”: ΒΠ για το πεδίο στον ελ. χώρο (+) a10 = 0.48a έως 0.51a
“a01”: ΒΠ για το πεδίο στο χώρο εr1 = 3 (-) a01 = 10.07a έως 11.31a
“a21”: ΒΠ για το πεδίο στο χώρο εr1 = 3 (+) α21 = 0.30b έως 0.38b
“a12”: ΒΠ για το πεδίο στο χώρο  εr2 = 5 (-) a12 = 4.8b έως 13.3b

Πίνακας 6: Βέλτιστες ακτίνες τοποθέτησης ΒΠ. Με (+) συμβολίζεται η προς τα έξω ακτινοβολία και με (-) η 
προς τα μέσα.

Η διερεύνηση του ζητήματος οδήγησε στα ακόλουθα, χρήσιμα συμπεράσματα:

• Η τοποθέτηση των πηγών, που ακτινοβολούν προς τα έξω (και βρίσκονται στο 

εσωτερικό της εκάστοτε γεωμετρίας) πρέπει να γίνεται με ακρίβεια, αφού έχει 
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Εικόνα 31: Βέλτιστες ακτίνες τοποθέτησης των ΒΠ ως προς τον διστρωματικό κύλινδρο (σημειωμένες με 
“×”). Οι μονάδες μέτρησης είναι μήκη κύματος.
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μεγάλη επίδραση στον δείκτη κατάστασης του πυρήνα. Αντίθετα, οι πηγές που 

καθορίζουν το πεδίο στο εσωτερικό των σωμάτων επιτρέπουν πολύ μεγαλύτερη 

ευχέρεια  χωρίς  σημαντικές  αποκλίσεις  από  την  καλύτερη  λύση.  Αυτό  είναι 

φανερό από το εύρος διακύμανσης της α12.

• Η  βέλτιστη  θέση  εξαρτάται  σημαντικά  από  το  πλήθος  των  ΒΠ.  Με  άλλη 

διατύπωση, δεν υπάρχει βέλτιστη θέση για κάθε γεωμετρία.  Αν μεταβληθεί  το 

πλήθος των ΒΠ, πρέπει να γίνει επανάληψη των υπολογισμών.

• Η επίτευξη πολύ χαμηλού σφάλματος με 240 αγνώστους αποδείχθηκε “εύκολη” 

για το παρόν πρόβλημα. Επομένως διεγείρεται το ζήτημα της βελτιστοποίησης 

και του ίδιου του πλήθους των πηγών, που απαιτούνται για την λύση με δεδομένο 

ένα κατώφλι σφάλματος.

Το  τελευταίο  συμπέρασμα κρίνεται  ιδιαίτερα σημαντικό.  Η χρήση  ΓΑ  για  τη  μέθοδο 

MAS μπορεί να αποδειχθεί  ανούσια,  αν προηγουμένως δεν έχει εξασφαλισθεί,  ότι  το 

μέγεθος  του  προβλήματος  που  λύνει  είναι  το  ελάχιστο  δυνατό.  Ο  συνδυασμός 

περιορισμών  κατωφλίου  σφάλματος  και  μεγέθους  πίνακα  της  μεθόδου  διερευνήθηκε 

στην κατανεμημένη έκδοση των ΓΑ βελτιστοποίησης.
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5. Κατανεμημένη Πλατφόρμα Γενετικών Πρακτόρων

Παρά το γεγονός ότι οι δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών, τόσο σε ταχύτητα 

όσο  και  σε  χωρητικότητα,  αυξάνονται  με  ραγδαίο  ρυθμό,  εντούτοις  παρατηρείται 

αντίστοιχη  –  αν  όχι  μεγαλύτερη  –  κλιμάκωση  των  υπολογιστικών  απαιτήσεων 

ορισμένων επιστημονικών κι εμπορικών εφαρμογών. Η παράλληλη επεξεργασία, καθώς 

και  η  κατανεμημένη  εκτέλεση  μεγάλων  προβλημάτων είναι  γνωστή  και  δοκιμασμένη 

λύση  κυρίως  στον  ειδικευμένο  επιστημονικό  χώρο.  Το  σαφές  και  ισχυρότατο 

πλεονέκτημα της παράλληλης επεξεργασίας  είναι ο υποπολλαπλασιασμός του χρόνου 

εκτέλεσης  των  προγραμμάτων.  Το  γεγονός  όμως,  πως  υπεισέρχονται  οι  διαδικασίες 

συγχρονισμού,  επικοινωνίας  κι  ανταλλαγής  δεδομένων  μεταξύ  των  παράλληλων 

διεργασιών,  αυξάνει  σημαντικά  τη  πολυπλοκότητα  του  συστήματος  και  επιφέρει 

σημαντικές  χρονικές  καθυστερήσεις  στην  εκτέλεση,  ανάλογα  με  τον  αλγόριθμο 

παραλληλοποίησης και το είδος του προβλήματος.

Τα τελευταία χρόνια όμως, με την ανάπτυξη και καθολική επικράτηση του διαδικτύου, 

με  την  ευρεία  χρήση  προγραμματιστικών  εργαλείων  ανεξάρτητων  από  υπολογιστική 

αρχιτεκτονική (platform-independent) παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης υπηρεσιών 

διαδικτύου,  οι  οποίες  δεν  θα  απαιτείται  να  βασίζονται  σε  εξειδικευμένα  συστήματα 

παράλληλης  επεξεργασίας  και  θα μπορούν  να  εκτελέσουν  κατανεμημένα  οικογένειες 

παρεμφερών  προβλημάτων  πάνω  από  τα  υποστρώματα  δικτύου  TCP/IP,  κάνοντας 

χρήση  της  υπάρχουσας  υποδομής  και  ευρέως  χρησιμοποιούμενων  βιβλιοθηκών 

δικτυακού λογισμικού. Προς αυτή την κατεύθυνση άλλωστε κινούνται και οι ερευνητικές 

ομάδες  που  αναπτύσσουν  πλατφόρμες  πλεγματικής  επεξεργασίας  (Grid Computing), 

υλοποιώντας την κατάλληλη υποδομή για την ανάπτυξη Δικτυακών Υπηρεσιών (Web 

Services) επάνω από ένα διαφανές στρώμα κατανεμημένης αρχιτεκτονικής.

Στις ακόλουθες παραγράφους γίνεται μία εκτενής μελέτη των μεθόδων κατανομής των 

υπολογιστικών διεργασιών με έμφαση στις διαδικτυακές πλατφόρμες,  που τείνουν να 

υπερκεράσουν τις προϋπάρχουσες τεχνολογίες σε όλους τους τομείς. Αρχικά αναλύεται ο 

τρόπος  με  τον  οποίο  μπορεί  να  κατανεμηθεί  ένα  πρόβλημα  σε  αυτοδύναμους 

υπολογιστικούς πυρήνες, ενώ κατόπιν διερευνώνται οι αντίστοιχες μέθοδοι ανταλλαγής 

πληροφοριών  μεταξύ  των  πυρήνων  αυτών.  Η  μελέτη  επικεντρώνεται  έπειτα  στην 

τεχνολογία των Κινητών Πρακτόρων (Mobile Agent Technology), στην οποία βασίζεται η 

παρούσα διατριβή. Τέλος εισάγεται η έννοια των Γενετικών Πρακτόρων (Genetic Agents 
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ή  Genetic  Search  Agents)  στην  κατανεμημένη  επίλυση  Ηλεκτρομαγνητικών 

προβλημάτων βελτιστοποίησης και παρατίθεται η προτεινόμενη αρχιτεκτονική.

 5.1. Στοιχεία Παράλληλων Κατανεμημένων Υπολογιστικών Συστημάτων

Η αποδοτική κατανομή των υπολογισμών σε μία εφαρμογή δεν είναι πάντα εφικτή. Για 

την  υλοποίηση  ενός  παράλληλου  κατανεμημένου  συστήματος  απαιτείται  σωστή 

σχεδίαση  και  μελέτη  των  διασυνδέσεων  μεταξύ  των  αυτόνομων  υπολογιστικών 

πυρήνων, ώστε το κέρδος από την παράλληλη δέσμευση πόρων να μην είναι συγκρίσιμο 

με τις επιβαλλόμενες καθυστερήσεις δικτύου, αντιγραφής δεδομένων και αναμονής. Η 

δυνατότητα κατανομής ενός προβλήματος σε  διαρκώς περισσότερους υπολογιστικούς 

κόμβους ονομάζεται  κλιμάκωση (scalability). Η πλειονότητα των εφαρμογών έχει όριο 

κλιμάκωσης, λόγω της αδυναμίας υποδιαίρεσης του αρχικού προβλήματος σε περαιτέρω 

πυρήνες  επεξεργασίας.  Για  την  αξιολόγηση  των  παράλληλων  κατανεμημένων 

συστημάτων ορίζεται το μέγεθος της επιτάχυνσης (speedup), το οποίο χαρακτηρίζει την 

ποιότητα μιας κατανεμημένης υλοποίησης και εκφράζεται ως ο ακόλουθος λόγος:

Επιτάχυνση=
Χρόνος εκτέλεσης σε 1  κόμβο

Χρόνος εκτέλεσης σε Ν  κόμβους 268

Η μέγιστη δυνατή τιμή της επιτάχυνσης είναι  N, και μπορεί πρακτικά να προσεγγιστεί 

μόνο  από την παράλληλη εκτέλεση παραμετρικών προβλημάτων,  όπως θα φανεί  στη 

συνέχεια.  Στα  περισσότερα  παράλληλα  κατανεμημένα  υπολογιστικά  συστήματα,  οι 

καθυστερήσεις  από  τη  μεταφορά  δεδομένων  κατά  τη  διάρκεια  επεξεργασίας,  οι 

αναμονές  για  την  περάτωση  ορισμένων  διαδικασιών  και  ενδεχομένως  ορισμένα 

σφάλματα  στους  αλγόριθμους  κατανομής  επηρεάζουν  αρνητικά  την  τιμή  της 

επιτάχυνσης.  Συχνά  επίσης  παρατηρείται  η  κλιμάκωση ενός  προβλήματος  να  μην 

επιφέρει  βελτίωση  της  επιτάχυνσης  πέρα  από  κάποιο  σημείο,  λόγω  της  αυξημένης 

επιβάρυνσης (overhead).

Ένα ακόμη στοιχείο, που παίζει σημαντικότατο ρόλο στην απόδοση ενός κατανεμημένου 

υπολογιστικού συστήματος είναι επίσης η ανομοιογένεια των κόμβων επεξεργασίας. Οι 

διαφορετικές  υπολογιστικές  δυνατότητες  κάθε  κόμβου  καθιστούν  παλαιότερες, 

στατικές,  κατανεμημένες  αρχιτεκτονικές  αναποτελεσματικές.  Στα  σύγχρονα 

κατανεμημένα συστήματα, πρέπει να εξασφαλίζεται η απαλοιφή των χρόνων αναμονής 

και η δυναμική ρύθμιση του φόρτου εργασίας κάθε κόμβου, ανάλογα με τις δυνατότητές 

του, οι οποίες δεν είναι εκ των προτέρων γνωστές.

Στις  ακόλουθες  παραγράφους  παρουσιάζονται  τα  βασικότερα  είδη  παράλληλων 

διαδικασιών,  καθώς  και  οι  πλέον  διαδεδομένοι  τρόποι  επικοινωνίας  διεργασιών 
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ανάμεσα σε κατανεμημένες διεργασίες, ενώ πραγματοποιείται μία σύντομη ανασκόπηση 

σε τρόπους διαχείρισης της ανομοιογένειας των κόμβων.

 5.1.i) Είδη Παράλληλων Προβλημάτων στον Ηλεκτρομαγνητισμό

 a) Παραμετρικά Προβλήματα

Υπάρχουν πολλοί τρόποι παραλληλοποίησης σύνθετων υπολογιστικών προβλημάτων. Η 

μέθοδος όμως πάντα καθορίζεται  από τα χαρακτηριστικά του αλγορίθμου εκτέλεσης. 

Στην πιο απλή περίπτωση, η κατανομή αφορά απλά την εκτέλεση του ίδιου αλγορίθμου 

με  διαφορές  τιμές  των παραμέτρων  εισόδου.  Σε  αυτήν  την  περίπτωση  το  πρόβλημα 

λέγεται παραμετρικό. Παραμετρικά προβλήματα συναντώνται συχνά στον Υπολογιστικό 

Ηλεκτρομαγνητισμό [63]:

• Προσομοίωση κεραιών: οι μεταβλητές παράμετροι εισόδου συνήθως αφορούν 

γεωμετρικά  χαρακτηριστικά  της  κεραίας  (διαστάσεις,  θέση  παρασιτικών 

στοιχείων  κ. ά.),  αλλά  ο  αλγόριθμος  εύρεσης  των  χαρακτηριστικών 

πεδίου/ακτινοβολίας παραμένει ο ίδιος

• Ανάλυση  της  λειτουργίας  διατάξεων  σε  μεγάλο  εύρος  συχνοτήτων: 

πραγματοποιείται μία σάρωση συχνοτήτων (frequency sweep) για την εκτίμηση 

της απόκρισης μίας διάταξης ευρείας ζώνης

• Αλλαγή των χαρακτηριστικών μίας Υπολογιστικής Μεθόδου: Η μεταβολή της 

θέσης των βοηθητικών πηγών στη μέθοδο MAS ή η αλλαγή των συναρτήσεων 

βάσης  στη  Μέθοδο  Ροπών  συνιστούν  παραδείγματα  παραμετρικών 
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Εικόνα 32: Κατανομή επεξεργασίας παραμετρικού προβλήματος με σάρωση συχνότητας.

Συχνότητα = 

f0

f1

f2...

fN-1

fN
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προβλημάτων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η κατανεμημένη Γενετική Βελτιστοποίηση αποτελεί με τη σειρά 

της ένα είδος παραμετρικής εφαρμογής, όπως θα αποδειχθεί σε επόμενο κεφάλαιο. Ο 

αλγόριθμος κατανομής και επίλυσης παραμετρικών προβλημάτων είναι ιδιαίτερα απλός. 

Ο προγραμματιστής:

i. καθορίζει το διαφορετικό σύνολο των παραμέτρων εισόδου για τον κάθε κόμβο 

επεξεργασίας

ii. φορτώνει τα αντίστοιχα αρχεία εισόδου στους κόμβους,  καθώς και τα (όμοια 

μεταξύ τους) εκτελέσιμα

iii. ορίζει την έναρξη της παράλληλης εκτέλεσης

iv. συλλέγει τα αποτελέσματα από τους κόμβους με το πέρας της επεξεργασίας και 

εξάγει τα απαιτούμενα συνολικά συμπεράσματα.

Τα  παραμετρικά  προβλήματα  έχουν  επίσης  ελκυστικές  ιδιότητες  ως  προς  την 

επιτάχυνση, αφού – λόγω της απουσίας επικοινωνίας κατά την επίλυση – προσεγγίζουν 

πολύ την ιδανική τιμή, ενώ επίσης διαθέτουν και απεριόριστες δυνατότητες κλιμάκωσης.

 b) Προβλήματα Κατανεμημένης Επίλυσης Συστημάτων

Η πλειονότητα των αλγορίθμων υπολογιστικών μεθόδων στον Ηλεκτρομαγνητισμό, στην 

τελική τους φάση καταλήγουν στην επίλυση κάποιου (συνήθως γραμμικού) συστήματος 

με  πολύ  μεγάλο  αριθμό  αγνώστων.  Η  σειριακή  επίλυση  είναι  πολλές  φορές 

απαγορευτική, τόσο λόγω απαιτήσεων σε υπολογιστικό χρόνο όσο και σε μνήμη, οπότε 

επιστρατεύονται  τεχνικές  παραλληλοποίησης.  Στα  προβλήματα  αυτά  όμως  είναι 

απαραίτητη  η  επικοινωνία  και  ανταλλαγή  δεδομένων  σε  διάφορες  φάσεις  του 

αλγορίθμου επίλυσης. Η απαίτηση αυτή για συγχρονισμό και  μεταφορά πληροφοριών 

μειώνει την επιτάχυνση, σε σημείο που δεν έχει πρακτικό νόημα η περαιτέρω κλιμάκωση 

πέρα από ένα πλήθος  κόμβων.  Η μορφή της  κατανομής εξαρτάται  από το είδος  του 

πυρήνα  (kernel)  του  συστήματος  καθώς  επίσης  κι  από  την  κατηγορία  της  μεθόδου 

επίλυσης. Πιο αναλυτικά, παρουσιάζονται οι εξής κατηγορίες:

• Συστήματα με πυκνό πίνακα: εμφανίζονται στη Μέθοδο Ροπών,  στη Μέθοδο 

Βοηθητικών  Πηγών  και  σε  άλλες  περιπτώσεις,  όπου  δεν  έχουμε  δημιουργία 

πλέγματος (grid). Έχουν μεν ελάχιστα μη-μηδενικά στοιχεία, αλλά το μέγεθός 

τους είναι σχετικά μικρό.  Άλλωστε σε αυτές  τις  μεθόδους ένα μεγάλο τμήμα 

επεξεργασίας  αφορά  συνήθως  τον  υπολογισμό  των  ίδιων  των  στοιχείων  του 

πίνακα,  εφόσον  αυτά  αποτελούνται  από  σύνθετα  μιγαδικά  ολοκληρώματα. 
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Γενικά, η παραλληλοποίηση τέτοιου είδους συστημάτων δεν είναι συχνά εύκολη 

ή αποδοτική, ενώ προτιμούνται απ' ευθείας μέθοδοι επίλυσης.

• Συστήματα  με  αραιό  πίνακα:  εμφανίζονται  στη  Μέθοδο  Πεπερασμένων 

Στοιχείων και γενικά σε μεθόδους, που απαιτούν τη δημιουργία πλεγμάτων. Η 

διαδικασία επίλυσης αρχίζει  πάντα εφαρμόζοντας έναν μετασχηματισμό στον 

αραιό πίνακα για την απαλοιφή των μηδενικών στοιχείων από τη μνήμη.  Το 

συνήθως  τεράστιο  μέγεθος  αυτών  των  πινάκων  καθιστά  απαραίτητη  την 

παραλληλοποίηση της διαδικασίας επίλυσης,  η οποία χρησιμοποιεί σε πολλές 

περιπτώσεις επαναληπτική μέθοδο.

• Απ' ευθείας (direct) μέθοδοι επίλυσης: οι πλέον κλασικές μέθοδοι αντιστροφής 

του πυρήνα ενός συστήματος, όπως η τριγωνοποίηση Gauss και η αποσύνθεση 

LU ανήκουν στην κατηγορία των απ' ευθείας μεθόδων. Η ονομασία προέρχεται 

από  την  άμεση  εξαγωγή  του  διανύσματος  αγνώστων  με  το  πέρας  του 

αλγορίθμου. Εφαρμόζονται συνήθως σε σχετικά μικρούς πίνακες και μπορούν 

να παραλληλοποιηθούν, πραγματοποιώντας τις διαδικασίες τριγωνοποίησης σε 

υποπίνακες – πλήρεις γραμμές του πυρήνα.

• Επαναληπτικές  μέθοδοι  επίλυσης:  Οι  αλγόριθμοι  που  περιλαμβάνουν  τη 

σταδιακή  βελτίωση  μίας  αρχικής  εκτίμησης  για  το  διάνυσμα των αγνώστων, 

μέσω  κάποιας  αναδρομικής  διαδικασίας  ανήκουν  σε  αυτήν  την  κατηγορία. 

Γνωστές  μέθοδοι  σε  αυτήν  τη  κατηγορία  είναι  οι  Jacobi,  Gauss-Seidel  και 

Χαλάρωσης (Relaxation). Η κατανομή της όλης διαδικασίας έγκειται συνήθως 

στην ανάθεση ομάδων διαδοχικών γραμμών του αραιού πίνακα σε κάθε κόμβο 

επεξεργασίας,  με  ή  χωρίς  υπερκάλυψη  (overlapping).  Κατά  τη  διάρκεια  των 

υπολογισμών,  οι  κόμβοι  ανταλλάσσουν  τα  διανύσματα  των  γειτονικών  τους 

γραμμών, διαδίδοντας έτσι τις νέες τιμές και υλοποιώντας την εξελικτική αυτή 

διαδικασία.

Η κατανεμημένη επίλυση συστημάτων με αραιό πίνακα μέσω κάποιας επαναληπτικής 

μεθόδου  αποτελεί  τον  πλέον  ενεργό  ερευνητικό  κλάδο  σε  αυτή  τη  κατηγορία,  αφού 

άλλωστε περιλαμβάνει και την πλειοψηφία των περιπτώσεων, όπου η παραλληλοποίηση 

είναι μία αναγκαιότητα.

 c) Προβλήματα Κατανομής στο Πεδίο του Χώρου

Η  κατανομή  ηλεκτρομαγνητικών  προβλημάτων  στο  πεδίο  του  χώρου  αφορά  την 

κατάλληλη αποικοδόμηση της διάταξης προσομοίωσης σε μικρότερες υπο-διατάξεις, οι 
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οποίες μπορούν να μελετηθούν αυτοδύναμα,  με βάση τις οριακές τιμές του εκάστοτε 

συνόρου,  οι  οποίες  βρίσκονται  από  τις  γειτονικές  περιοχές.  Τέτοιες  κατανεμημένες 

προσομοιώσεις περιλαμβάνουν συχνά:

• Διατάξεις στοιχειοκεραιών μεγάλης κλίμακας

• Εφαρμογές Μεθόδου Πεπερασμένων Στοιχείων σε ηλεκτρικά μεγάλες διατάξεις

• Εφαρμογές  Μεθόδου  Πεπερασμένων  Διαφορών  στο  Πεδίο  του  Χρόνου  (π.χ. 

FDTD)

Σε αυτές τις περιπτώσεις, κάθε κόμβος αναλαμβάνει την εύρεση των πεδιακών μεγεθών 

(ή αντίστοιχων χαρακτηριστικών, ανάλογα με τη μέθοδο)  στο καθορισμένο υποχώρο, 

λαμβάνοντας  ως  δεδομένα  εισόδου  κάθε  στιγμή  τα  απαραίτητα  διανύσματα  σε 

συνοριακές  περιοχές,  με  τον τρόπο που καθορίζει  η  ίδια η  υπολογιστική  μέθοδος.  Η 

σχεδίαση  της  κατανομής  των  διεργασιών  σε  αυτές  τις  περιπτώσεις  απαιτεί  ιδιαίτερη 

μελέτη, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι εξής παράγοντες καθυστέρησης:

• Ο χρόνος αναμονής για την παραγωγή των απαιτούμενων δεδομένων από τους 

“γειτονικούς” κόμβους

• Το πλήθος  και  το  μέγεθος  των  δικτυακών μεταφορών  κατά τη  διάρκεια  της 

εκτέλεσης του σύνθετου υπολογιστικού τμήματος της εφαρμογής

Μία  λύση,  που  πολλές  φορές  αποδίδει  καρπούς  και  σε  αυτή  την  κατηγορία 

προβλημάτων, είναι η χρήση υπερκαλυπτόμενων περιοχών (overlapping areas), ώστε να 

περιορίζονται οι αιτήσεις προς τους γειτονικούς κόμβους, με προφανές κόστος βέβαια 

την αύξηση σε απαιτήσεις μνήμης.

 5.1.ii) Μέθοδοι Ανταλλαγής Δεδομένων

Στις  σύγχρονες  εφαρμογές,  πρακτικά  ολόκληρη  η  στοίβα  των  πρωτοκόλλων 

επικοινωνίας  βασίζεται  στο  Πρωτόκολλο  Διαδικτύου  (Internet  Protocol  –  IP).  Στην 

παρούσα  παράγραφο  παρατίθενται  οι  πλέον  διαδεδομένες  μέθοδοι  ανταλλαγής 

πληροφοριών σε κατανεμημένες εφαρμογές, οι οποίες στηρίζονται στο IP.

 a) Sockets και το μοντέλο Πελάτη-Εξυπηρετητή (Client-Server)

Η  απλούστερη  δυνατή  υλοποίηση  μεθόδου  επικοινωνίας  στο  διαδίκτυο  είναι  οι 

υποδοχές (sockets).  Τα  sockets  παρέχονται  από  όλα  τα  λειτουργικά  συστήματα  και 

υποστηρίζονται  από  τις  περισσότερες  γλώσσες  προγραμματισμού  (C,  C++,  Java).  Η 

επικοινωνία  επιτυγχάνεται  με  εγκατάσταση  συνδέσεων  μέσω  των  πρωτοκόλλων  TCP 

(Transmission Control Protocol) ή UDP (User Datagram Protocol) με αναφορά σε έναν 

μοναδικό εικονικό  αριθμό θύρας (port number). Ο αριθμός θύρας αποτελείται από 16 
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δυαδικά ψηφία (16bit integer), παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα για 65.536 διαφορετικές 

συνδέσεις. Οι 1024 πρώτες θύρες είναι δεσμευμένες από το λειτουργικό και μπορούν να 

τροποποιηθούν  μόνο  από  το  διαχειριστή  του  συστήματος,  ενώ  οι  περισσότερες 

υπηρεσίες  διαδικτύου  (παγκόσμιος  ιστός,  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο,  κ.ά.) 

χρησιμοποιούν  πλέον  προτυποποιημένες  θύρες.  Η  διεπαφή  προγραμματισμού 

εφαρμογών (Application  Programming  Interface  –  API)  των υποδοχών περιλαμβάνει 

ανάπτυξη κώδικα χαμηλού επιπέδου,  αλλά παρέχει  απόλυτο έλεγχο της  επικοινωνίας 

στον  προγραμματιστή  και  χαρακτηρίζεται  από  υψηλές  επιδόσεις  στην  ταχύτητα 

επικοινωνίας.  Οι περισσότερες εφαρμογές κατανεμημένης επεξεργασίας στηρίζουν τις 

βιβλιοθήκες επικοινωνίας τους στα sockets.

Πάνω στο API των υποδοχών στηρίχθηκε και το μοντέλο Πελάτη-Εξυπηρετητή (Client-

Server), η πλέον διαδεδομένη αρχιτεκτονική στο διαδίκτυο. Με τον όρο πελάτης νοείται 

η διεργασία, που εγείρει ένα αίτημα επικοινωνίας, ενώ με τον όρο εξυπηρετητής νοείται 

το  πρόγραμμα,  που  ικανοποιεί  τα  αιτήματα  των  πελατών,  αναλαμβάνοντας  την 

εγκατάσταση  των  αντίστοιχων  διαύλων  επικοινωνίας.  Οι  οντότητες  αυτές  δεν 

αντιστοιχούν  σε  φορείς  αποστολής  ή  λήψης  δεδομένων,  αφού  συνήθως  με  την 

εγκατάσταση  της  νοητής  σύνδεσης  πληροφορίες  ανταλλάσσονται  και  προς  τις  δύο 

κατευθύνσεις. Προκειμένου να διατηρούνται πάντα ελεύθερες οι θύρες, όπου οι servers 

αναμένουν τις αιτήσεις (και φυσικά γνωρίζουν οι πελάτες), τα socket APIs διαθέτουν τη 

δυνατότητα αυτόματης ανάθεσης νέας θύρας για τις διαδικασίες εξυπηρέτησης. Αυτή η 

ιδιότητα φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα.
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 b) Κλήσεις Απομακρυσμένων Διαδικασιών (Remote Procedure Calls – RPC)

Η δημιουργία  κατανεμημένων εφαρμογών με Κλήσεις  Απομακρυσμένων Διαδικασιών 

(RPC)  είναι  μία  τεχνική,  που  ουσιαστικά  εξελίσσει  το  μοντέλο  client-server, 

αποκρύπτοντας  τις  εργασίες  χαμηλού  επιπέδου  από  τον  προγραμματιστή.  Το  RPC 

βασίζεται  στην  ιδέα  της  συμβατικής,  τοπικής  κλήσης  διαδικασιών,  την  οποία  και 

επεκτείνει  έτσι  ώστε  να  εφαρμόζεται  και  στην  περίπτωση  που  οι  διαδικασίες  δεν 

ανήκουν στον ίδιο χώρο διευθύνσεων, ενώ παρέχει συγχρόνως συνδεσιμότητα χωρίς να 

είναι  απαραίτητη  η  γνώση  των  λεπτομερειών  τοπολογίας  και  αρχιτεκτονικής  του 

δικτύου. Χρησιμοποιεί  σύγχρονη λειτουργία μετάδοσης στις κλήσεις πελάτη, δηλαδή η 

καλούσα εφαρμογή αναμένει μπλοκαρισμένη την ολοκλήρωση της εξυπηρέτησης.

Όταν μεταγλωττιστεί ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιεί RPC σε εκτελέσιμο πρόγραμμα, 

ένα στέλεχος (stub) περιλαμβάνεται στον μεταγλωττισμένο κώδικα, το οποίο λειτουργεί 

ως αντιπρόσωπος της απομακρυσμένης διαδικασίας. Όταν εκτελεστεί το πρόγραμμα και 

πραγματοποιηθεί η κλήση, το στέλεχος λαμβάνει την αίτηση και την προωθεί στο run-

time πρόγραμμα του πελάτη. Αυτό γνωρίζει πώς να απευθυνθεί στον απομακρυσμένο 

υπολογιστή και στέλνει ένα μήνυμα ζητώντας την απομακρυσμένη διαδικασία. Όμοια ο 

εξυπηρετητής, περιέχει στο run-time  πρόγραμμα του ένα στέλεχος με το οποίο γίνεται η 

διασύνδεση  με  την  απομακρυσμένη  διαδικασία.  Στην  Εικόνα  34 παρουσιάζεται  το 
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Εικόνα 33: Υλοποίηση αρχιτεκτονικής client-server
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διάγραμμα ροής μίας RPC διαδικασίας. Λόγω του συναρτησιακού προσανατολισμού που 

προσφέρει  το  RPC,  είναι  αρκετά  πιο  εύκολο  να  χρησιμοποιηθεί  από  τον  απευθείας 

προγραμματισμό  με  sockets  και  μπορεί  να  υποστηρίξει  την  ανάπτυξη  πολλών  client-

server εφαρμογών.

 c) Επίκληση Απομακρυσμένων Μεθόδων (Remote Method Invocation – RMI)

Η Remote Method Invocation (RMI)  είναι  μία βασική βιβλιοθήκη  της  Java,  η  οποία 

αποτελεί  μια εναλλακτική προσέγγιση για την ανάπτυξη κατανεμημένων εφαρμογών. 

Πρόκειται  για  μια  τεχνολογία  η  οποία  επιτρέπει  στην  Εικονική  Μηχανή  Java  (Java 

Virtual Machine – JVM) ενός υπολογιστή να καλεί μεθόδους αντικειμένων οι οποίες και 

εκτελούνται  σε  JVM  άλλων  απομακρυσμένων  υπολογιστών.  Ουσιαστικά  αποτελεί  το 

ισοδύναμο  των  RPC  στην  εικονική  μηχανή  της  Java,  πάλι  βασισμένης  στο  μοντέλο 

πελάτη-εξυπηρετητή,  αλλά και στον αντικειμενοστραφή τρόπο σχεδίασης εφαρμογών 

στη συγκεκριμένη γλώσσα.  Πρέπει να σημειωθεί,  πως οι επιστρεφόμενες τιμές και οι 

παράμετροι μπορούν να μεταφερθούν αμφίδρομα, δηλαδή τόσο ο client όσο και ο server 

μπορούν  να  εκτελέσουν  απομακρυσμένες  μεθόδους.  Ακόμα  πιο  γενικά,  δίνει  την 

δυνατότητα σε κομμάτια του ίδιου προγράμματος να εκτελούνται στην τοπική JVM, ενώ 

τα υπόλοιπα τμήματα του να βρίσκονται σε απομακρυσμένους hosts. Ένα σημείο που 

γίνεται  αμέσως  αντιληπτό  είναι  ότι  η  επικοινωνία  αυτή  είναι  εφικτή  μόνο  όταν  τα 

αντικείμενα  είναι  υλοποιημένα  σε  Java  και  επομένως  καθιστά  την  χρήση  αυτής  της 

Ηλεκτρομαγνητική Ανακατασκευή και Βελτιστοποίηση Απεικόνισης Τρισδιάστατων Αντικειμένων με Ανάπτυξη Κατανεμημένης Πλατφόρμας Γενετικών
Αντιπροσώπων Λογισμικού 129/236

Εικόνα 34: Παράδειγμα επικοινωνίας μέσω RPC

Δίκτυο

ret = rpcCall(param) Accept request
Call service
Evaluate response
Send responseret evaluated

Φυσικό επίπεδο

Επίπεδο εφαρμογών... waiting 
(blocked) ...

Εφαρμογή Πελάτη Εφαρμογή Εξυπηρετητή
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γλώσσας απαραίτητη για την κατασκευή της κατανεμημένης εφαρμογής με αυτή την 

τεχνολογία. Ιδιαίτερη σημασία κατά τη σχεδίαση της αρχιτεκτονικής RMI έχει δοθεί στη 

διατήρηση του υψηλού επιπέδου ασφαλείας, που χαρακτηρίζει γενικά τις εφαρμογές του 

περιβάλλοντος εκτέλεσης Java (Java Runtime Environment – JRE).

Στα  συστήματα  RMI  υπάρχουν  τρία,  πλήρως  ανεξάρτητα  στρώματα:  το  στρώμα 

στελέχους/σκελετού  (stub/skeleton  layer),  το  στρώμα  απομακρυσμένης  διεπαφής 

(remote interface layer) και το στρώμα μεταφοράς (transport layer), όπως φαίνεται στην 

Εικόνα  35.  Η  ανεξαρτησία  των  στρωμάτων  τους  δίνει  την  δυνατότητα  να 

αντικατασταθούν  από  εναλλακτικές  υλοποιήσεις,  χωρίς  αυτό  να  δημιουργήσει  τυχόν 

προβλήματα  συμβατότητας  στο  σύστημα  RMI.  Το  στρώμα  στελέχους/σκελετού 

δημιουργεί τις διεπαφές λογισμικού, που χειρίζονται οι προγραμματιστές, προκειμένου 

να  διεκπεραιώσουν  κατανεμημένες  κλήσεις.  Το  στρώμα  απομακρυσμένης  αναφοράς 

διαχειρίζεται  το  σύνολο  των  δεικτών  (αναφορών)  σε  απομακρυσμένα  αντικείμενα, 

φροντίζοντας  το συγχρονισμό των αντιγράφων ανεξάρτητα από τα στελέχη  και  τους 

σκελετούς.  Τέλος  το χαμηλό  στρώμα  μεταφοράς  υλοποιεί  τη  μετακίνηση  δεδομένων, 

δημιουργώντας  συνδέσεις  και  μεταφράζοντας  τις  αναφορές  σε  διευθύνσεις.  Το 
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Εικόνα 35: Η αρχιτεκτονική του RMI
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πρωτόκολλο μετάδοσης (transmission protocol) του RMI είναι παρόμοιο με το γνωστό 

TCP.

Τα  συστήματα  που  χρησιμοποιούν  την  RMI  για  την  επικοινωνία  τους  αποτελούνται 

συνήθως από το κομμάτι του server, το οποίο παρέχει την υπηρεσία RMI και το κομμάτι 

του client,  το οποίο γίνεται χρήστης αυτής της υπηρεσίας.  Οι RMI servers πρέπει να 

καταχωρηθούν  σε  μια  υπηρεσία  αναζήτησης  (lookup  service),  ώστε  να  μπορούν  οι 

clients  να τους  εντοπίζουν.  Συγκεκριμένα  στην  Java  υπάρχει  μια τέτοια υπηρεσία,  η 

rmiregistry, η οποία εκτελείται ως ξεχωριστή διαδικασία και επιτρέπει στις εφαρμογές 

να καταχωρούν RMI υπηρεσίες ή να αποκτούν αναφορά σε μια δηλωμένη υπηρεσία. 

Από τη στιγμή που κάποιος server καταχωρηθεί εκεί, περιμένει πλέον για εισερχόμενες 

αιτήσεις.

Για να αποκτήσουν πρόσβαση οι RMI clients σε κάποια απομακρυσμένη μέθοδο, πρέπει 

πρώτα να δημιουργήσουν μια αναφορά στο απομακρυσμένο αντικείμενο. Αυτό μπορεί 

να  γίνει  με  την  υπηρεσία  αναζήτησης  που  προσφέρει  το  μητρώο  του  RMI  (RMI 

Registry). Η εφαρμογή του πελάτη ζητάει το όνομα μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας και 

δέχεται  ένα  URL  για  τον  απομακρυσμένο  πόρο.  Οι  αναφορές  σε  απομακρυσμένα 

αντικείμενα συνήθως αναπαριστώνται ως εξής:

rmi://${hostname}:${port}/${servicename}
όπου: hostname μπορεί να είναι IP διεύθυνση (πχ 147.102.5.2) ή το όνομα του server 

(απαιτείται υπηρεσία DNS), port η θύρα της υπηρεσίας στον συγκεκριμένο υπολογιστή 

(με ερήμην τιμή 1099) και servicename το όνομα της υπηρεσίας.

Αφού  αποκτήσει  την  αναφορά,  ο  client  μπορεί  πλέον  να  αλληλεπιδράσει  με  την 

απομακρυσμένη  υπηρεσία.  Οι  λεπτομέρειες  που αφορούν  το δίκτυο,  όσον  αφορά τις 

αιτήσεις,  είναι  τελείως  διαφανείς  για  τον  προγραμματιστή.  Αυτό  είναι  ένα  από  τα 

σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα στελέχη και οι σκελετοί, τα οποία δρουν 

ως πληρεξούσιοι  των αντικειμένων που αλληλεπιδρούν.  Το στέλεχος  υλοποιεί  κάποια 

συγκεκριμένη  διασύνδεση  RMI,  την  οποία  μπορεί  να  χρησιμοποιεί  η  εφαρμογή  του 

client. Το στέλεχος δεν πραγματοποιεί τις απαραίτητες εργασίες το ίδιο, μόνο περνάει 

τις αιτήσεις στην επιθυμητή υπηρεσία και περιμένει για απάντηση την οποία επιστρέφει 

στην  καλούσα  μέθοδο.  Στην  πλευρά  του  server,  ο  σκελετός  είναι  υπεύθυνος  για την 

απάντηση στις εισερχόμενες αιτήσεις και τη μεταφορά τους στην υπηρεσία RMI. Όπως 

και  το  στέλεχος,  έτσι  και  ο  σκελετός  δεν  προσφέρει  καμία  υλοποίηση  για  τις 

παρεχόμενες  υπηρεσίες.  Μετά  από  τη  δημιουργία  των  διασυνδέσεων,  ο 

προγραμματιστής  οφείλει  να  τις  υλοποιήσει.  Αυτή  η  υλοποίηση  θα  κληθεί  από  τον 
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σκελετό,  ο  οποίος  θα  ενεργοποιήσει  τις  απαραίτητες  μεθόδους  και  θα  περάσει  τα 

αποτελέσματα πίσω στο στέλεχος και κατά συνέπεια στον client.

Η  τεχνολογία  RMI  της  Java  επιτρέπει  σε  απομακρυσμένα  αντικείμενα  να 

χρησιμοποιηθούν  από  τους  προγραμματιστές  σαν  τοπικά,  γεγονός  που  απλοποιεί 

σημαντικά την δημιουργία εφαρμογών δικτύου. Τα παραπάνω έχουν βέβαια αναγκαία 

προϋπόθεση την χρήση της Java ως κοινή γλώσσα προγραμματισμού, ένας περιορισμός 

που δεν τίθεται από την αρχιτεκτονική CORBA, που περιγράφεται ακολούθως.  Αξίζει 

τέλος  να  σημειωθεί  πως  ορισμένες  πλατφόρμες  πρακτόρων  λογισμικού,  όπως  η 

Grasshopper, χρησιμοποιούν τόσο το RMI όσο και τις υποδοχές για την υλοποίηση των 

διεργασιών επικοινωνίας.

 d) Common Object Request Broker Architecture – CORBA και IDL

H Αρχιτεκτονική Κοινών Μεσιτών Αιτήσεων Αντικειμένων (CORBA) έχει προταθεί από 

τον οργανισμό OMG (Object Management Group) για την κατανεμημένη πρόσβαση και 

αλληλεπίδραση  με  αντικείμενα  λογισμικού,  ανεξάρτητα  από  την  γλώσσα 

προγραμματισμού  των  εφαρμογών.  Τα  βασικά  μοντέλα,  που  καθορίζονται  στην 

αρχιτεκτονική αυτή είναι το Μοντέλο Αντικειμένου (Object Model), το οποίο καθορίζει 

την  περιγραφή  ενός  αντικειμένου  και  το  Μοντέλο  Αναφοράς  (Reference  Model),  το 

οποίο καθορίζει τις πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των αντικειμένων. Σύμφωνα με το 

Μοντέλο Αντικειμένου, το αντικείμενο είναι μια οντότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από 

κάποια  συγκεκριμένη  ταυτότητα  και  παρέχει  υπηρεσίες  σε  εξωτερικές  προς  αυτή 

οντότητες  (αντικείμενα).  Κάθε  αντικείμενο  παρέχει  τις  υπηρεσίες  του  μέσα  από 

διεπαφές με έναν τρόπο, που έχει τα χαρακτηριστικά του client-server μοντέλου, όπως 

υλοποιείται και από το RMI.

Ένα  από  τα  δύο  κύρια  χαρακτηριστικά  της  CORBA  είναι  η  γλώσσα  περιγραφής 

διεπαφών  IDL  (Interface  Definition  Language).  Η  IDL  χρησιμοποιείται  για  την 

αφαιρετική  περιγραφή  των  λειτουργιών  και  των  μέσων  αλληλεπίδρασης  των 

κατανεμημένων  αντικειμένων,  παρέχοντας  ανεξαρτησία  από  τη  γλώσσα 

προγραμματισμού  (σε  αντίθεση  με  την  αρχιτεκτονική  RMI).  Ειδικές  εφαρμογές 

αυτοματοποιούν την παραγωγή κώδικα για την επιθυμητή γλώσσα, χωρίς τελικά να είναι 

απαραίτητο το κατανεμημένο σύστημα CORBA να είναι ανεπτυγμένο εξ' ολοκλήρου σε 

Java, C/C++ ή άλλη γλώσσα.

Το πλέον σημαντικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής αυτής είναι όμως οι Μεσίτες Αίτησης 

Αντικειμένου  (Object  Request  Brokers  –  ORBs). Ο μεσίτης  ORB είναι  η  λειτουργική 
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οντότητα,  που  διαχειρίζεται  πλήρως  την  επικοινωνία  μεταξύ  των  κατανεμημένων 

αντικειμένων. Κατά συνέπεια, από την πλευρά του πελάτη, ένα αντικείμενο είναι τελείως 

αδιαφανές,  με  την έννοια ότι,  η  υλοποίησή  του και η  θέση του είναι  άγνωστες  στην 

εφαρμογή  που  το  χρησιμοποιεί.  Μέσω  των  ORB  παρέχονται  επομένως  υπηρεσίες 

διαφάνειας  της  τοποθεσίας  των  αντικειμένων,  ενεργοποίησης  αντικειμένων-

εξυπηρετητών  και  επικοινωνίας  με  τους  πελάτες.  Η  αναζήτηση  διευθύνσεων  των 

αντικειμένων  απαιτεί  την  παρουσία  μίας  υπηρεσίας  καταλόγου  (naming  service),  η 

οποία λειτουργεί όπως το μητρώο του RMI.

Στην  περίπτωση  των  αντικειμένων  CORBA,  ο  πελάτης  γνωρίζει  μόνον  τη  δημόσια 

διεπαφή  του  αντικειμένου  και,  κατά  συνέπεια,  μπορεί  να  έχει  πρόσβαση  στη 

λειτουργικότητα του αντικειμένου μέσα από αυτή. Το πρότυπο CORBA παρέχει, επίσης, 

κάποιες δυνατότητες για προσδιορισμό της διεπαφής του αντικειμένου κατά το χρόνο 

εκτέλεσης  και  για  την  κλήση  μέσα  από  το  Interface  Repository  (IR)  της  διεπαφής 

δυναμικής επίκλησης (Dynamic Invocation Interface - DII) του αντικειμένου.

Η ύπαρξη τόσων κοινών στοιχείων στον τρόπο λειτουργίας των αρχιτεκτονικών CORBA 

και  RMI  επέτρεψε  τα  τελευταία  χρόνια  την  μερική  ενοποίησή  τους  κάτω  από  την 

αφαιρετική ομπρέλα της IDL. Το αποτέλεσμα ήταν η αρχιτεκτονική RMI-IIOP, η οποία 

επιτρέπει  διαλειτουργικότητα  (interoperability)  RMI  και  CORBA  μέσω  ενός  κοινού 

στρώματος διεπαφής, που καθορίζεται από το  Internet Inter-ORB Protocol (IIOP). Το 

IIOP  χρησιμοποιείται  είναι  πλέον  ευρείας  αποδοχής  προδιαγραφή,  ενώ  ενδεικτικά 

εφαρμόζεται  και  σε  πλατφόρμες  πρακτόρων  όπως  το  JADE,  στο  οποίο  βασίζεται  το 

προτεινόμενο σύστημα γενετικής βελτιστοποίησης.

 e) Simple Object Access Protocol (SOAP/XML)

Το Πρωτόκολλο Απλής Πρόσβασης σε Αντικείμενα (Simple  Object  Access  Protocol  – 

SOAP)  αποτελεί  μία  περιγραφή  για  διαχείριση  κατανεμημένων  αντικειμένων, 

στηριγμένη  στην  γλώσσα  περιγραφής  XML.  Το  SOAP  υποστηρίζει  ανταλλαγή 

μηνυμάτων  και  δεδομένων  πάνω  από  τα  πρωτόκολλα  HTTP  (Hyper-Text  Transfer 

Protocol)  και SMTP (Simple Mail Transfer Protocol),  χρησιμοποιώντας προδιαγραφές 

περιγραφής  αντικειμένων με  XML,  όπως  τα  σχήματα  (XML  schemata)  και  οι  χώροι 

ονομάτων (namespaces).

Το SOAP μπορεί να ενσωματωθεί σε μία κατανεμημένη αρχιτεκτονική για δύο σκοπούς: 

την απομακρυσμένη κλήση διαδικασιών (κατά τα πρότυπα λειτουργίας του RPC) και την 

ανταλλαγή  εγγράφων  (Electronic  Document  Interchange  –  EDI).  Θεμέλιο  της 
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επικοινωνίας  με  SOAP  είναι  ο  φάκελος  SOAP,  με  τις  απαραίτητες,  κατάλληλα 

κωδικοποιημένες πληροφορίες και δομές, που διεκπεραιώνουν την επιθυμητή υπηρεσία. 

Η μεταφορά του μέσω HTTP ή SMTP αποτελεί σημαντικότατο πλεονέκτημα, αφού έτσι 

επιτρέπεται  η  χρήση  υπαρχόντων  υποδομών,  τεχνολογιών  και  API  για  την  εκτέλεση 

σύνθετων  κατανεμημένων  διεργασιών.  Το  κόστος  της  αρχιτεκτονικής  αυτής  έγκειται 

στην επιβάρυνση δικτύου, που εισάγει η επικοινωνία με κείμενα XML, σε αντίθεση με 

τις δυαδικές (binary) μεταβιβάσεις άλλων τεχνικών. Πρέπει τέλος να σημειωθεί πως η 

λειτουργία  EDI  είναι  ιδιαίτερα  χρήσιμη  σε  αυτοματοποιημένες  συναλλαγές 

ηλεκτρονικών επιχειρήσεων και εμπορίου.

 5.1.iii) Πλατφόρμες Κατανομής Διεργασιών

 a) Παράλληλη Εικονική Μηχανή (PVM)

Στο  σύστημα  PVM  (Parallel  Virtual  Machine),  ο  προγραμματιστής  αποσυνθέτει  ένα 

πρόβλημα  σε  μικρότερα  ξεχωριστά  κομμάτια  προγράμματος  και  χρησιμοποιεί  τη 

βιβλιοθήκη που παρέχει το PVM για την παράλληλη εκτέλεσή τους [24]. Κάθε κομμάτι 

γραμμένο με τη γλώσσα C ή FORTRAN πρέπει να μεταγλωττιστεί ξεχωριστά για τον 

κάθε υπολογιστή του δικτύου στον οποίο θα εκτελεστεί. Εάν το δίκτυο περιλαμβάνει ένα 

ομογενές  σύνολο  από  σταθμούς  εργασίας,  τότε  το  πρόγραμμα  θα  πρέπει  να 

μεταγλωττιστεί μόνο μια φορά. Σε ένα δίκτυο υπολογιστών, κάθε σταθμός εργασίας έχει 

πρόσβαση στο σύστημα αρχείων που περιέχουν τα μεταγλωττισμένα προγράμματα. Θα 

πρέπει λοιπόν να ληφθεί πρόνοια να είναι διαθέσιμα τα διάφορα εκτελέσιμα αρχεία για 

κάθε διαφορετικό σταθμό εργασίας που θα συμμετέχει στην κατανεμημένη παράλληλη 

επίλυση ενός προβλήματος.

Ένα  άλλο  χαρακτηριστικό  στοιχείο  του  PVM  είναι  ότι  το  σύνολο  των  υπολογιστών 

πρέπει  να  οριστούν  πριν ξεκινήσει  η  εκτέλεση  ενός  προγράμματος.  Το  σύνολο  των 

υπολογιστών ορίζει μια παράλληλη εικονική μηχανή. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για 

να  γίνει  αυτό  είναι  η  δημιουργία  μιας  λίστας  ονομάτων  υπολογιστών  σε  ένα  αρχείο 

(hostfile). Το αρχείο αυτό διαβάζεται από το PVM. Μια διαφορετική προσέγγιση είναι 

να εκκινηθεί πρώτα μια μηχανή PVM και να προστεθούν άλλες με χρήση εντολών του 

PVM.  Η  δρομολόγηση  των  μηνυμάτων  μεταξύ  υπολογιστών  γίνεται  από  οντότητες-

δαίμονες (daemons), οι οποίες λέγονται  pvmd και εγκαθίστανται ως μέρος του PVM σε 

κάθε υπολογιστή που συμμετέχει στην διαδικασία.

Η αρχιτεκτονική του PVM βασίζεται στο μοντέλο SPMD (Single Program Multiple Data), 

με  την  έννοια  ότι  υπάρχει  ένα  μόνο  είδος  εργασίας  (task)  αλλά  κάθε  κόμβος 
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επεξεργασίας  αναλαμβάνει  ένα  υποσύνολο  των  δεδομένων.  Κάθε  pvmd χρειάζεται 

κατάλληλη πληροφορία ώστε να μπορεί  να διαλέξει  το  μονοπάτι  δρομολόγησης  ενός 

μηνύματος. Επίσης είναι δυνατό ο αριθμός των διαδικασιών να είναι μεγαλύτερος από 

τον  αριθμό  των  επεξεργαστών.  Αυτό  είναι  πολύ  βολικό  στην  περίπτωση  που  ένας 

προγραμματιστής θελήσει  να ελέγξει  μια κατανεμημένη παράλληλη εφαρμογή σε ένα 

υπολογιστή αφού το PVM επιτρέπει τη δημιουργία οποιουδήποτε αριθμού διεργασιών οι 

οποίες δεν σχετίζονται με κάποιο επεξεργαστή. Η διαδικασία ανάθεσης των διεργασιών 

σε κάθε απομακρυσμένο επεξεργαστή γίνεται αυτόματα. Οι βασικές αρχές πάνω στις 

οποίες στηρίχτηκε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του PVM είναι:

• Ο χρήστης είναι σε θέση να καθορίσει τους υπολογιστές που συμμετέχουν στο 

PVM  σύστημα.  Μια  κατανεμημένη  εφαρμογή  εκτελείται  από  ένα  σύνολο 

υπολογιστών  που  ο  χρήστης  καθορίζει  και  μπορεί  ανά  πάσα  στιγμή  να 

αφαιρέσει παλαιούς η να προσθέσει νέους υπολογιστές στο σύστημα.

• Ημιδιαφανής  πρόσβαση  στο  υλικό  των  υπολογιστών  που  απαρτίζουν  το 

σύστημα κατανεμημένης επεξεργασίας.

• Ο υπολογισμός είναι βασισμένος σε διεργασίες (processes). Η βασική μονάδα 

μιας  κατανεμημένης  εφαρμογής  είναι  η  διεργασία.  Μια  κατανεμημένη 

εφαρμογή αποτελείται από μια ή περισσότερες διεργασίες.

• Η  επικοινωνία  μεταξύ  των  διεργασιών  πραγματοποιείται  με  ανταλλαγή 
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μηνυμάτων.

• Ετερογενής  υποστήριξη.  Το  PVM  σύστημα  υποστηρίζει  ετερογενείς 

υπολογιστές, στο δίκτυο αλλά και στις εφαρμογές. Για παράδειγμα, επιτρέπεται 

ανταλλαγή μηνυμάτων τα οποία περιέχουν δεδομένα διαφόρων τύπων, μεταξύ 

υπολογιστών που έχουν διαφορετική αναπαράσταση δεδομένων.

Το  PVM  σύστημα  αυτή  τη  στιγμή,  στην  έκδοση  3.4,  υποστηρίζει  τις  γλώσσες 

προγραμματισμού C, C++ και Fortran.

 b) Διεπαφή Προώθησης Μηνυμάτων (MPI)

Μια από τις πιο γνωστές μορφές κατανεμημένης επεξεργασίας είναι ο προγραμματισμός 

με το πέρασμα μηνυμάτων (Message Passing Interface – MPI). Το MPI αποτελεί στην 

ουσία μια τυποποίηση βιβλιοθηκών με τις οποίες είναι δυνατή η δημιουργία εφαρμογών 

παράλληλης  επεξεργασίας  οι  οποίες  επικοινωνούν  με  την  ανταλλαγή  μηνυμάτων.  Τα 

μηνύματα  είναι  πακέτα  από  δεδομένα  με  κατάλληλη  ετικέτα,  που  φανερώνει  την 

πληροφορία  που  περιέχει.  Με  τη  χρήση  τέτοιων  μηνυμάτων  γίνεται  δυνατός  ο 

συγχρονισμός των διεργασιών και επομένως και η επικοινωνία τους.  Ο συγχρονισμός 

επιτυγχάνεται αφού η λήψη του μηνύματος μπορεί να γίνει μόνο μετά την αποστολή του. 

Στο  προγραμματιστικό  μοντέλο  του  MPI,  οι  υπολογισμοί  αποτελούνται  από  μια  ή 

περισσότερες  διεργασίες,  οι  οποίες  επικοινωνούν  μεταξύ  τους  με  την  ανταλλαγή 

μηνυμάτων  μέσω  της  κλήσης  ρουτινών.  Στις  περισσότερες  υλοποιήσεις  του  MPI,  ο 

αριθμός των διεργασιών είναι προκαθορισμένος και εκτελείται μια διεργασία για κάθε 

επεξεργαστή.  Αυτές  όμως μπορούν να ανήκουν σε διαφορετικά  προγράμματα και  γι’ 

αυτό το λόγο το MPI χαρακτηρίζεται ως multiple program multiple data (MPMD) σε 

αντίθεση με το PVM, που υλοποιεί το single program multiple data (SPMD) μοντέλο.

 c) Συστήματα Μεσισμικού, Πλεγματική Επεξεργασία και Υπηρεσίες Ιστού

 5.1.iv) Μέθοδοι Δυναμικής Εξισορρόπησης Φόρτου

Η σημαντική απλοποίηση των μεθόδων ανταλλαγής δεδομένων στις σύγχρονες γλώσσες 

προγραμματισμού μπορεί να μετατρέψει άμεσα τους κοινούς υπολογιστές ενός τοπικού 

δικτύου  σε  κόμβους  επεξεργασίας  ενός  σύνθετου  παράλληλου  κατανεμημένου 

συστήματος. Η πρόοδος αυτή όμως εγείρει νέες απαιτήσεις, όσο αναφορά τη βέλτιστη 

δυνατή χρήση των παρεχόμενων πόρων. Η μη προβλέψιμη ανομοιογένεια των κόμβων 

απαιτεί  εύρωστους,  δυναμικούς  αλγορίθμους  εξισορρόπησης  φορτίου,  ώστε  να 

λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες παράμετροι:
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• Το  κατανεμημένο  σύστημα  οφείλει  να  υποστηρίζει  δυναμική  εισαγωγή  και 

αφαίρεση κόμβων

• Κάθε κόμβος διαθέτει διαφορετική επεξεργαστική ισχύ και μνήμη

• Είναι  άγνωστος  ο  φόρτος  εργασίας  του  εκάστοτε  κόμβου  λόγω  εξωγενών 

παραγόντων (άλλων διεργασιών)

Η  αποδοτική  διαχείριση  των  παραμέτρων  αυτών  συνιστά  το  πρόβλημα  Δυναμικής 

Εξισορρόπησης  Φορτίου  (Dynamic  Load  Balancing  –  DLB)  [39].  Η  δυναμική 

εισαγωγή/αφαίρεση  κόμβων  είναι  το  πιο  σύνθετο  ζήτημα.  Οι  βιβλιοθήκες  των 

σύγχρονων  γλωσσών  προγραμματισμού  δίνουν  τη  δυνατότητα  αναγνώρισης  νέων 

κόμβων  και  αποσύνδεσης  των  υπαρχόντων.  Παρόλα  αυτά,  η  δυναμική  αλλαγή  της 

αρχικής  κατανομής  είναι  αμιγώς  πρόβλημα  σχεδίασης  και  υλοποίησης  από  τον 

προγραμματιστή.

Ένας ευφυής τρόπος απλής αλλά συγχρόνως εύρωστης αντιμετώπισης του DLB είναι η 

υποδιαίρεση του ολικού προβλήματος σε σχετικά μικρές εργασίες (tasks), έτσι ώστε το 

πλήθος των εργασιών να είναι αρκετές φορές πολλαπλάσιο του πλήθους των (αρχικών) 

κόμβων  [77].  Ένας  κόμβος,  ο  οποίος  αναλαμβάνει  το  χρέος  της  ανάθεσης  και  του 

συντονισμού  των  εργασιών  παραδίδει  σταδιακά  τα tasks  στους  ελεύθερους  κόμβους. 

Κάθε  στιγμή  υπάρχουν  εργασίες  που  δεν  θα  έχουν  εκτελεστεί,  οπότε  ένας  νέος 

ελεύθερος κόμβος θα μπορεί σε κάθε περίπτωση να απασχοληθεί με ένα task, ενώ αν 

κάποιος κόμβος είναι σημαντικά πιο γρήγορος,  τελικά θα έχει αναλάβει περισσότερα 

tasks,  χωρίς κάποια ιδιαίτερη φροντίδα από πλευράς προγραμματιστή. Συνοπτικά,  τα 

θετικά στοιχεία αυτής της απλής μεθόδου είναι:

i. Η δυναμική προσθαφαίρεση κόμβων αντιμετωπίζεται αποδοτικά.

ii. Η παρουσία υπολογιστών με διαφορετικές δυνατότητες δεν εισάγει δυσάρεστες 

αναμονές, αφού στη χειρότερη περίπτωση η αναμονή θα διαρκέσει το μέγιστο 

χρόνο εκτέλεσης μίας σχετικά μικρής εργασίας.

iii. Η αλλαγή της συμπεριφοράς ενός κόμβου κατά τη διάρκεια της κατανεμημένης 

επεξεργασίας δεν έχει επιπτώσεις αναμονής.

Από  την  άλλη  πλευρά  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  δεν  είναι  πάντα  εφικτή  αυτή  η 

υποδιαίρεση του αρχικού προβλήματος. Ακόμα και στις περιπτώσεις που ο αλγόριθμος 

αυτός μπορεί να υλοποιηθεί, εμφανίζονται τα παρακάτω προβλήματα:

i. Είναι σχεδόν αδύνατη η εξαγωγή ενός γενικού κανόνα για το βέλτιστο μέγεθος 

ενός task. Πρέπει να γίνει πειραματική μελέτη για την εύρεση της καλύτερης 

τιμής.
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ii. Η υποδιαίρεση εισάγει επιπρόσθετη επιβάρυνση στις επικοινωνίες μεταξύ των 

διεργασιών.  Μάλιστα  σε  ορισμένες  περιπτώσεις  εμφανίζονται  φαινόμενα 

μποτιλιαρίσματος  (bottle-neck)  κυρίως  στις  επικοινωνίες  με  τον  κόμβο 

συντονισμού. Αυτή τη στιγμή γίνονται μελέτες κατανομής αυτών των “ευθυνών” 

σε περισσότερους κόμβους.

Μία  ακόμη  κλασική  προσέγγιση  στην  εξισορρόπηση  του  φόρτου  εργασίας  είναι  η 

εκτέλεση μετρο-προγραμμάτων (benchmarks) στους κόμβους επεξεργασίας. Η σχεδίαση 

του  ίδιου  του  μετρο-προγράμματος  είναι  μία  σύνθετη  διαδικασία,  αλλά  στην 

επιστημονική βιβλιογραφία υπάρχουν προτεινόμενες λύσεις για πολλές περιπτώσεις. Οι 

προδιαγραφές  του  μετρο-προγράμματος  είναι  αρκετά  συγκεκριμένες.  Ένα  μετρο-

πρόγραμμα πρέπει:

• να είναι μικρό σε διάρκεια

• να ελέγχει αποδοτικά την ταχύτητα του επεξεργαστή

• να εκτιμάει την ελεύθερη μνήμη με καλή προσέγγιση

• να χαρακτηρίζει  επιτυχημένα την δικτυακή σύνδεση του κόμβου ως προς:  το 

εύρος ζώνης (bandwidth) και τη καθυστέρηση κύκλου επιστροφής (round-trip 

delay)

Ένας τρόπος υλοποίησης DLB με μετρο-πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

i. Παράλληλη  εκτέλεση  του  μετρο-προγράμματος  σε  όλους  τους  διαθέσιμους 

κόμβους πριν την έναρξη της κατανεμημένης επεξεργασάς

ii. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και διαίρεση του προβλήματος ανάλογα με τις 

δυνατότητες του εκάστοτε κόμβου

iii. Συνεχής λήψη στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη μνήμη και τους χρόνους 

εκτέλεσης και καθυστέρησης δικτύου σε κάθε κόμβο, ώστε να γίνεται συνεχώς 

χαρακτηρισμός όλων των συμμετεχόντων κόμβων και να λαμβάνεται η σωστή 

απόφαση για την ανάθεση περαιτέρω εργασιών

Για μία ακόμη φορά, αυτή η μέθοδος απαιτεί ένα ειδικό κόμβο συντονισμού, ο οποίος θα 

λαμβάνει τις κατάλληλες αποφάσεις κατανομής. Είναι σαφές επίσης, ότι η χρήση μετρο-

προγραμμάτων  επιβαρύνει  τη  συνολική  καθυστέρηση  κατά  το  χρόνο  εκτέλεσης,  που 

αυτά απαιτούν.

Πέρα  από  τους  περιγραφόμενους  αλγορίθμους  DLB,  υπάρχει  σημαντικό  πλήθος 

εναλλακτικών  προσεγγίσεων  στο  ζήτημα  αυτό,  είτε  με  βελτιώσεις  των  ανωτέρω 

μεθόδων,  είτε  με  διαφορετικές  μεθόδους.  Η  κατανεμημένη  πλατφόρμα,  που 

περιγράφεται στα πλαίσια αυτής της διατριβής, χρησιμοποιεί έναν ειδικά σχεδιασμένο 
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αλγόριθμο απαλοιφής των χρόνων αναμονής, οι οποίοι οφείλονται στην ανομοιογένεια 

των  κόμβων.  Ο  αλγόριθμος  αυτός  περιγράφεται  αναλυτικά  στην  προτεινόμενη 

αρχιτεκτονική των Γενετικών Πρακτόρων.

 5.2. Πράκτορες Λογισμικού

Η τεχνολογία των πρακτόρων λογισμικού (Software Agents) γεννήθηκε με την απαίτηση 

για  εικονική  εκπροσώπηση  του  χρήστη  και  της  ευφυΐας  του  στο  χώρο  των 

υπολογιστικών  λειτουργιών  και  των  δεδομένων.  Με  άλλα  λόγια,  οι  πράκτορες 

λογισμικού  διαθέτουν  την  ικανότητα  να  φέρουν  εις  πέρας  ένα  σύνολο  εργασιών  εκ 

μέρους του χρήστη τους, τον οποίον αντιπροσωπεύουν με αυτόν τον τρόπο. Σαν ορισμό 

τους,  μπορούμε  να  πούμε  ότι  είναι  οντότητες  με  δυνατότητα  αυτόνομης  λήψης 

αποφάσεων  βάσει  της  κατάστασης  στην  οποία  βρίσκονται,  των  ερεθισμάτων  που 

δέχονται από το περιβάλλον τους και του συνόλου των εντολών που έχουν λάβει από τον 

χρήστη τους. Πρόκειται για τεχνολογία  μεσισμικού (middleware), εφόσον η θέση τους 

είναι να παρέχουν διασύνδεση μεταξύ ανάπτυξης λογισμικού υψηλού επιπέδου (high-

level  programming)  και  λειτουργιών  χαμηλού  επιπέδου  (low-level),  ή  ακόμα  και 

λειτουργιών υλικού. Πρέπει να σημειωθεί ότι στα σύγχρονα συστήματα επικοινωνιών, το 

κύριο  πλεονέκτημα  της  ανάπτυξης  πρακτόρων  λογισμικού,  σε  σχέση  με  την  κλασική 

προσέγγιση προγραμματισμού έγκειται στην αρχιτεκτονική απλότητα, στη διευκόλυνση 

της  ανάπτυξης  και  στη  βελτίωση  της  κατανόησης  του  τρόπου  λειτουργίας  ενός 

συστήματος.

Την προτυποποίηση των μεθόδων επικοινωνίας και των διεπαφών στην τεχνολογία αυτή 

έχει  αναλάβει  η  οργάνωση  FIPA  (Foundation  for  Intelligent  Physical  Agents).  Οι 

προτάσεις  της  FIPA  περιγράφουν  πρωτόκολλα,  τα  οποία  στοχεύουν  στην  ομαλή 

διασυνδεσιμότητα μεταξύ πρακτόρων οποιασδήποτε προέλευσης και υλοποίησης. Όμως 

η  πλήρης  συμμόρφωση  και  υποστήριξη  των  προδιαγραφών  έχει  αποδειχθεί  μία 

ιδιαίτερα  σύνθετη  διαδικασία,  με  αποτέλεσμα  οι  περισσότερες  υλοποιήσεις  να  είναι 

μερικώς συμβατές με την FIPA (partially FIPA-compliant), όντας συμμορφωμένες με ένα 

βασικό υποσύνολο των προδιαγραφών.
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 5.2.i) Στατικοί Πράκτορες (Stationary Agents)

Η βασική υπολογιστική οντότητα, που ολοκληρώνει τα προαναφερόμενα στοιχεία είναι 

ο  Στατικός  Πράκτορας (Stationary  Agent).  Ο  στατικός  πράκτορας  έχει  καθορισμένη 

φυσική θέση σε ένα επικοινωνιακό δίκτυο ή σε ένα αρθρωτό (modular) σύστημα, τέτοια 

ώστε να έχει τη δυνατότητα να εκτελεί κατά βέλτιστο τρόπο τις εργασίες, που του έχουν 

ανατεθεί  σαν  αντίδραση  (reaction)  στα  γεγονότα,  που  συμβαίνουν.  Πρακτικά  αυτό 

μεταφράζεται  συνήθως  σε  άμεση  επαφή  με  δεδομένα  προς  επεξεργασία  (data)  ή  σε 

ολοκλήρωσή  του  εντός  συστημάτων  ελεγκτών  (controllers).  Στατικοί  πράκτορες 

εκτελούν  εργασίες  ελέγχου  και  παρακολούθησης  δικτυακών  μονάδων  (κέντρα 

μεταγωγής,  δικτυακές  γέφυρες  κ.ά.),  ηλεκτρομηχανολογικών  εγκαταστάσεων  ή 

“έξυπνων”  τηλεπικοινωνιακών  διατάξεων  (ευφυείς  κεραίες),  ενώ  σε  συστήματα 

λογισμικού  πολλές  φορές  διαχειρίζονται  βάσεις  δεδομένων.  Η  στασιμότητα  των 

πρακτόρων  δεν  περιορίζει  τη  δυνατότητα  επικοινωνίας  τους  με  άλλες  υπολογιστικές 

οντότητες, ούτε το επίπεδο ευφυΐας, που μπορεί να τους χαρακτηρίζει.

 5.2.ii) Κινητοί Πράκτορες (Mobile Agents)

Στο  πλαίσιο  των  στατικών  πρακτόρων,  οι  κινητοί  αντιπρόσωποι  λογισμικού (Mobile 

Agents)  προσθέτουν  τη  δυνατότητα  μετανάστευσης (migration)  μεταξύ  δικτυακών 

τόπων χωρίς απώλεια της κατάστασής τους ή των δεδομένων τους. Έχουν προταθεί από 

τον  φορέα  OMG,  κατά  το  πρότυπο  MASIF  (Mobile  Agent  System  Interoperability 

Facility).  Οι  πλέον  χρησιμοποιούμενες  υλοποιήσεις  κινητών  αντιπροσώπων  έχουν 

πραγματοποιηθεί  στη  γλώσσα  προγραμματισμού  Java,  οπότε  στα  ανωτέρω 

χαρακτηριστικά προστίθεται και η ανεξαρτησία από την πλατφόρμα εκτέλεσής τους.
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Οι  ιδιότητες  που  αποδίδονται  στους  κινητούς  αντιπροσώπους  καθιστούν  αυτήν  την 

τεχνολογία ιδιαίτερα ελκυστική για την παροχή δικτυακών υπηρεσιών κατανεμημένης 

επεξεργασίας. Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη των υπηρεσιών αυτών μπορεί να βασιστεί:

• Στην απλούστατη δικτυακή υποδομή που απαιτείται. Ένα απλό TCP/IP δίκτυο, 

όπως το Internet μπορεί να αποτελέσει επαρκές περιβάλλον για τη δημιουργία, 

μετακίνηση και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Κινητών Πρακτόρων.

• Στην  ικανότητα  μετανάστευσης  με  διατήρηση  των  δεδομένων.  Αν  κατά  τη 

διάρκεια εκτέλεσης των διεργασιών του, ο κινητός αντιπρόσωπος αντιληφθεί 

ότι  για  κάποιο  λόγο  δεν  είναι  αποδοτική  η  παραμονή  του  σε  έναν  κόμβο 

εκτέλεσης,  μπορεί  να  μεταναστεύσει  και  να  συνεχίσει  την  εκτέλεση  από  το 

σημείο  που  είχε  σταματήσει.  Φυσικά  αυτό  συνδυάζεται  άμεσα  και  με  τη 

δυνατότητα ανοχής σε σφάλματα (fault tolerance).

• Στην ανεξαρτησία μεταξύ του κώδικα ανάπτυξης της πλατφόρμας των κινητών 

αντιπροσώπων  και  της  υποδομής  υλικού  πάνω  στο  οποίο  θα  εγκατασταθεί. 

Αυτό,  όπως  ήδη  αναφέρθηκε  είναι  χαρακτηριστικό  της  Java  και  έχει 

κληροδοτηθεί και σε αυτές τις οντότητες

• Στη  δυνατότητα  που  διαθέτουν  να  επικοινωνούν  με  άλλους  αντιπρόσωπους, 

ανεξάρτητα  με  την  τοποθεσία  στην  οποία  βρίσκονται.  Η  ανταλλαγή 

πληροφοριών αρχίζει με την αναζήτηση του ίδιου του αντιπροσώπου και όχι του 

υπολογιστή  στον  οποίο  ζει,  παρέχοντας  ένα  ιδιαίτερα  ελκυστικό  επίπεδο 

διαφάνειας ως προς τη δικτυακή υποδομή.

• Στην  αυτό-οργάνωση  του  αλγορίθμου  κατανομής,  συγχρονισμού  και 

δρομολόγησης των παράλληλων διεργασιών. Ο χρήστης δεν απαιτείται να έχει 

καμία  ιδιαίτερη  γνώση  παράλληλης  επεξεργασίας.  Η  ευφυΐα  των  κινητών 

αντιπροσώπων αναλαμβάνει την κατάστρωση του πλάνου κατανομής, ανάλογα 

με τους πόρους που προσφέρονται και τις παραμέτρους του προβλήματος.

• Στην απλή ενσωμάτωση διαφόρων τεχνολογιών του παγκόσμιου ιστού για την 

ανταλλαγή πληροφοριών μέσω των ευρέως χρησιμοποιούμενων  web browsers. 

Για την προσπέλαση, την παρακολούθηση και τη λήψη των αποτελεσμάτων δεν 

απαιτούνται ειδικές εφαρμογές και εργαλεία,  αφού όλα αυτά θα μπορούν να 

πραγματοποιηθούν μέσω ιστοσελίδων.

Υπάρχουν δύο τρόποι μετανάστευσης των κινητών πρακτόρων: η ισχυρή μετανάστευση 

(strong migration)  και  η  αδύναμη  μετανάστευση (weak migration).  Ισχυρή 

μετανάστευση πραγματοποιείται όταν ένας πράκτορας μεταναστεύει μαζί με ολόκληρη 
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την  κατάσταση  εκτέλεσης (execution state).  Η  κατάσταση  εκτέλεσης  ενός  πράκτορα 

περιέχει  όλες  τις  πληροφορίες  της  στοίβας  που  απαιτούνται  προκειμένου  να  είναι 

δυνατός ανά πάσα στιγμή ο προσδιορισμός του ακριβούς σημείου εκτέλεσης στο οποίο 

έχει  φτάσει  ο  πράκτορας.  Μετά από μία ισχυρή  μετανάστευση  ο  κινητός  πράκτορας 

συνεχίζει  την  εκτέλεσή  του  ακριβώς  από το  σημείο  στο  οποίο  είχε  διακοπεί  πριν  τη 

μετανάστευση.

Σε αντίθεση με την ισχυρή μετανάστευση, κατά την αδύναμη μετανάστευση ο κινητός 

πράκτορας διατηρεί μόνο την κατάσταση δεδομένων (data state), όταν ταξιδεύει από μία 

τοποθεσία  του  δικτύου  σε  μία  άλλη.  Η  κατάσταση  δεδομένων  ενός  πράκτορα 

αποτελείται από τιμές εσωτερικών μεταβλητών, οι οποίες σειριοποιούνται στην παλιά 

τοποθεσία  του  πράκτορα,  μεταφέρονται  μέσα  από  το  δίκτυο  και  παραδίδονται  ξανά 

στον  πράκτορα στη νέα τοποθεσία. Είναι ευθύνη του προγραμματιστή να αποφασίσει 

ποιες μεταβλητές θα αποτελούν μέρος της κατάστασης δεδομένων του πράκτορα. Ειδικά 

στη Java Virtual Machine, όπου η ανάκτηση της κατάστασης εκτέλεσης ενός νήματος 

δεν επιτρέπεται, η ισχυρή μετανάστευση είναι αδύνατη.

Είναι εμφανές ότι οι κινητοί αντιπρόσωποι αποτελούν μία πολύ ελκυστική τεχνολογία 

για το πρόβλημα που παρουσιάζεται. Πρέπει όμως εδώ να σημειωθεί πως διαθέτουν το 

σημαντικό  μειονέκτημα  της  περιορισμένης  ταχύτητας  εκτέλεσης  κώδικα.  Η  Εικονική 

Μηχανή  της  Java  έχει  αποδειχτεί  ανήμπορη  να  συναγωνιστεί  τις  γλώσσες 

προγραμματισμού που παράγουν native κώδικα (C/C++,  FORTRAN κλπ.)  σε επίλυση 

μαθηματικών προβλημάτων. Με χρήση όμως της διεπαφής JNI, όπως περιγράφηκε σε 

προηγούμενες παραγράφους, το εμπόδιο αυτό μπορεί πρακτικά να εξαλειφθεί.

Οι  εξελίξεις  των  τελευταίων  ετών,  τόσο  στην  προτυποποίηση  των  τεχνολογιών 

πρακτόρων  όσο  και  στην  ανάπτυξη  πολυ-πρακτορικών  συστημάτων  τείνουν  να 

ενοποιήσουν τις ένιαιες του  στατικού και του  κινητού πράκτορα κάτω από μία ενιαία 

οντότητα, η οποία θα ενσωματώνει όλες τις δυνατότητες (εξελιγμένο τρόπο επικοινωνίας 

με ACL, κινητό κώδικα, αυτονομία και έλεγχο συμπεριφοράς), αφήνοντας στον τελικό 

προγραμματιστή την επιλογή του υποσυνόλου των λειτουργιών,  που τον ενδιαφέρουν 

για την ανάπτυξη του εκάστοτε συστήματος. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, το πρότυπο 

FIPA  δείχνει  επικρατέστερο  του  MASIF,  χωρίς  όμως  να  αποκλείονται  πολυάριθμες 

υλοποιήσεις, οι οποίες δεν ακολουθούν αυτές τις προδιαγραφές.

 5.2.iii) Ευφυΐα Πρακτόρων και Μέθοδοι Επικοινωνίας

Οι πράκτορες λογισμικού, που χαρακτηρίζονται: i) από  συνεργατικότητα, δηλαδή από 
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δυνατότητα επικοινωνίας με στόχο την από κοινού εκτέλεση της εργασίας, που τους έχει 

ανατεθεί,  και  ii)  από  προσαρμοστικότητα στις  αλλαγές  του  περιβάλλοντος,  δηλαδή 

έχουν  την  ικανότητα  να  αλλάζουν  αυτόνομα  συμπεριφορά (behavior)  βάσει  των 

ερεθισμάτων τους,  λέγονται  ευφυείς (Intelligent  Agents).  Η δυνατότητα συνεργασίας 

φυσικά εξασφαλίζεται με τη χρήση ορισμένων πρωτοκόλλων επικοινωνίας. Πρακτικά, τα 

πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται είναι τα εξής:

• sockets

• RMI

• IIOP

• SOAP/XML

Πάνω από τα παραπάνω πρωτόκολλα, το πρότυπο FIPA εναποθέτει μία ειδική Γλώσσα 

Επικοινωνίας  Πρακτόρων (Agent  Communication  Language  –  ACL).  Η  ACL  έχει  ως 

στόχο  την  εξασφάλιση  επικοινωνίας  ανάμεσα  σε  ετερογενείς  πλατφόρμες  Κινητών 

Πρακτόρων, βασιζόμενη σε ανταλλαγή μηνυμάτων που διαθέτουν συγκεκριμένο format, 

το οποίο καθορίζεται από πρότυπο. Η ACL έχει αναπτυχθεί με γνώμονα την περιγραφή 

οντολογιών (ontologies)  και  μπορεί  να  επεκταθεί  για  να  ικανοποιεί  τις  απαιτήσεις 

οποιασδήποτε  συνεργατικής  πολυ-πρακτορικής  εφαρμογής  (collaborative  multi-agent 

systems).

 5.2.iv) Η Πλατφόρμα Πρακτόρων JADE

Το σύστημα JADE (Java Agent Development Framework) είναι ένα πλαίσιο πρακτόρων 

λογισμικού  πλήρως  ανεπτυγμένου  στην  γλώσσα  προγραμματισμού  Java  [81,  82,  85]. 

Απλοποιεί  την  υλοποίηση  συστημάτων  πολλαπλών  πρακτόρων (multi-agent  systems) 

βάσει  ενός  μεσισμικού,  συμβατού  με  τις  προδιαγραφές  της  FIPA.  Η  πλατφόρμας 

επιτρέπει μετακίνηση και έλεγχο πρακτόρων μέσα σε ανομοιογενές περιβάλλον, με μόνη 

απαίτηση  την  ύπαρξη  του  περιβάλλοντος  εκτέλεσης  Java  Runtime  Environment  1.4 

(j2re-1.4) ή νεώτερου.

Η αρχιτεκτονική ανταλλαγής μηνυμάτων παρέχει ευελιξία και αποδοτικότητα, με χρήση 

ιδιωτικών  ουρών  εισερχόμενων  ACL  μηνυμάτων  (private  ACL  message  queuing).  Η 

προσπέλαση  στην  ουρά  μπορεί  να  γίνει  με  πολλούς  τρόπους,  σύγχρονους  και 

ασύγχρονους:

• με μπλοκάρισμα (blocking)

• με περιοδικό έλεγχο (polling)

• με διορία (timeout)
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• με αναγνώριση προτύπου (pattern matching)

Το JADE υποστηρίζει πλήρως  το FIPA μοντέλο επικοινωνίας, ολοκληρώνοντας όλα τα 

περιγραφόμενα δομικά στοιχεία: πρωτόκολλα διαδραστικότητας, φάκελοι (envelope), η 

γλώσσα  ACL,  γλώσσες  περιεχομένου,  σχήματα  κωδικοποίησης  (encoding  schemes), 

οντολογίες  και  πρωτόκολλα μεταφοράς  περιέχονται  στην  υλοποίηση  της  βιβλιοθήκης 

του. Ειδικά ο μηχανισμός μεταφοράς προσαρμόζεται στο κατανεμημένο περιβάλλον και 

στην  εκάστοτε  κατάσταση,  επιλέγοντας  αυτόματα  το  βέλτιστο  τρόπο.  Στην  παρούσα 

φάση  χρησιμοποιούνται  οι  μέθοδοι  RMI,  IIOP  και  ενημέρωσης  γεγονότων  (event 

notification),  αλλά  η  αρθρωτή,  object-oriented  αρχιτεκτονική  του  επιδέχεται  την 

εισαγωγή νέων μεθόδων, ενώ η μετάδοση μέσω HTTP έχει ήδη επιτευχθεί,  με άμεσο 

όφελος την ολοκλήρωση της τεχνολογίας SOAP/XML.

Στα  πλαίσια  της  ανάπτυξης  νοημοσύνης  σε  πράκτορες  (agent  intelligence),  το  JADE 

παρέχει  τα  περισσότερα  πρωτόκολλα  διαδραστικότητας,  που  ορίζει  η  FIPA.  Η 

διαχείριση  οντολογιών  και  γλωσσών  περιεχομένων  είναι  υψηλού  επιπέδου, 

προσφέροντας  διευκολύνσεις  στο  χρήστη,  προκειμένου  να δημιουργήσει  τα δικά  του 

μοντέλα  περιγραφής  αντικειμένων  και  δεδομένων.  Στην  παρούσα  φάση,  το  JADE 

χρησιμοποιείται  ευρέως  από  εταιρείες,  ακαδημαϊκές  ομάδες  και  πανεπιστήμια, 

ενταγμένα  ή  μη  στη  FIPA,  ενώ  προσφέρεται  ελεύθερα  μέσω  Άδειας  Ανοιχτού 

Λογισμικού  (Open  Source  License),  της  γνωστής  GNU  LGPL  (Lesser  General  Public 

License)  του  Free  Software  Foundation  (FSF).  Τα  δικαιώματά  του  διαχειρίζονται  οι 

CSELT SpA και TILab SpA.

Στις  ακόλουθες  παραγράφους  παρατίθενται  οι  τρόποι,  με  τους  οποίους  μπορεί  ο 

προγραμματιστής  να  χρησιμοποιήσει  το  JADE  για  να  εκτελέσει  τις  θεμελιώδεις 

λειτουργίες  των  Κινητών  Πρακτόρων,  προκειμένου  να  αναπτύξει  την  προτεινόμενη 

Κατανεμημένη Πλατφόρμα Γενετικών Πρακτόρων Λογισμικού.

 a) Το Περιβάλλον των Πρακτόρων

Η λειτουργίες επικοινωνίας και μετακίνησης των Πρακτόρων λογισμικού απαιτούν την 

παρουσία  ενός  πλαισίου  (framework),  το  οποίο  θα  τους  παρέχει  τις  απαιτούμενες 

πληροφορίες  καθώς και  τα αντίστοιχα δικαιώματα.  Το  πλαίσιο  αυτό αποτελείται  στο 

JADE από δύο οντότητες: το agent container και την υπηρεσία καταλόγου διευθύνσεων 

(Directory Facilitator). Τα agent containers είναι οι νοητές τοποθεσίες στις οποίες ζει κι 

εργάζεται  ένας  πράκτορας,  ενώ  η  υπηρεσία  καταλόγου  χειρίζεται  τα  μητρώα  με  τις 

πραγματικές θέσεις όλων των πρακτόρων και την τοπολογία του όλου εικονικού δικτύου. 
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Το κατανεμημένο περιβάλλον των πρακτόρων έχει την μορφή που παρουσιάζεται στο 

επόμενο σχήμα (η μέθοδος επικοινωνίας υποτίθεται RMI).

Η  οντότητα  MainContainer (Πρωτεύον  Πρακτορείο)  αποτελεί  ουσιαστικά  μία 

AgentContainer με  υπηρεσία  καταλόγου,  οπότε  η  παρουσία  ακριβώς  μίας  είναι 

απαραίτητη στο σύστημα. Η βιβλιοθήκη του JADE παρέχει βοηθητικές μεθόδους για την 

έναρξη  της  λειτουργίας  των  θεμελιωδών  υπηρεσιών  της  πλατφόρμας.  Ενδεικτικά  ο 

κώδικας  Java,  που  πραγματοποιεί  ακριβώς  αυτή  την  αρχικοποίηση  και  δημιουργεί 

τελικά έναν νέο πράκτορα-παράδειγμα (DummyAgent), έχει ως εξής:

import jade.core.Runtime;
import jade.core.Profile;
import jade.core.ProfileImpl;
import jade.wrapper.AgentContainer;
import jade.wrapper.AgentController;
...

// Λήψη στιγμιοτύπου του περιβάλλοντος εκτέλεσης JADE
Runtime rt = Runtime.instance();

// Δημιουργία ενός προφίλ με ερήμην παραμέτρους
Profile p = new ProfileImpl();

/* Δημιουργία ενός νέου Agent Container (ac) και σύνδεση με ήδη υπάρχον 
Main Container (μητρώο RMI στη θύρα 1099) */

AgentContainer ac = rt.createAgentContainer(p);
/* Δημιουργία νέου πράκτορα (dummy) στο ac με όρισμα ένα ερήμην 
αρχικοποιημένο αντικείμενο. Xρησιμοποιείται επιλογή inProcess, επειδή 
κατασκευάζεται μέσω διεργασίας */

Object reference = new Object();
Object args[] = new Object[1];
args[0]=reference;
AgentController dummy = ac.createNewAgent("inProcess", 

"jade.tools.DummyAgent.DummyAgent", args);
// Έναρξη της λειτουργίας του πράκτορα dummy

dummy.start();
...

Στο  ανωτέρω  τμήμα  κώδικα,  αν  η  κλήση  createAgentContainer(p) είχε 

αντικατασταθεί από την createMainContainer(p), θα είχε δημιουργηθεί το πρωτεύον 

πρακτορείο (μαζί με το μητρώο). Εκτός από αυτή τη μέθοδο, το JADE παρέχει επίσης 

ένα φιλικό προς το χρήστη γραφικό περιβάλλον για την αρχικοποίηση του συστήματος 

και τη διαχείριση των πρακτορείων.

Η  λειτουργίες  διαχείρισης  πρακτόρων  και  κίτρινων  σελίδων  (yellow  pages),  που 

αναφέρονται εδώ, στο JADE υλοποιούνται από ειδικούς πράκτορες του συστήματος: τον 

AMS  πράκτορα (Agent  Management  System)  και  τον  DF  πράκτορα (Directory 

Facilitator).  Μεταξύ  τους  επικοινωνούν  μέσω  της  γλώσσας  περιεχομένου  (content 
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language)  FIPA-SL0,  της  οντολογίας  fipa-agent-management  και  του  πρωτοκόλλου 

διαδραστικότητας  fipa-request.  Από  προγραμματιστική  πλευράς,  απαιτούνται  οι 

ακόλουθες διαδικασίες:

• Κλήση  της  getContentManager().registerLanguage(SL0Codec.NAME, new 
SLCodec(0)) για την υποστήριξη της γλώσσας SL-0

• Eνσωμάτωση  του  λεξιλογίου  οντολογίας  fipa-agent-management μέσω  της 

κλήσης 
getContentManager().registerOntology(FIPAManagementOntology.ΝΑΜΕ, 
FIPAManagementOntology.getInstance())

• Χρήση της συμπεριφοράς fipa-request του πακέτου jade.proto
Οι οντότητες AMS και DF σε συνδυασμό με το κανάλι επικοινωνίας πρακτόρων (Agent 

Communication  Channel  –  ACC  ή  Message  Transport  System)  παρέχουν  όλα  τα 

απαραίτητα στοιχεία υποδομής για την εκτέλεση κοινών FIPA πρακτόρων.

 b) Ο Κύκλος Ζωής των Πρακτόρων

Οι πράκτορες  λογισμικού  στην  πλατφόρμα  JADE χαρακτηρίζονται  από τα ακόλουθα 

στοιχεία:

• Τις ιδιότητές τους (properties/attributes)

• Την κατάσταση λειτουργίας τους (state)

• Την συμπεριφορά τους (behavior)

• Την διαδραστικότητά τους (interaction)
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Εικόνα 38: Ο κύκλος ζωής ενός πράκτορα JADE
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Οι  ιδιότητες  ενός  πράκτορα  καθορίζονται  σε  μεγάλο  βαθμό  από  τις  ανάγκες  του 

προγραμματιστή. Οι καταστάσεις όμως, που μπορεί να περιέλθει, είναι συγκεκριμένες, 

όπως άλλωστε και οι τρόποι μετάβασης, οι οποίοι φαίνονται στην Εικόνα 38.

Η  κύρια  κατάσταση  είναι  η  ενεργός,  ενώ  οι  υπόλοιπες  μπορούν  να  χαρακτηριστούν 

μεταβατικές, αφού αποτελούν ανενεργές φάσεις, στις οποίες μπορεί να περιέλθει λόγω 

ερεθισμάτων του περιβάλλοντος ή δικών του αποφάσεων. Ο ακόλουθος πίνακας δίνει 

μία σύντομη περιγραφή,  καθώς και ορισμένους τρόπους μετάβασης στις καταστάσεις 

αυτές.

Κατάσταση Περιγραφή

AP_INITIATED Ο πράκτορας μόλις δημιουργήθηκε,  αλλά δεν έχει εγγραφεί σε AMS 

και δεν μπορεί να επικοινωνήσει με άλλους πράκτορες.

AP_ACTIVE Ο πράκτορας  έχει  εγγραφεί  σε  AMS,  έχει  αποκτήσει  διεύθυνση  και 

μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες τις λειτουργίες του JADE.

AP_SUSPENDED Ο πράκτορας είναι ανενεργός.  Το νήμα εκτέλεσής του ανεστάλη και 

δεν εκτελείται καμία συμπεριφορά του.

AP_WAITING
Ο  πράκτορας  είναι  μπλοκαρισμένος  (συνήθως  εν  αναμονή  ενός 

μηνύματος). Το νήμα εκτέλεσής του “κοιμάται” (sleep) και αφυπνίζεται 

μόλις ικανοποιηθεί μία συνθήκη (συνήθως άφιξη μηνύματος).

AP_DELETED Ο πράκτορας είναι οριστικά νεκρός (dead). Το νήμα εκτέλεσής του έχει 

τερματιστεί και η περιγραφή του έχει σβηστεί από το AMS.

AP_TRANSIT

Ένας  κινητός  πράκτορας,  που  μετακινείται  (migrates)  σε  μία  νέα 

τοποθεσία εισέρχεται σε αυτή την κατάσταση. Το σύστημα συνεχίζει 

να  αποθηκεύει  τα  μηνύματά  του,  τα  οποία  θα αποσταλούν  στη  νέα 

τοποθεσία του.

[AP_COPY]
Φάση  κλωνοποίησης  πράκτορα  (κλήση  clone())  [Εσωτερική 

κατάσταση]

[AP_GONE]
Χρησιμοποιείται  για  έναν  κινητό  πράκτορα,  ο  οποίος  μετανάστευσε 

επιτυχώς και είναι σε μόνιμη κατάσταση. [Εσωτερική κατάσταση]

Πίνακας 7: Οι καταστάσεις JADE πρακτόρων

Κατά  τη  δημιουργία  νέου  πράκτορα  (κλήση  του  jade.core.Agent constructor)  του 

ανατίθεται  ένα  μοναδικό  αναγνωριστικό  (jade.core.AID)  και  πραγματοποιείται 

αυτόματα η εγγραφή του σε ένα AMS. Αμέσως μετά καλείται η μέθοδος setup(), στην 

οποία  ο  προγραμματιστής  κάνει  τις  απαραίτητες  προεργασίες  και  δημιουργεί  το 

“χαρακτήρα” του νέου πράκτορα μέσω συμπεριφορών. Μία βασική λειτουργία είναι η 
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εγγραφή  στο  DF  ενώ  για  την  πρόσβαση  στις  υπηρεσίες  καταλόγου 

jade.domain.DFService, όπως φαίνεται στο ακόλουθο απόσπασμα κώδικα.

import jade.core.AID;
import jade.core.Agent;
import jade.core.behaviours.Behaviour;
import jade.domain.DFService;
import jade.domain.FIPAAgentManagement.DFAgentDescription;
import jade.domain.FIPAAgentManagement.ServiceDescription;
import jade.domain.FIPAException;
import jade.lang.acl.ACLMessage;
import jade.proto.SubscriptionInitiator;
...

// Απλή αρχικοποίηση της περιγραφής υπηρεσιών
 ServiceDescription sd = new ServiceDescription();

sd.setType("A do-nothing Agent"); 
sd.setName(getName());
sd.setOwnership("It's mine!");

// Απλή αρχικοποίηση της περιγραφής του πράκτορα προς το DF
DFAgentDescription template = new DFAgentDescription();
template.setName(this.getAID());
template.addServices(new ServiceDescription());
AID df = this.getDefaultDF();

// Εγγραφή του πράκτορα μέσω μηνυμάτων ACL και συμπεριφορών
ACLMessage subs = DFService.createSubscriptionMessage(this, df, 

template, null);
Behaviour b = new SubscriptionInitiator(this, subs) {

protected void handleInform(ACLMessage inform) {
try {

DFAgentDescription[] dfds = 
DFService.decodeNotification(inform.getContent());
// Άλλες ενέργειες μπορούν να εισαχθούν εδώ ...

} catch (FIPAException fe) {
fe.printStackTrace();

}
}

};
addBehaviour(b);
...

Ο τρόπος, με τον οποίο γίνεται αυτή η εγγραφή επιδεικνύει και τη γενικότερη φιλοσοφία 

του  JADE  και  της  FIPA.  Η  επαφή  ενός  πράκτορα  με  το  περιβάλλον  του  και  η 

επικοινωνία με άλλους πράκτορες γίνεται μέσω μηνυμάτων ACL και συμπεριφορών. Μία 

συμπεριφορά αποτελεί  ένα  σύνολο  μεθόδων  χειρισμού  ερεθισμάτων,  τα  οποία 

λαμβάνονται στην ουρά μηνυμάτων ACL του πράκτορα.  Ένας πράκτορας δύναται να 

έχει πλήθος συμπεριφορών για τη διαχείριση πολλαπλών ερεθισμάτων. Στο ακόλουθο 

σχήμα παρουσιάζεται η κατηγοριοποίηση των κλάσεων συμπεριφοράς, ανάλογα με τη 

μορφή της αντίστοιχης εργασίας (task) η οποία εκφράζει την αντίδραση (reaction) στο 

ερέθισμα.  Ιδιαίτερη  σημασία  έχουν  επίσης  οι  συμπεριφορές  SenderBehaviour και 
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ReceiverBehaviour,  οι οποίες υλοποιούν αποστολή και λήψη μηνυμάτων αντίστοιχα, 

σαν επέκταση της OneShotBehaviour συμπεριφοράς.

Αφού ολοκληρωθεί η μέθοδος setup(), ο πράκτορας είναι ενεργός, διαθέτει ένα σύνολο 

συμπεριφορών και έχει  πρόσβαση σε μία ουρά μηνυμάτων.  Με την ολοκλήρωση των 

εργασιών  του,  ο  πράκτορας  μπορεί  να  καταστραφεί  μέσω  κλήσεως  της  μεθόδου 

doDelete().

To API παρέχει επίσης την ιδιαίτερα σημαντική λειτουργία μετακίνησης πράκτορα σε 

άλλη τοποθεσία (jade.core.Location). Η διαδικασία υλοποιείται όπως η κλωνοποίηση 

ενός  πράκτορα.  Οι  μέθοδοι  beforeMove(),  afterMove() (beforeClone(), 

afterClone() για κλωνοποίηση αντίστοιχα) αναπρογραμματίζονται (override) από τον 

σχεδιαστή  για  την  εκτέλεση  ειδικών  λειτουργιών  αμέσως  πριν  και  αμέσως  μετά  την 

μετανάστευση (κλωνοποίηση), η οποία λαμβάνει χώρα με κλήση doMove() (doClone()).

Η πλατφόρμα JADE προσφέρει επίσης ένα προηγμένο σύστημα διαχείρισης γραφικού 

περιβάλλοντος  χρήστη  (Graphical  User  Interface  –  GUI),  ειδικά  σχεδιασμένο  για 

πράκτορες λογισμικού (κλάσεις jade.gui.GuiAgent και jade.gui.GuiEvent), το οποίο 
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Εικόνα 39: Η ιεραρχία κλάσεων των συμπεριφορών στο JADE

Behaviour
 abstract action()
 abstract done()
 onStart()
 block()
 restart()

CompositeBehaviour
 

SimpleBehaviour
 

OneShotBehaviour
 

CyclicBehaviour
 

FSMBehaviour
 registerState()
 registerTransition()

SequentialBehaviour
 addSubBehaviour()

ParallelBehaviour
 addSubBehaviour()

0..*
Γενικής χρήσης

μοντέλο εργασίας

Μοντέλο 
μονολιθικών task

Μοντέλο ατομικών task
(done() --> true)

Μοντέλο κυκλικών
task (done() --> false)

Μοντέλο σύνθετης εργασίας της οποίας 
τα sub-task εκτελούνται παράλληλα

Μοντέλο σύνθετης εργασίας της οποίας 
τα sub-task εκτελούνται σειριακά

Μοντέλο σύνθετης εργασίας μέσω
μηχανής πεπερασμένων καταστάσεων

Μοντέλο σύνθετης εργασίας
αποτελούμενης από sub-tasks
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διευκολύνει  την  παρακολούθηση  της  εξέλιξης  ενός  MAS  συστήματος  καθώς  και  την 

επικοινωνία με το χρήστη κατά το χρόνο εκτέλεσης.

 c) Επικοινωνία Μεταξύ Πρακτόρων

Η διάκριση των ευφυών πρακτόρων (intelligent agents) έγκειται στην ικανότητά τους να 

επικοινωνούν συνεργατικά. Στο JADE, η δυνατότητα αυτή παρέχεται με την υλοποίηση 

οντολογιών (ontologies)  και  αντίστοιχων  γλωσσών δεδομένων (content  language).  Σε 

κάθε  περίπτωση,  το  μέσο  επικοινωνίας  είναι  το  ACL  μήνυμα,  ενώ  το  δικτυακό 

υπόστρωμα  παρέχεται  από  συνδυασμό  του  πρωτοκόλλου  IIOP  πάνω  από  RMI  ή 

εναλλακτικά HTTP.

Το  JADE  παρέχει  πολλές  κλάσεις/εργαλεία  για  την  περιγραφή  βασικών  εννοιών 

οντολογιών  στο  πακέτο  jade.content.onto.basic.  Οι  οντολογίες  χρησιμοποιούνται 

για την κωδικοποίηση και  αποκωδικοποίηση  των μηνυμάτων,  για  την διαχείριση του 

AMS, όπως επίσης και για την υλοποίηση κινητών πρακτόρων μέσω του API (οντολογία 

jade-mobility-ontology στο πακέτο jade.domain.mobility).

Το  θεμελιώδες  task  της  αποστολής  ενός  μηνύματος  ACL  υλοποιείται  με  κλήση  της 

μεθόδου  Agent.send(ACLMessage  msg).  Η  παράμετρος  (slot)  :receiver του  msg 
περιέχει τη λίστα με τα AID των παραληπτών. Η πραγματική θέση των παραληπτών και 

ο  τρόπος  μεταφοράς  είναι  τελείως  διαφανής  στον  προγραμματιστή,  αφού  το  AMS 

αναλαμβάνει  αυτές  τις  διαδικασίες  αυτόματα.  Από  την  άλλη  πλευρά,  η  λήψη  του 

μηνύματος  απαιτεί  πρόσβαση  του  πράκτορα  στην  ιδιωτική  ουρά  μηνυμάτων  του.  Ο 

τρόπος  προσπέλασης  της  ουράς  δεν  είναι  μοναδικός.  Πρακτικά  χρησιμοποιούνται  οι 

ακόλουθες μέθοδοι:

• Με  μπλοκάρισμα  (μέθοδος  blockingReceive())  ή  ασύγχρονα  (μέθοδος 

receive()). H blocking μέθοδος προκαλεί αναστολή όλων των δραστηριοτήτων 

και  των  συμπεριφορών  του  πράκτορα,  μέχρι  την  εμφάνιση  του  ζητούμενου 

μηνύματος.  Αντίθετα  η  non-blocking  έκδοση  απλά  επιστρέφει  null αν  το 

μήνυμα δεν υπάρχει στην ουρά.

• Και οι δύο αυτοί μέθοδοι μπορούν να επεκταθούν με δυνατότητες αναγνώρισης  

προτύπων (pattern  matching)  προκειμένου  να  αναζητηθούν  μηνύματα  με 

συγκεκριμένο περιεχόμενο.

• Η  πρόσβαση  με  μπλοκάρισμα  δύναται  να  έχει  προθεσμία  λήξης  (timeout). 

Εισάγοντας ένα χρονικό περιθώριο, εξασφαλίζεται η έξοδος της μεθόδου ακόμη 

και με αποτυχία, οπότε επιστρέφεται null.
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• Για  τη  χρονοδρομολόγηση  (scheduling)  αποστολής  και  λήψης  μηνυμάτων 

μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  οι  συμπεριφορές  ReceiverBehaviour και 

SenderBehaviour,  ειδικά σε πράκτορες,  που πρέπει  να ελέγχουν ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα την ουρά.

Στο ακόλουθο απόσπασμα φαίνεται η πραγματική δομή ενός  ACLMessage, όπως αυτή 

μεταδίδεται  στο  δίκτυο.  Ο  προγραμματιστής  δεν  χρειάζεται  να  δημιουργήσει 

χειρωνακτικά τα απαιτούμενα πεδία, αφού αυτό μπορεί να γίνει με κομψό και γρήγορο 

τρόπο μέσω του API του JADE και κυρίως μέσω της περιγραφής οντολογιών.

 5.3. Κινητοί και Γενετικοί Πράκτορες στον Ηλεκτρομαγνητισμό

Οι  Γενετικοί  Αλγόριθμοι,  ως  μέθοδος  καθολικής  βελτιστοποίησης  έχουν  σχετικά 

περιορισμένη διείσδυση στον τομέα της μικροκυματικής απεικόνισης, παρά την ευρεία 

αποδοχή και χρήση τους σε πολλά άλλα πεδία του Ηλεκτρομαγνητισμού. Από την άλλη 

πλευρά,  η  τεχνολογία  των  Πρακτόρων  Λογισμικού  έχει  εισαχθεί  στο  χώρο  του 

Υπολογιστικού  Ηλεκτρομαγνητισμού  μόλις  τα  τελευταία  χρόνια,  κυρίως  για 

παραμετρικές προσομοιώσεις σε κατανεμημένο περιβάλλον.

Ο  συγκερασμός  των  αλγορίθμων  βελτιστοποίησης  απεικόνισης  στο  προτεινόμενο 

κατανεμημένο  περιβάλλον  των  Γενετικών  Πρακτόρων  (Genetic  Agents)  είναι  μία 

καινοτόμος  προσέγγιση  στο  πρόβλημα  του  subsurface  imaging.  Όπως  έχει  ήδη 

αναφερθεί,  κατανεμημένες  υλοποιήσεις  πλατφόρμας  γενετικών  πρακτόρων  έχουν 

Ηλεκτρομαγνητική Ανακατασκευή και Βελτιστοποίηση Απεικόνισης Τρισδιάστατων Αντικειμένων με Ανάπτυξη Κατανεμημένης Πλατφόρμας Γενετικών
Αντιπροσώπων Λογισμικού 151/236

Εικόνα 40: Ένα ACL μήνυμα προς το AMS (αίτηση μετακίνησης πράκτορα)

(REQUEST
 :sender (agent-identifier :name RMA@hostname:1099/JADE)
 :receiver (set (agent-identifier :name ams@hostname:1099/JADE))
 :content
 (
  (action
   (agent-identifier :name ams@hostname:1099/JADE)
   (move-agent
    (mobile-agent-description
     :name (agent-identifier :name Joe@hostname:1099/JADE)
     :destination
     (location
      :name Main-Container
      :protocol JADE-IPMT
      :address hostname:1099/JADE.Main-Container
     )
    )
   )
  )
 )
 :reply-with Req976983289310
 :language FIPA-SL0
 :ontology jade-mobility-ontology
 :protocol fipa-request
 :conversation-id Req976983289310
)
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προταθεί από άλλες ερευνητικές ομάδες, όμως η προτεινόμενη αρχιτεκτονική αποτελεί 

μία  νέα,  πολλά  υποσχόμενη  ιδέα  για  την  αντιμετώπιση  του  προβλήματος 

ηλεκτρομαγνητικής ανακατασκευής του υπεδάφους. Δεδομένου ότι με τα προηγούμενα 

κεφάλαια δημιουργήθηκε το απαιτούμενο θεωρητικό υπόβαθρο για την κατανόηση του 

αλγορίθμου προσέγγισης του προβλήματος, στις ακόλουθες παραγράφους περιγράφεται 

ο  τρόπος  σχεδίασης,  η  αρχιτεκτονική  και  η  υλοποίηση  κατανεμημένων  συστημάτων 

πρακτόρων λογισμικού, που έχουν δημιουργηθεί στα πλαίσια της διδακτορικής έρευνας 

για προβλήματα ηλεκτρομαγνητικής απεικόνισης.

 5.3.i) Πλατφόρμα Κινητών Πρακτόρων για Παραμετρικές Προσομοιώσεις

Ως  εφαρμογή  της  τεχνολογίας  των  πολυ-πρακτορικών  συστημάτων  σε  παραμετρικά 

προβλήματα  μικροκυματικής  απεικόνισης  αναπτύχθηκε  μία  πλατφόρμα  Κινητών 

Πρακτόρων για Παράλληλη Κατανεμημένη Επεξεργασία Σήματος Ραντάρ Συνθετικού  

Παραθύρου.  Η εφαρμογή στοχεύει  στην προσομοίωση απεικόνισης  επιφανειών μέσω 

ραντάρ,  το  σήμα  του  οποίου  επεξεργάζονται  παράλληλα  πράκτορες  λογισμικού.  Το 

σύστημα αυτό αποτελείται από τα εξής στοιχεία:

• Ένα σύνολο κόμβων επεξεργασίας, διασυνδεδεμένων μέσω δικτύου TCP/IP.

• Την  εικονική  μηχανή  JVM  σε  έκδοση  περιβάλλοντος  εκτέλεσης  j2re-1.4, 

εγκατεστημένη σε όλους τους κόμβους.

• Τον  κώδικα  προσομοίωσης  του  σήματος  εκπομπής-λήψης  ενός  εστιασμένου 

Ραντάρ  Συνθετικού  Παραθύρου  (Synthetic Aperture Radar –  SAR)  με 

διαμόρφωση ψευδο-τυχαίας ακολουθίας (pseudo-random sequence). Ο κώδικας 

αυτός είναι γραμμένος σε γλώσσα C, για λόγους ταχύτητας και προσομοιώνει το 

αποδιαμορφωμένο,  λαμβανόμενο  σήμα  μετά  από  ανάκλαση  σε  επιφάνεια 

άγνωστης διατομής σκέδασης (radar cross section – RCS). Η Εικόνα 41 δείχνει 

το  block  διάγραμμα  του  SAR,  το  οποίο  προσομοιώνεται.  Για  την  εκτέλεση 

απαιτείται  το  εκτελέσιμο  σε  μορφή  βιβλιοθήκης  δυναμικής  σύνδεσης 

(Dynamically-Linked Library – DLL σε Win32, ή shared object –  lib*.so σε 

Linux), για τη κλήση του μέσω JNI, όπως θα εξηγηθεί ακολούθως. Η αναλυτική 

περιγραφή  της  λειτουργίας  του  κώδικα  προσομοίωσης  ξεφεύγει  από  τους 

στόχους της παρούσας έκθεσης.

• Το  σύστημα  διαχείρισης  πρακτόρων  Grasshopper-2.2.4 για  Java2.  Το 

Grasshopper  ακολουθεί  το  πρότυπο  MASIF  για  κινητικότητα  κώδικα  και 

παρέχει υπηρεσία καταλόγου (Registry), πρακτορεία (Agencies) και τοποθεσίες 
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(Places)  για  την  παροχή  “στέγης”  στους  πράκτορες.  Σε  κάθε  υπολογιστικό 

κόμβο  πρέπει  να  λειτουργεί  μία  Agency  με  ένα  τουλάχιστον  Place,  η  οποία 

πρέπει  να  “σηκώνεται”  χειρωνακτικά  για  λόγους  ασφαλείας.  Η  επικοινωνία 

επιτυγχάνεται μέσω πληρεξουσίων (proxy) διεπαφών, τόσο για την ανάκτηση 

των  αντικειμένων  Πρακτόρων,  όσο  και  Πρακτορείων.  Για  την  εκκίνηση  της 

πλατφόρμας  και  τη  δημιουργία  των περιοχών,  των πρακτορείων,  των τόπων 

αλλά και των πρακτόρων δε χρησιμοποιήθηκε το γραφικό περιβάλλον (GUI) της 

πλατφόρμας,  αλλά η διεπαφή κειμένου (Text User Interface - TUI) μέσω της 

γραμμής  εντολών  και  μία μικρή ανεξάρτητη  εφαρμογή,  γραμμένη  επίσης  σε 

Java, με τον τρόπο που θα εξηγηθεί στη συνέχεια. 

• Τον κώδικα του πράκτορα-συντονιστή (AdminAgent), ο οποίος είναι υπεύθυνος 

για  i)  τη  δημιουργία  των  πρακτόρων  υπολογισμού,  ii)  την  εγγραφή  των 

κατάλληλων αρχείων εισόδου για κάθε κόμβο, iii) τη συλλογή και συρραφή των 

αποτελεσμάτων και iv) την αντιμετώπιση σφαλμάτων 

• Τους πράκτορες-εργάτες (NComputeAgent), οι οποίοι εκτελούν μέσω κλήσεων 

JNI τον κώδικα προσομοίωσης και μεταφέρουν το αρχείο αποτελεσμάτων στον 

συντονιστή.  Οι  πράκτορες  αυτοί  αποτελούν  τον  πυρήνα  επεξεργασίας  του 

κατανεμημένου  αυτού  συστήματος  και  η  διάρκεια  ζωής  τους  πρακτικά 

καθορίζει το συνολικό χρόνο εκτέλεσης της εφαρμογής.
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Εικόνα 41: Το μπλοκ διάγραμμα του Ραντάρ Συνθετικού Παραθύρου της εφαρμογής
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Η  μετεπεξεργασία  των  αρχείων  αποτελεσμάτων  και  η  γραφική  απεικόνιση  της 

ανακατασκευής έγινε με τη βοήθεια της MATLAB. Η αρχιτεκτονική κατανομής κατά τα 

πρότυπα master-worker φαίνεται γραφικά στην Εικόνα 42.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι κατανομής της επεξεργασίας σήματος SAR στην παρούσα 

εφαρμογή (Εικόνα 43), χάρη στο θεώρημα επαλληλίας:

i. Κάθε κόμβος υπολογίζει το σήμα, που επιστρέφεται από μία λωρίδα επιφανείας 

(κατά προτίμηση  ως  προς  τον άξονα  y)  σε  όλο  το συνθετικό  παράθυρο (για 

όλους τους παλμούς)

ii. Κάθε  κόμβος  υπολογίζει  το  σήμα,  που  επιστρέφεται  από  έναν  τετραγωνικό 

τομέα επιφανείας σε όλο το συνθετικό παράθυρο

iii. Κάθε κόμβος υπολογίζει  το σήμα,  που επιστρέφεται  από όλη την επιφάνεια, 

αλλά για ένα περιορισμένο πλήθος παλμών

Μετά  από  διερεύνηση,  στην  παρούσα  κατανομή  προτιμήθηκε  η  υποδιαίρεση  του 

συνθετικού παράθυρου (περίπτωση iii), διότι στην εφαρμογή επίδειξης (demonstration) 

η επιφάνεια ήταν σχετικά μικρή.  Σε πραγματικές συνθήκες,  οι περιπτώσεις  i,  ii  είναι 

πιθανότατα προτιμότερες. Η προσέγγιση αυτή καθιστά την κατανομή ένα παραμετρικό 

πρόβλημα,  εφόσον δεν μεταβάλλεται  παρά ο δείκτης του πρώτου και του τελευταίου 

παλμού  υπολογισμού  στο  αρχείο  εισόδου  κάθε  κόμβου.  Το  συνθετικό  παράθυρο 
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Εικόνα 42: Η κατανεμημένη αρχιτεκτονική με πράκτορες Grasshopper
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διαιρείται  σε  ίσες  ομάδες  παλμών  (blocks)  και  η  υλοποίηση  γίνεται  μέσω  των 

παραμέτρων blocks και selected_block: η παράμετρος blocks εκφράζει το συνολικό 

αριθμό ομάδων στο παράθυρο, ενώ η selected_block εκφράζει την ομάδα, της οποίας 

η επεξεργασία ανατίθεται στον εκάστοτε κόμβο.

Η διαδικασία εκτέλεσης του προγράμματος αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα:

i. Σε έναν υπολογιστή (στο εξής επονομαζόμενο κεντρικό) ο χρήστης αποθηκεύει 

τα  αρχεία  εισόδου  του  προσομοιωτή  sar_rcs.data και  sar_save.cfg.  Το 

πρώτο αρχείο περιέχει ένα πίνακα τιμών RCS για την περιοχή φωτισμού, ενώ το 

δεύτερο  περιέχει  τις  παραμέτρους  εισόδου  της  προσομοίωσης.  Το 

sar_save.cfg πρέπει  να  διαφέρει  από  κόμβο  σε  κόμβο,  επομένως  στον 

κεντρικό  υπολογιστή  αποθηκεύεται  ο  σκελετός του  (το  σύνολο  των  κοινών 

παραμέτρων),  ενώ  η  τελική  μορφή  δημιουργείται  δυναμικά.  Στον  κεντρικό 

υπολογιστή αρχικοποιείται επίσης η υπηρεσία καταλόγου Grasshopper Region.

ii. Σε  όλους  τους  υπολογιστές,  που  μετέχουν  στο  κατανεμημένο  σύστημα 

αρχικοποιούνται τα Πρακτορεία (Grasshopper Agencies). Κάθε κόμβος διαθέτει 

ένα  πρακτορείο,  το  οποίο  μάλιστα  εγγράφεται  αμέσως  στην  υπηρεσία 

καταλόγου του κεντρικού υπολογιστή.
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Εικόνα 43: Τρόποι κατανομής της επεξεργασίας σήματος SAR

y-άξονας y-άξονας y-άξονας

SAR παλμοί SAR παλμοί SAR παλμοί

Κατανομή λωρίδων επιφανείας 
(όλοι οι παλμοί ανά λωρίδα 

επιφανείας)

Κατανομή τετραγωνικών 
τομέων επιφανείας (όλοι οι 

παλμοί ανά τομέα)

Κατανομή παλμών παραθύρου 
(όλη η επιφάνεια ανά ομάδα 

παλμών)

(i) (ii) (iii)
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iii. Στον  κεντρικό  υπολογιστή  δημιουργείται  ο  πράκτορας-συντονιστής 

AdminAgent. Η μόνη παράμετρος δημιουργίας του είναι το επιθυμητό μέγεθος 

του  συνθετικού  παραθύρου  (σε  πλήθος  παλμών),  ενώ  του  παρέχεται  άμεση 

πρόσβαση στα αρχεία εισόδου. Χρησιμοποιώντας το μηχανισμό  πληρεξουσίων 

αντικειμένων (proxy objects) του Grasshopper, ο AdminAgent αρχικά έρχεται σε 

επαφή με την υπηρεσία καταλόγου και αποκτά μία λίστα με όλα τα ανοιχτά 

πρακτορεία, δηλαδή τους διαθέσιμους κόμβους. Με νέες κλήσεις της Γεννήτριας  

Πληρεξουσίων (ProxyGenerator) αποκτά απομακρυσμένη πρόσβαση στο κάθε 

πρακτορείο.

iv. Έχοντας στη διάθεσή του τα πληρεξούσια αντικείμενα όλων των πρακτόρων, ο 

AdminAgent καλεί τη μέθοδο  IComputeAgent.compute() για την έναρξη των 

κατανεμημένων  υπολογισμών.  Η  ενημέρωση  για  την  ολοκλήρωση  της 

προσομοίωσης από κάθε εργάτη γίνεται με τη βοήθεια του εργαλείου των result 

listeners του Grasshopper (πακέτο  

de.ikv.grasshopper.communication.ResultListener).

v. Σαν επόμενο βήμα, ο AdminAgent μετατρέπει τα αρχεία εισόδου σε πίνακες από 

byte  και  δημιουργεί  σε  κάθε  πρακτορείο  (κόμβο)  έναν  πράκτορα εργάτη  με 

τρεις ιδιότητες (properties): i) το αρχείο sar_rcs.data σε μορφή Byte Array, ii) 

το σκελετό του αρχείου  sar_save.cfg σε μορφή Byte Array, και iii) την τιμή 

των παραμέτρων blocks και selected_block για την επιλογή της κατάλληλης 

ομάδας παλμών κατά την προσομοίωση.

vi. Ο  κάθε  εργάτης  (NComputeAgent)  με  την  έναρξη  των  υπολογισμών 

αναλαμβάνει  την  επανεγγραφή  των  Byte  Array  σε  μορφή  αρχείων,  με  τη 

διαφορά ότι πλέον το αρχείο εισόδου sar_save.cfg εγγράφεται πλήρως, αφού 

όλες  οι  απαιτούμενες  παράμετροι  είναι  γνωστές.  Αμέσως  ακολουθεί  η  JNI 

κλήση  στη  βιβλιοθήκη  με  την  native  συνάρτηση  προσομοίωσης 
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Εικόνα 44: Η διαδικασία δημιουργίας πληρεξουσίων στο Grasshopper

Java Κώδικας
...
void func() {
...
agent =
 ProxyGenerator.newInstance(
  addresses...);
...
 }
...

Proxy
Generator

AMS

1 2 3

45
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(nativecompute()).  Το  JNI  παρέχει  διαφανείς  τεχνικές  σύλληψης  (capture) 

των  ροών  εισόδου/εξόδου  του  native  κώδικα  για  την  παρακολούθηση  της 

εξέλιξης της επεξεργασίας.

vii.Με την  ολοκλήρωση  της  προσομοίωσης  παράγεται  σε  κάθε  πρακτορείο  ένα 

αρχείο εξόδου, το οποίο πρέπει να προσαρτηθεί σε ένα ενιαίο αρχείο, μαζί με τα 

υπόλοιπα  αποτελέσματα.  Για  αυτό  το  σκοπό,  κάθε  εργάτης  πράκτορας 

μεταναστεύει  στον  κεντρικό  υπολογιστή  μαζί  με  το  αρχείο  αυτό  (χρήση 

μεθόδων  σειριοποίησης / αποσειριοποίησης  αρχείων)  κι  ενημερώνει  τον 

AdminAgent για την επιτυχή περάτωση της εργασίας.

viii.Ο AdminAgent αναλαμβάνει τη συρραφή των αποτελεσμάτων, προκειμένου να 

εκτελεστεί  σωστά  η  μετεπεξεργασία  (post-processing)  και  η  εξαγωγή  της 

ανακατασκευασμένης  εικόνας.  Οι  διαδικασίες  post-processing  έχουν 

αναπτυχθεί  στη scripting γλώσσα της MATLAB, λόγω της ικανότητάς της να 

χειρίζεται  πολυδιάστατους  πίνακες  και  της  ευκολίας  απεικόνισης,  που 

παρέχεται.

ix. Ο AdminAgent έχει την ικανότητα να διαχειρίζεται πιθανά σφάλματα κατά την 

διάρκεια εκτέλεσης των εργατών. Αν για οποιοδήποτε λόγο χαθεί η επαφή με 

έναν  εργάτη,  ο  AdminAgent  δημιουργεί  έναν  “κλώνο”  του  με  τις  ίδιες 

παραμέτρους, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή συνέχεια της εφαρμογής.

x. Με  την  ολοκλήρωση  όλων  των  διαδικασιών,  ο  AdminAgent  τερματίζει  τα 

νήματα των πρακτόρων-εργατών και τελικά το δικό του, ολοκληρώνοντας έτσι 

τον κύκλο ζωής της κατανεμημένης πλατφόρμας.

Η  προσομοίωση  πραγματοποιήθηκε  σε  συστοιχία  υπολογιστών  (cluster)  με  τα  εξής 

χαρακτηριστικά:

• CPU: 2 x Pentium II 400 MHz (512 KB L2 cache)

• RAM: 256 MB SDRAM

• NIC: 100 Mbit Ethernet LAN + Switch

• OS: Rocks Cluster Linux (πυρήνας 2.4.x)
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Εικόνα 45: Γράφημα επιτάχυνσης της εφαρμογής σε 1, 2, 4, 6 και 8 επεξεργαστές

Η εικονική μηχανή της Java δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα SMP (Symmetric Multi-

Processing)  χαρακτηριστικά  του  πυρήνα  Linux,  επομένως  η  εκτέλεση  του  εκάστοτε 

πράκτορα  καταλάμβανε  αποκλειστικά  έναν από τους  δύο  επεξεργαστές.  Για  αυτό  το 

λόγο, σε κάθε υπολογιστή δημιουργούνταν δύο πρακτορεία,  ώστε να χρησιμοποιείται 

ολόκληρη  η  επεξεργαστική  ισχύς.  Τα  αποτελέσματα  των  μετρήσεων  επιτάχυνσης 

φαίνονται στο γράφημα 45.

Παρατηρούμε ότι υπάρχει μία σχετικά μικρή απόκλιση από τη βέλτιστη τιμή (N) στις 

μετρήσεις, που πραγματοποιήθηκαν, παρόλο που η παραμετρική φύση της εφαρμογής 

παρέχει  δυνατότητες  για  σχεδόν  ιδανικά  αποτελέσματα.  Αυτό  οφείλεται  στη  μικρή 

αύξηση της απαιτούμενης επικοινωνίας, αλλά κυρίως στην εκτέλεση δύο πρακτορείων 

σε έναν υπολογιστή, μέθοδος που δεν είναι ακριβώς ισοδύναμη με την εκτέλεση σε δύο 

διαφορετικούς υπολογιστές (σημειώνεται πως οι περιπτώσεις 4, 6 και 8 επεξεργαστών 

αντιστοιχούν σε 2, 3 και 4 SMP κόμβους), δεδομένου του γεγονότος, ότι το συγκεκριμένο 

πρόβλημα είναι αρκετά μνημοβόρο. Από την άλλη πλευρά, η κλιμάκωση αποδεικνύεται 

ικανοποιητική, με την έννοια ότι η κλίση της σχεδόν ευθείας γραμμής του γραφήματος 

δεν μειώνεται καθώς αυξάνεται η κλίμακα κατανομής. Αυτό άλλωστε είναι ένα τυπικό 
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χαρακτηριστικό των παραμετρικών προβλημάτων, όπως έχει περιγραφεί στη θεωρητική 

τους μελέτη.

Εικόνα 46: Αρχική εικόνα, σήμα προσαρμοσμένου φίλτρου και τελική ανακατασκευή

Τέλος  πρέπει  να  σημειωθεί,  πως  η  αρχιτεκτονική  μπορεί  να  υποστηρίξει  δυναμική 

εξισορρόπηση φορτίου (DLB), χωρίζοντας το πρόβλημα σε μικρά blocks επεξεργασίας, 

όπως  έχει  περιγραφεί  στην  αντίστοιχη  παράγραφο.  Δυστυχώς  το  Grasshopper  AMS 

αποδείχθηκε  ανεπαρκές  για  την  περαιτέρω  μελέτη  μεθόδων  κατανομής,  διότι 

παρουσίαζε προβλήματα αστάθειας κατά τη μετακίνηση πρακτόρων και την επικοινωνία 

με τα proxy αντικείμενα, γεγονός που συντέλεσε στην επιλογή του JADE ως AMS για την 

πλατφόρμα Γενετικών Αντιπροσώπων Λογισμικού στην εφαρμογή ανακατασκευής και 

βελτιστοποίησης απεικόνισης της παρούσας διατριβής.

 5.4. Πλατφόρμα Βελτιστοποίησης Μικροκυματικής Απεικόνισης

Η θεμελιώδης οντότητα του παράλληλου κατανεμημένου συστήματος βελτιστοποίησης 

είναι  ο  Γενετικός  Πράκτορας (Genetic  (Search)  Agent  -  GSA).  Η  σύλληψη  του  GSA 

βασίζεται σε μία ομάδα πολύ απλών ως προς τη κατανόηση συσχετίσεων:

• Γενετικός Πράκτορας ↔ Χρωμόσωμα (Άτομο): Κάθε GSA διαθέτει το γενετικό 

υλικό ενός  ατόμου του πληθυσμού,  και  αποστολή του είναι να εκτελέσει  τον 

κώδικα του χρήστη αποκωδικοποιώντας το χρωμόσωμα και επιστρέφοντας στο 

τέλος τα αποτελέσματα σε έναν κεντρικό φορέα συντονισμού.

• Διασταύρωση  ↔ Ανταλλαγή  Πληροφοριών  Πρακτόρων:  Η  διασταύρωση  θα 

υλοποιείται  με  αμοιβαία  ανταλλαγή  δεδομένων  μεταξύ  δύο  Γενετικών 

Αντιπροσώπων, με τη μορφή ACL μηνυμάτων. Ο ένας από τους δύο αποφασίζει 

για  τη  θέση  τομής  και  κάθε  ένας  έπειτα  εκμεταλλεύεται  την  ιδιότητα 
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αναπαραγωγής του για να δημιουργήσει τον απόγονό του.

• Πληθυσμός  ↔ Σύνολο  Γενετικών Πρακτόρων:  Το συνολικό πλήθος των GSA 

που  επιλύουν  το  πρόβλημα  βελτιστοποίησης  σε  μία  πλατφόρμα  AMS 

αντιστοιχεί φυσικά στον πληθυσμό του Γενετικού Αλγορίθμου.

• Αποδεκατισμός  Πληθυσμού  ↔ Τερματισμός  λειτουργίας  Γενετικών 

Πρακτόρων: Όταν το γενετικό υλικό κριθεί ακατάλληλο για αναπαραγωγή και ο 

κύκλος ζωής ολοκληρώνεται, ο Γενετικός Αντιπρόσωπος αντίστοιχα τερματίζει 

τη λειτουργία του (κλήση doDelete())

Η εννοιολογική αντιστοίχιση είναι εμφανής στο μοντέλο που περιγράφεται. Βασισμένη 

σε  αυτές  τις  απλές  αρχές  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  η  επέκταση  της  κλάσης  των 

κινητών αντιπροσώπων για την υλοποίηση των Γενετικών.

Με μία εποπτική άποψη φαίνεται,  πως απαιτείται  η ύπαρξη μιας κεντρικής  μονάδας 

αποφάσεων,  συγκεντρώσεως πληροφοριών κι ελέγχου.  Αυτή τη λειτουργία μπορεί να 

αναλάβει  ένας  απλός,  στατικός  (Stationary)  αντιπρόσωπος,  προγραμματισμένος  να 

συλλέγει  και  να  αξιολογεί  τα  αποτελέσματα  του  πληθυσμού,  να  δίνει  εντολές 

τερματισμού  ή  διασταύρωσης  και  να  ελέγχει  την  βέλτιστη  χρήση  των  πόρων  του 

δικτύου. Το πλήθος των εργασιών που θα εκτελεί δεν επηρεάζει σημαντικά την ταχύτητα 

εκτέλεσης, εφόσον συνήθως αυτή χαρακτηρίζεται κυρίως από το χρόνο εκτέλεσης του 

εκάστοτε προγράμματος.

Αυτή η  αρχιτεκτονική  είναι  ευρέως χρησιμοποιούμενη,  αλλά επιβάλλει  περιορισμούς, 

τόσο στο χρόνο εκτέλεσης (απαιτείται συγχρονισμός των πρακτόρων [57]) όσο και στην 

ευελιξία  των  λειτουργιών  (δυναμική  προσθήκη/αφαίρεση  οντοτήτων,  ανάνηψη  μετά 

από  σφάλματα).  Στα  πλαίσια  της  παρούσας  διατριβής  μελετάται  η  ανάπτυξη  μίας 

πλήρως αποκεντρωμένης αρχιτεκτονικής, η οποία δεν θα απαιτεί την ύπαρξη κεντρικής 

μονάδας  ελέγχου,  μεταφέροντας  την  ευφυΐα  της  στον  εκάστοτε  Γενετικό  Πράκτορα. 

Αυτή η προσέγγιση περιγράφεται στη συνέχεια.

 5.4.i) Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονική της Πλατφόρμας

Για  την  ανάπτυξη  του  παράλληλου  κατανεμημένου  συστήματος  γενετικής 

βελτιστοποίησης  χρησιμοποιήθηκε  η  βιβλιοθήκη  JADE,  της  οποίας  τα  κυριότερα 

χαρακτηριστικά έχουν ήδη αναλυθεί. Σε σχέση με την MASIF πλατφόρμα Grasshopper, 

το  JADE  API  εμφανίζεται  πιο  σύνθετο,  αλλά  συγχρόνως  πιο  λειτουργικό.  Ο 

διαφορετικός  προσανατολισμός  του  γίνεται  εμφανής  στον  τρόπο  επικοινωνίας 

πρακτόρων,  βελτιστοποίησης  οποίος  υλοποιείται  αποκλειστικά  με  ACL  μηνύματα. 
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Προγραμματιστικά, ο τρόπος υλοποίησης του κύκλου ζωής των JADE πρακτόρων μέσω 

συμπεριφορών παρέχει  ένα ιδιαίτερα εύχρηστο  και  καλά δομημένο  εργαλείο  για  τον 

έλεγχο των ενεργειών συνεργατικών πρακτόρων σε ποικίλες καταστάσεις. Συνοπτικά, οι 

κύριες διαδικασίες ανάπτυξης λογισμικού για τους γενετικούς πράκτορες κατανέμονται 

στους ακόλουθους τομείς:

• Η βασική κλάση του JADE πράκτορα επεκτάθηκε κατάλληλα για την υλοποίηση 

των απαιτούμενων γενετικών τελεστών. Δημιουργήθηκαν δύο κύριες οντότητες, 

υπεύθυνες  για  την  γενετική  εξέλιξη  και  τις  διαδικασίες  αρχικοποίησης  και 

συλλογής στατιστικών δεδομένων, αντίστοιχα.

• Επεκτάθηκαν  κατάλληλα  οι  υπάρχοντες  σκελετοί  συμπεριφορών  για  την 

διαχείριση των μηνυμάτων των ομότιμων οντοτήτων (peer entities).

• Για  την  αναζήτηση  πρακτόρων  χρησιμοποιήθηκε  κατάλληλα  η  διαδικασία 

εγγραφής στην υπηρεσία καταλόγου (Directory Facilitator) του JADE.

• Η  μετάδοση  πληροφοριών  πραγματοποιείται  μέσω  των  ACL  μηνυμάτων  με 

ειδικά  προτυποποιημένη  κωδικοποίηση.  Συχνά  χρησιμοποιείται  και  η 

δυνατότητα μεταφοράς σειριοποιήσιμων (serializable) αντικειμένων, με διαφανή 

τρόπο.

• Ανακατασκευάστηκαν κατάλληλα οι γενετικοί τελεστές, με στόχο την αποδοτική 

παράλληλη  κατανεμημένη  εφαρμογή τους χωρίς  τη δημιουργία  ανεπιθύμητων 

παρενεργειών,  όπως  το  φαινόμενο  bottle-neck  στις  ουρές  μηνυμάτων  των 

πρακτόρων, ή την πρόκληση περιττών αναμονών στην εξελικτική διαδικασία.

Η  Εικόνα 47 παρουσιάζει μία εποπτική εικόνα της δομής της πλατφόρμας, όπως αυτή 

κτίστηκε πάνω στο JADE API.  Στις  ακόλουθες  παραγράφους  αναλύονται  εκτενώς τα 

δομικά στοιχεία του κατανεμημένου συστήματος.
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 5.4.ii) Γενετικοί Πράκτορες JADE

Όλες οι λειτουργίες της πλατφόρμας πραγματοποιούνται από τις δύο κύριες οντότητες 

πρακτόρων: τον GeneticServer και τον GeneticAgent (GS και GA αντίστοιχα). Αμφότερες 

οι κλάσεις είναι “concrete” υλοποιήσεις της αφαιρετικής κλάσης AbstractGeneticAgent 

(AGA), η οποία περιέχει κοινές μεθόδους για την δημιουργία νέων πρακτόρων και την 

διαχείριση  του  συστήματος  επικοινωνίας.  Ο  κύκλος  ζωής  τους  καθορίζεται  από  τις 

συμπεριφορές της πλατφόρμας, οι οποίες στην πλειονότητά τους αποτελούν επέκταση 

της  επαναληπτικής  συμπεριφοράς  jade.core.behaviours.CyclicBehaviour.  Ο  GS 

είναι μοναδικός σε κάθε στιγμιότυπο του JADE AMS και συλλέγει στατιστικά δεδομένα 

για  τον  τοπικό  πληθυσμό,  ενώ  επίσης  αναλαμβάνει  τις  διαδικασίες  διαχείρισης  των 

παραμέτρων αρχικοποίησης της  πλατφόρμας και του γενετικού αλγορίθμου.  Από την 

άλλη πλευρά, οι GA αποτελούν ουσιαστικά τον γενετικό πληθυσμό, αφού διαθέτουν την 

εξελικτική  ικανότητα  και  την  ευφυΐα  να  βελτιστοποιούν  συνεργατικά  οποιοδήποτε 

πρόβλημα  Υπολογιστικού  Ηλεκτρομαγνητισμού  σύμφωνα  με  τις  παραμέτρους,  που 

παρέχει ο GS.

Χάρη  στην  τεχνολογία  των  πρακτόρων  λογισμικού,  η  διαδικασία  έναρξης  και 
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Εικόνα 47: UML διάγραμμα των κλάσεων πρακτόρων και συμπεριφορών της πλατφόρμας
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παρακολούθησης  της  παράλληλης  κατανεμημένης  γενετικής  προσομοίωσης  είναι 

εξαιρετικά απλή και συνοψίζεται στα ακόλουθα βήματα:

1. Ο  χρήστης  αρχικά  δημιουργεί  ένα  αρχείο  ρυθμίσεων  (configuration  file)  σε 

μορφή XML, το οποίο χαρακτηρίζει την διεπαφή της πλατφόρμας με το ίδιο το 

πρόγραμμα  υπολογισμού  της  συνάρτησης  κόστους  του  ΓΑ  (υπολογιστικός 

κώδικας).  Το αρχείο  αυτό καθορίζει  τις  παραμέτρους  βελτιστοποίησης,  καθώς 

και τις σταθερές εισόδου του προβλήματος.

2. Κατόπιν απαιτείται ο καθορισμός των παραμέτρων αρχικοποίησης της ίδιας της 

κατανεμημένης πλατφόρμας ΓΑ. Στοιχεία όπως το πλήθος των πρακτόρων ανά 

κόμβο και οι  ρυθμίσεις των γενετικών τελεστών παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

απόδοση της προσομοίωσης. Οι παράμετροι αυτές είναι συγκεντρωμένες σε ένα 

αρχείο τύπου .properties, το οποίο διαβάζει ο GS κατά την αρχικοποίηση και 

κοινοποιεί σε ομότιμες οντότητες και τοπικούς GΑs.

3. Για την έναρξη της διαδικασίας απαιτείται η δημιουργία ενός μόνο GS (μέσω του 

συστήματος  JADE  –  κλήση  jade.Boot)  σε  κόμβο,  ο  οποίος  γνωρίζει  τις 
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Εικόνα 48: Παράδειγμα XML αρχείου ρυθμίσεων για βελτιστοποίηση εφαρμογής της Μεθόδου 
Βοηθητικών Πηγών σε σκέδαση από αγώγιμο κύλινδρο.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>

<root>
<params>

<param row="1" name="N">
<size>6</size>
<trans>minmax</trans>
<attr_a>11</attr_a>
<attr_b>74</attr_b>

</param>
<param row="2" name="Rin">

<size>16</size>
<trans>minmax</trans>
<attr_a>0.001</attr_a>
<attr_b>0.999</attr_b>

</param>
<param row="3" name="Distr">

<size>4</size>
<trans>minmax</trans>
<attr_a>0</attr_a>
<attr_b>15</attr_b>

</param>
</params>
<extras>

<extra name="R" type="double" value="2.5" row="1"/>
</extras>

</root>
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προαναφερθείσες παραμέτρους. Ο GS αρχίζει την εκτέλεση δημιουργώντας ένα 

σύνολο από τοπικούς GAs και αναμένοντας στατιστικά στοιχεία. Ο τοπικός DF 

χρησιμοποιείται  από  όλους  τους  κόμβους  επεξεργασίας  για  εγγραφές  και 

αναζητήσεις.

4. Άλλοι  κόμβοι  εισάγονται  οποιαδήποτε στιγμή στη διαδικασία βελτιστοποίησης 

(είτε αμέσως,  είτε όποτε εμφανιστεί  απαίτηση),  απλά με την έναρξη ενός  GS, 

στον οποίο θα καθοριστεί από το χρήστη ο κόμβος με τον DF του συστήματος και 

τις πληροφορίες αρχικοποίησης. Με ανταλλαγή μηνυμάτων φθάνουν στον GS τα 

απαραίτητα  δεδομένα  (αρχεία  εκτέλεσης  και  εισόδου),  οπότε  ο  νέος  κόμβος 

αρχίζει να συμμετέχει στην επίλυση του προβλήματος.

5. Όλοι  οι  GAs  είναι  χρωμοσώματα,  τα  οποία,  αφού  αρχικοποιηθούν  τυχαία, 

βελτιώνουν το γενετικό υλικό τους,  ανταλλάσσοντας το με ομότιμες οντότητες 

βάσει των κανόνων της διασταύρωσης και της μετάλλαξης, μέσω μηνυμάτων. Η 

πλατφόρμα  είναι  ασύγχρονη,  εφόσον  οι  προσομοιώσεις  κάθε  GA  διαδέχονται 

χωρίς αναμονή για οποιοδήποτε σήμα συγχρονισμού.

6. Τα στατιστικά στοιχεία ουσιαστικά περιέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, που 

πρέπει να γνωρίζει ο χρήστης για την πορεία του βελτιστοποιητή. Η ολοκλήρωση 

μπορεί να τερματιστεί είτε μετά από ένα δεδομένο πλήθος προσομοιώσεων, είτε 

μετά από αίτηση  του  χρήστη  (η  έννοια  των γενεών δεν  είναι  εφαρμόσιμη  σε 

ασύγχρονες κατανεμημένες πλατφόρμες).

Οι λεπτομέρειες υλοποίησης των ιδίων των κλάσεων – γενετικών πρακτόρων παρέχονται 

στις ακόλουθες παραγράφους.

 5.4.iii) Κλάση AbstractGeneticAgent (AGA)

Άμεση υποκλάση του  jade.core.Agent,  η κλάση αυτή ενθυλακώνει λειτουργικότητα, 

που  χρειάζονται  τόσο  οι  GS  όσο  και  οι  GA  της  πλατφόρμας.  Περιέχει  βοηθητικές 

συναρτήσεις  για:  εγγραφή/διαγραφή  από  το  DF,  δημιουργία  νέων  πρακτόρων  και 

αποστολή, λήψη και αποκωδικοποίηση (parsing) των ανταλλασσόμενων μηνυμάτων. Οι 

abstract, μη υλοποιημένες μέθοδοι της κλάσης είναι:

• getAgentDescription():  δίνει τα στοιχεία,  που απαιτούνται για την εγγραφή 

των  πρακτόρων  στο  DF.  Η  μέθοδος  υλοποιείται  διαφορετικά  σε  GA  και  GS, 

αφού, ως οντότητες του συστήματος, δεν είναι ομότιμες (peer).

• addGeneticBehaviours(): βοηθητική μέθοδος, που ορίζει το σημείο στο οποίο 

προστίθεται  οι  κατάλληλες  συμπεριφορές  στους  πράκτορες  κατά  την 
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αρχικοποίηση (μέσα στη μέθοδο  setup()). Οι συμπεριφορές αυτές αναλύονται 

στη συνέχεια.

• getGS(): επιστρέφει την ταυτότητα (AID) του τοπικού GS. Η AID του GS γίνεται 

γνωστή στους GA κατά την δημιουργία τους, ενώ φυσικά ο ίδιος ο GS επιστρέφει 

την δική του.

• getFitness(): ιδιαίτερα σημαντική μέθοδος για τους GA, εφόσον αποτελεί τη 

μέθοδο  εκτίμησης  ή/και  ανάκτησης  της  τιμής  της  συνάρτησης  κόστους,  που 

αντιστοιχεί  στο  χρωμόσωμα,  που  αντιπροσωπεύουν.  Στην  περίπτωση  που 

καλείται για τον GS, είναι υλοποιημένη με τέτοιον τρόπο, ώστε να επιστρέφει την 

βέλτιστη fitness, που υφίσταται τοπικά.

 5.4.iv) Κλάση GeneticServer (GS)

Όπως ήδη αναφέρθηκε, σε κάθε κόμβο επεξεργασίας – ισοδύναμα σε κάθε στιγμιότυπο 

του JADE AMS – υπάρχει ακριβώς ένας GS, υποκλάση του AGA, ο οποίος αρχικοποιεί 

τους τοπικούς GA, συγκεντρώνει τα στατιστικά και ελέγχει για πιθανά σφάλματα κατά 

την λειτουργία του συστήματος. Αν οι παράμετροι του προβλήματος του παρέχονται από 

τοπικό  αρχείο,  μπορεί  άμεσα  να  δημιουργήσει  το  κατάλληλο  περιβάλλον  για  την 

κατανεμημένη εκτέλεση των γενετικών πρακτόρων. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε απλά 

απαιτείται η διεύθυνση του DF του συστήματος, όπου θα βρεθούν ομότιμες οντότητες, 

από τις οποίες θα ζητηθούν (μέσω μηνυμάτων πάντα) τα απαραίτητα στοιχεία. Για την 

εγγραφή  στο  DF,  η  συνάρτηση  getAgentDescription() χαρακτηρίζει  τον  GS  ως 

παροχέα  της  υπηρεσίας  genetic-agent-server.   Τέλος  η  υλοποίηση  της  μεθόδου 

addGeneticBehaviours() εισάγει  στον  κύκλο  ζωής  του  GS  τις  ακόλουθες 

επαναληπτικές διαδικασίες – συμπεριφορές:

• DiscoverPeers:  Περιοδικά,  ο  GS  αναζητά  στο  μητρώο  του  DF  για 

εγγεγραμμένους  ομοίους  του.  Η  διαδικασία  αυτή  είναι  απαραίτητη  για  την 

επικοινωνία των GS μεταξύ τους (ανταλλαγή στατιστικών πληροφοριών).

• ManageMessages: Με κατάλληλο φιλτράρισμα της ουράς μηνυμάτων του, ο GS 

σε  αυτή  τη  συμπεριφορά  καλείται  να  ανταποκριθεί  σε  μηνύματα  άλλων 

οντοτήτων της πλατφόρμας, ή ακόμα και διαφορετικού είδους πρακτόρων, όπως 

ο ίδιος ο JADE AMS. Τυπικά εισερχόμενα μηνύματα αφορούν: ενημερώσεις των 

τοπικών πρακτόρων για νέες τιμές fitness, αιτήσεις μη αρχικοποιημένων GS για 

τις ρυθμίσεις και τα αρχεία εισόδου, σύνδεση απομακρυσμένων Containers, κλπ. 
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Η Εικόνα 49 παρουσιάζει όλα τα πιθανά σενάρια επικοινωνίας του GS.

• DecimateLocalPop: Με στόχο τον περιορισμό των χρησιμοποιούμενων πόρων, ο 

GS περιοδικά περικόπτει την λίστα των καλύτερων χρωμοσωμάτων, που διατηρεί 

για στατιστικούς λόγους. Η διαδικασία αυτή δεν αφορά το σύνολο των GA, αλλά 

μόνο αντίγραφα που διατηρεί στη μνήμη του ο GS.

• DeathCheck: Τα μηνύματα σφαλμάτων (ένδειξη ACL.FAILURE) ελέγχονται μέσω 

αυτής  της  συμπεριφοράς.  Αξιολογείται  η  βαρύτητα  του  προβλήματος  που 

αναφέρουν  και  αναλόγως  λαμβάνονται  μέτρα,  τερματίζοντας  τη  λειτουργία 

κάποιων μονάδων ή ολόκληρης της πλατφόρμας.

Στην  ειδική  περίπτωση,  όπου  ο  GS  αναμένει  δεδομένα  αρχικοποίησης  από 

απομακρυσμένο  κόμβο,  προσωρινά  λειτουργεί  με  τις  συμπεριφορές 

DiscoverInitializer και  WaitServerInit.  Η  πρώτη  είναι  μία  παραλλαγή  της 

DiscoverPeers με τον ίδιο στόχο, ενώ η  WaitServerInit είναι μία απλή διαδικασία 

τριών φάσεων: i) αποστολή αίτησης αρχικοποίησης σε καταγεγραμμένους GS, ii) λήψη 

και αποκωδικοποίηση απάντησης, και iii) επαναφορά στην κανονική λειτουργία του GS, 

αφαιρώντας τις συμπεριφορές αυτές από τον κύκλο ζωής.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, παρόλο που ο GS αναλαμβάνει την αρχικοποίηση της τοπικής 

επεξεργασίας,  δεν  πραγματοποιεί  κανενός  είδους  συντονισμό  διεργασιών  και  δεν 
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Εικόνα 49: Σενάρια επικοινωνίας του GeneticServer με άλλους πράκτορες
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λαμβάνει μέρος στις γενετικές διαδικασίες. Η πλατφόρμα έχει αποκεντρωμένη λογική, 

αφού  η  γενετική  ευφυΐα  είναι  ενσωματωμένη μόνο  στους  GA,  οι  οποίοι  λειτουργούν 

ισότιμα και συνεργατικά, όπως περιγράφεται αμέσως μετά.

 5.4.v) Κλάση GeneticAgent (GA)

Οι  GA  αποτελούν  την  κύρια  μονάδα  επεξεργασίας  της  κατανεμημένες  πλατφόρμας. 

Είναι  AGA  υλοποιήσεις  με  ενσωματωμένη  τη  λογική  για  συνεργατική  επίλυση  του 

εκάστοτε  προβλήματος  γενετικής  βελτιστοποίησης.  Οι  θεμελιώδεις  λειτουργίες  τους 

είναι  η  εκτίμηση  της  συνάρτησης  κόστους  (fitness  estimation)  και  η  υλοποίηση  των 

γενετικών  τελεστών.  Η  φύση  της  πλατφόρμας  απαιτεί  ορισμένες  παραλλαγές  στις 

κλασικές  προσεγγίσεις  της  διασταύρωσης,  της  παραγωγής  απογόνων  και  του 

αποδεκατισμού  του  πληθυσμού,  οι  οποίες  σχετίζονται  άμεσα  με  τις  διεπαφές 

επικοινωνίας των GA, που αναλύονται στην επόμενη παράγραφο.

Όπως  φαίνεται  και  από  διάγραμμα  της  Εικ.  47,  οι  συμπεριφορές  DeathCheck και 

DiscoverPeers είναι κοινές για όλες τις υλοποιήσεις του AGA. Ειδικά η δεύτερη παίζει 

θεμελιώδη  σημαντικό  ρόλο  στην  πλατφόρμα,  αφού  χρησιμοποιείται  εκτενώς  για  την 

εκτέλεση των εξελικτικών λειτουργιών. Οι υπόλοιπες συμπεριφορές ενός GA, οι οποίες 

προστίθενται στον κύκλο ζωής του στην addGeneticBehaviours(), είναι:

• UpdateFitness: Για λόγους βέλτιστης οργάνωσης και ευχρηστίας του κώδικα, η 

διαδικασία υπολογισμού της τιμής της συνάρτησης κόστους πραγματοποιείται ως 

ειδική επαναληπτική συμπεριφορά. Κατά κανόνα καταλαμβάνει το μεγαλύτερο 

ποσοστό  του  χρόνου  εκτέλεσης,  αφού  το  νήμα  του  πράκτορα  αναμένει  την 

ολοκλήρωση των υπολογισμών. Η υλοποίηση ελέγχει αν όντως το γενετικό υλικό 

(χρωμόσωμα)  έχει  αλλάξει,  πριν  προχωρήσει  στη  χρονοβόρο  εκτέλεση, 

αποφεύγοντας έτσι περιττές εκτιμήσεις.

• ExposeMaterial:  Η  κοινωνικότητα  και  συνεργατική  λειτουργία  των  GA 

σχετίζεται άμεσα με αυτή τη κυκλική συμπεριφορά.  Η ενέργεια, με την οποία 

συνδέεται, είναι η τυχαία αποστολή του γενετικού υλικού σε ομότιμες οντότητες 

(τοπικές ή μη), συνοδευόμενο από την ήδη υπολογισμένη fitness. Αυτός ο απλός 

τρόπος αντιπροσωπεύει την επιθυμία του κάθε GA για διασταύρωση.

• ManageMessages:  Το κεντρικό σύστημα ελέγχου και αποφάσεων του GA είναι 

ενσωματωμένο  στη  συμπεριφορά  διαχείρισης  μηνυμάτων.  Με  κατάλληλη 

αποκωδικοποίηση  ανιχνεύεται  ο  σκοπός  κάθε  εισερχόμενου  μηνύματος  και 

πυροδοτείται η κατάλληλη αντίδραση. Μέσω κατάλληλων συναρτήσεων, γίνεται 
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διαχείριση  των  μηνυμάτων  έκθεσης  ή  απόρριψης  γενετικού  υλικού,  που 

αντιστοιχεί  με  την  εφαρμογή  των  διαδικασιών  επιλογής,  διασταύρωσης, 

δημιουργίας απογόνων και αποδεκατισμού.

Ανάλογα με το περιεχόμενο του εκάστοτε εισερχόμενου μηνύματος, ο παραλήπτης GA 

μπορεί  να  οδηγηθεί  σε  δημιουργία  απογόνου  GA  ή  ακόμα  και  σε  αυτοκτονία,  όπως 

περιγράφεται στη συνέχεια.

 5.4.vi) Επικοινωνία Γενετικών Πρακτόρων και Υλοποίηση Γενετικών Τελεστών

Η επικοινωνία των γενετικών πρακτόρων οποιουδήποτε είδους (AGA) πραγματοποιείται 

με ACL μηνύματα τύπου ενημέρωσης (ACL.INFORM), των οποίων το πεδίο Conversation-

Id μορφοποιείται  κατάλληλα,  ώστε να φέρει  έναν κωδικό ενέργειας (Action)  και  την 

ακριβή ώρα αποστολής (time stamp):

Conversation-Id = (int) ACTION + "#" + (long) TIMESTAMP
Οι  ενέργειες  αντιστοιχίζονται  σε  ακεραίους  αριθμούς,  ενώ  το  πεδίο  περιεχομένου 

(content) μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την ενέργεια, που ορίζει το μήνυμα. Αξίζει να 

σημειωθεί,  ότι  η  εφαρμογή  Genetica  [85]  χρησιμοποιεί  ένα  πιο  σύνθετο  μοντέλο 

επικοινωνίας,  βασισμένο σε νέες οντολογίες  και γλώσσες,  ειδικά σχεδιασμένες για το 

περιβάλλον των Κατανεμημένων ΓΑ. Για την περιγραφόμενη πλατφόρμα όμως κρίθηκε 

σημαντικότερη  η  διατήρηση  της  απλότητας  και  ο  περιορισμός  της  επιβάρυνσης 
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(overhead) της επικοινωνίας, οπότε και επιλέχθηκε η παρούσα προσέγγιση. Μία ειδική 

κλάση  αναλαμβάνει  την  παραγωγή  αποκωδικοποιημένων  AGA  μηνυμάτων,  τα  οποία 

καλούνται TranslatedMessageBeans. Ακολουθεί η περιγραφή όλων των ενεργειών της 

πλατφόρμας, καθώς και του τρόπου με τον οποίο συνδέονται με τη γενετική εξέλιξη του 

πληθυσμού των πρακτόρων.

• INITIALIZE_ME: Χαρακτηρίζει το μήνυμα, με το οποίο εκδηλώνει ένας GS χωρίς 

δεδομένα  αρχικοποίησης,  την  επιθυμία  του  να  τα  λάβει  από  κάποιον  ήδη 

λειτουργικό (operational) ομότιμό του. Δεν έχει κάποιο περιεχόμενο.

• INIT_SERVER: Η λήψη ενός μηνύματος  INITIALIZE_ME, οδηγεί έναν ενεργό GS 

στην  απάντηση  με  μήνυμα  INIT_SERVER.  Το  μήνυμα  αυτό  περιέχει  ένα 

σειριοποιημένο Java αντικείμενο ServerInitObject, το οποίο περιέχει ιδιότητες 

ρυθμίσεων (configuration properties) για τη δικτυακή πλατφόρμα, την γενετική 

βελτιστοποίηση  και  την  εφαρμογή  εκτίμησης  της  συνάρτησης  κόστους.  Η 

επικοινωνία GS – GS αυτού του είδους τερματίζεται εδώ. Δεν γίνεται έλεγχος για 

την ορθή αρχικοποίηση του ανενεργού GS.

• UPDATE_FITNESS: Αμέσως μετά την εκτέλεση του προγράμματος προσομοίωσης 

για fitness estimation, ο κάθε GA αποστέλλει ένα μήνυμα UPDATE_FITNESS στον 

τοπικό  του  GS.  Το  μήνυμα  περιέχει  το  χρωμόσωμά  του  και  χρησιμεύει  στην 

ενημέρωση των στατιστικών στοιχείων, που διατηρεί ο GS για τον πληθυσμό των 

GA  του  κόμβου.  Το  χρωμόσωμα  μεταφέρεται  ως  σειριοποιημένη  μορφή  της 

κλάσης  Chromosome.  Η  αποστολή  γίνεται  ως  τμήμα  των  ενεργειών  της 

αντίστοιχης συμπεριφοράς UpdateFitness.

• EXPOSE_MATERIAL:  Το  επόμενο  βήμα  στον  κύκλο  ζωής  κάθε  GA  είναι  η 

αναζήτηση  ατόμων  για  διασταύρωση.  Στην  περιγραφόμενη  πλατφόρμα,  η 

διαδικασία  αυτή  περιλαμβάνει  την  αποστολή  μηνυμάτων  τύπου 

EXPOSE_MATERIAL σε ένα υποσύνολο του συνολικού πληθυσμού των GA (τοπικών 

και  απομακρυσμένων).  Με  αυτή  τη  λογική,  ο  κατανεμημένος  ΓΑ  είναι  παν-

μικτικός (panmictic), αφού επιτρέπονται οι διασταυρώσεις μεταξύ οποιωνδήποτε 

χρωμοσωμάτων. Οι GA, που λαμβάνουν το μήνυμα επιλέγονται με τυχαίο τρόπο, 

δηλαδή η γενετική επιλογή υλοποιείται στην πλευρά του παραλήπτη.

• REJECT_MATERIAL:  Όταν  ο  GA  βρίσκεται  στη  θέση  του  παραλήπτη  ενός 

EXPOSE_MATERIAL μηνύματος, ουσιαστικά ενεργεί βάσει γενετικών διαδικασιών. 

Εάν το χρωμόσωμά του παρουσιάζει καλύτερη τιμή fitness από το εισερχόμενο, 
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τότε  εκδηλώνει  την  απόρριψή  του,  αποστέλλοντας  ένα  μήνυμα 

REJECT_MATERIAL στον  αποστολέα,  χωρίς  περιεχόμενο.  Στην  αντίθετη 

περίπτωση,  χρησιμοποιεί  το  καλύτερο  υλικό  για  διαδικασία  διασταύρωσης,  η 

οποία οδηγεί στην παραγωγή ενός μόνο απογόνου (σε αντίθεση με τον κλασικό 

ΓΑ),  ενώ  το  δεύτερο  χρωμόσωμα,  που  παράγεται  κατά  τη  διασταύρωση  το 

διατηρεί για τον εαυτό του. 

• KILL_AGENT: Η πλέον κοινή αιτία για αποστολή μηνύματος τερματισμού με την 

ενέργεια  KILL_AGENT είναι  η  αυτοκτονία  των  GA,  μετά  από  λήψη  ενός 

προκαθορισμένου πλήθους μηνυμάτων απόρριψης. Άλλες πιθανές αιτίες είναι η 

ανίχνευση  σφάλματος  από  τον  GS  ή  κάποιος  εξωγενής  παράγοντας,  Αν  η 

πλατφόρμα  χρησιμοποιηθεί  με  τη  λογική  master-slave,  η  εντολή  τερματισμού 

προέρχεται πάντα από τον GS.

• CREATE_AGENT:  Όταν  ο  χρήστης  χρησιμοποιεί  την  πλατφόρμα  με  το  κλασικό 

πρότυπο  master-slave,  ο  GS  πλέον  γίνεται  διαχειριστής  όλων  των  γενετικών 

λειτουργιών του πληθυσμού του.  Σε αυτή την περίπτωση,  οι  GA δεν έχουν το 

δικαίωμα αυτόβουλης δημιουργίας απογόνων και δρομολογούν μηνύματα στον 

τύπου  CREATE_AGENT στον  GS  για  να  εκδηλώσουν  αυτή  την  επιθυμία.  Στην 

κατάσταση αποκεντρωμένης λειτουργίας, η οποία είναι και η ερήμην επιλογή, η 

ενέργεια αυτή δεν χρησιμοποιείται.

• ADD_PLATFORM:  Όταν  υπάρξει  επικοινωνία  μεταξύ  δύο  GS,  παράλληλα 

δρομολογείται  και  η  σύνδεση  της  απομακρυσμένης  JADE  πλατφόρμας  στην 

τοπική,  η  οποία  καθίσταται  χρήσιμη  σε  περιπτώσεις  κλωνοποίησης  ή 

μετακίνησης  πρακτόρων.  Στη  διαδικασία  παρεμβάλλεται  φυσικά  επικοινωνία 

των ίδιων των AMS πρακτόρων, ενώ οι πληροφορίες για την JADE πλατφόρμα 

διατηρούνται  σε  ένα  Vector αντικείμενο  του  κάθε  GS,  με  στοιχεία  τύπου 

APDescription.  Η  διαδικασία  προσθήκης  πλατφόρμας  είναι  μία  λειτουργία 

(feature),   που δεν χρησιμοποιείται  στην παρούσα έκδοση της κατανεμημένης 

εφαρμογής,  αλλά  καθιστά  άμεσα  εφικτή  την  επέκταση  για  την  υποστήριξη 

μετακινήσεων  πρακτόρων  και  την  δημιουργία  ενός  ισχυρού  συστήματος 

αποφυγής σφαλμάτων.

• UNTRANSLATED:  Αν κάποιος  AGA λάβει  μήνυμα,  το οποίο όμως δεν  μπορεί  να 

αποκωδικοποιήσει  σε  κάποια  από  τις  προηγούμενες  ενέργειες,  επιστρέφει  το 

μήνυμα στην ουρά και το χαρακτηρίζει ως αμετάφραστο.
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Ο συγκεντρωτικός  Πίνακας 8 παρουσιάζει συνοπτικά τις σημαντικότερες ιδιότητες των 

ACL μηνυμάτων, που χρησιμοποιεί η πλατφόρμα.

Ενέργεια Αποστολέας Παραλήπτης Περιεχόμενο Λειτουργία

INITIALIZE_ME GS 

(ανενεργός)

GS - Αίτημα 

αρχικοποίησης

INIT_SERVER GS GS 

(ανενεργός)

ServerInit 
Object

Αρχικοποίηση GS

CREATE_AGENT

GA (εργάτης) GS (αφέντης) Χρωμόσωμα Δημιουργία  νέου 

GA  με  το 

χρωμόσωμα  του 

περιεχομένου

ADD_PLATFORM
AMS GS APDescription Σύνδεση 

απομακρυσμένης 

πλατφόρμας JADE

EXPOSE_MATERIAL GA GA Χρωμόσωμα 

και fitness

Αίτηση 

διασταύρωσης

REJECT_MATERIAL GA GA - Απόρριψη 

χρωμοσώματος

UPDATE_FITNESS GA GS Χρωμόσωμα Ενημέρωση για νέα 

εκτίμηση

KILL_AGENT AGA AGA Αιτία (String) Τερματισμός AGA

SEND_STATS GS GS Βέλτιστη λύση Ενημέρωση  για  το 

ολικό βέλτιστο

UNTRANSLATED ??? ??? ??? Άγνωστη

Πίνακας 8: Συγκεντρωτικός πίνακας των ενεργειών (actions) σε μηνύματα του συστήματος

 5.4.vii) Σενάρια Βελτιστοποίησης με Εκτέλεση Υπολογιστικού Κώδικα

Η  διαδικασία  εκτέλεσης  κατανεμημένης  γενετικής  βελτιστοποίησης  είναι 

αυτοματοποιημένη σε μεγάλο βαθμό και δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις κατανεμημένων 

συστημάτων ή ΓΑ από τον χρήστη. Όσο αναφορά το απαιτούμενο λογισμικό σε κάθε 

κόμβο επεξεργασίας, αυτό περιλαμβάνει απλά την Εικονική Μηχανή της Java, έκδοση 

1.4  (j2re-1.4),  την  εργαλειοθήκη  JADE,  έκδοση  3.3,  καθώς  και  τη  βιβλιοθήκη  της 

πλατφόρμας. Τα βήματα εκτέλεσης είναι τα εξής:
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1. Επιλέγεται ένας κόμβος, για να λειτουργήσει ως εξυπηρετητής καταλόγου. Αυτός 

πρέπει  να  διαθέτει  επίσης  τα  αρχεία  εκτέλεσης  και  εισόδου,  σε  οποιαδήποτε 

μορφή υποστηρίζεται  (κλάση  Java,  εκτελέσιμο  πρόγραμμα).  Πέρα  από χρήση 

του DF αυτού του κόμβου από όλους τους κόμβους,  δεν υπάρχει κάποια άλλη 

λειτουργική ιδιαιτερότητα.

2. Δημιουργείται ένας GS σε κάθε κόμβο που συμμετέχει. Οι GS αυτοί μπαίνουν σε 

κατάσταση αναμονής δεδομένων αρχικοποίησης,  αφού δεν μπορούν ακόμη να 

επικοινωνήσουν με τον DF του συστήματος. Η εντολή έναρξης είναι της μορφής 

#java -cp jade.jar:galib.jar jade.Boot gs:agents.GS
3. Τελευταίος  δημιουργείται  ο  GS  πράκτορας  του  κεντρικού  κόμβου,  ο  οποίος 

μάλιστα  γνωρίζει  τα  δεδομένα  εισόδου,  αφού  διαθέτει  όλα  τα  απαραίτητα 

αρχεία. Στη δημιουργία καθορίζονται αυτοί οι παράμετροι μέσω ενός αρχείου: 

#java -cp jade.jar:galib.jar jade.Boot gs:agents.GS(ga.properties)
4. Μόλις αρχίσει τη κανονική του λειτουργία ο GS του κεντρικού κόμβου δημιουργεί 

τους πρώτους GA. Παράλληλα, οι υπόλοιποι GS πλέον αναγνωρίζουν τον DF του 

συστήματος ως λειτουργικό και επικοινωνούν με τον κεντρικό GS με στόχο τη 

λήψη των δεδομένων εισόδου (αρχεία εκτέλεσης και παράμετροι επεξεργασίας).

5. Αφού αρχικοποιηθούν όλοι οι GS του συστήματος – κάτι που συμβαίνει μέσα στα 

πρώτα δευτερόλεπτα λειτουργίας – πλέον μπαίνουν στην κατάσταση συλλογής 

στατιστικών από τους υπόλοιπους πράκτορες.

6. Οι GA αρχίζουν  τον κύκλο ζωής  τους  με εκτιμήσεις  της  συνάρτησης  κόστους, 

τρέχοντας τον υπολογιστικό κώδικα, που έχουν λάβει από τους GS. Αρχικά τα 

χρωμοσώματά τους παράγονται τυχαία.  Ο χρόνος  περάτωσης της διαδικασίας 

εξαρτάται  από  τις  υπολογιστικές  ικανότητες  και  τον  φόρτο  εργασίας  κάθε 

κόμβου, αλλά αυτό δεν επηρεάζει την εξέλιξη του αλγορίθμου.

7. Μετά  από  κάθε  εκτίμηση,  οι  GA  αποστέλλουν  τα  μηνύματα  της  ενέργειας 

EXPOSE_MATERIAL.  Όταν  ο  λήπτης  έχει  χειρότερο  fitness,  χρησιμοποιεί  το 

χρωμόσωμα του αποστολέα για τη γένεση ενός  παιδιού και αλλαγή του δικού 

τους γενετικού υλικού. Αυτή η διαδικασία είναι η υλοποίηση της πλατφόρμας για 

τον τελεστή της διασταύρωσης. Αν μάλιστα ενεργοποιηθεί ο ελιτισμός (elitism), ο 

GA διατηρεί το προηγούμενο χρωμόσωμά του, αν αυτό είναι καλύτερο από το 

αποτέλεσμα της διασταύρωσης.

8. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης είναι καλύτερος του αποστολέα χρησιμοποιεί 

την  REJECT_MATERIAL για να τον ενημερώσει  για το κατώτερο γενετικό υλικό 
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του. Τα μηνύματα αυτά καταμετρώνται από κάθε GA. Όταν περάσουν κάποια 

τιμή, που είναι άθροισμα μίας τυχαίας μεταβλητής κι μιας παραμέτρου εισόδου, 

τότε οδηγείται στην αυτοκτονία. Αυτό αποτελεί την υλοποίηση της πλατφόρμας 

για  τον  αποδεκατισμό (decimation).  Η  διαδικασία  αυτή  προφυλάσσει  τα 

καλύτερα χρωμοσώματα, ενώ δεν δημιουργεί απώλειες πληροφορίας, αφού ο GS 

πάντα διατηρεί ένα αντίγραφο των καλύτερων λύσεων, που έχουν βρεθεί καθ’ 

όλη τη διάρκεια της εξέλιξης.

9. Τα  βήματα  6  ως  8  επαναλαμβάνονται  κυκλικά  καθ’  όλη  την  εξέλιξη  της 

βελτιστοποίησης.  Μέσω  των  διαδικασιών  που  περιγράφηκαν,  τα  καλύτερα 

χρωμοσώματα  διασταυρώνονται  περισσότερες  φορές,  ενώ  ο  πληθυσμός 

διατηρείται  σε  σταθερά  επίπεδα,  με  σχετικά  μικρές  διακυμάνσεις.  Υπάρχει 

δυνατότητα ελέγχου του πλήθους των διασταυρώσεων και της ανοχής των GA σε 

απορρίψεις  ελέγχεται  μέσω  παραμέτρων  εισόδου,  αλλά  πρέπει  να 

χρησιμοποιείται  με  προσοχή,  εφόσον  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  προβληματικές 

εκτελέσεις (πρόωρη σύγκλιση, υπερπληθυσμός, κλπ.)

10. Αν σε κάποια φάση ο χρήστης,  ο οποίος παρακολουθεί τις εξελίξεις  μέσω των 

logs  των  GS,  θεωρήσει,  ότι  οι  κόμβοι/GA  δεν  αρκούν  για  την  επίλυση,  ή  ότι 

κάποιος  κόμβος δεν συνεισφέρει  πλέον,  έχει  τη δυνατότητα εκείνη τη στιγμή, 

δυναμικά,  να  εισάγει ή  να  αφαιρέσει κάποιον  κόμβο.  Κατά  την  εισαγωγή, 

ουσιαστικά αυξάνεται η  διαφοροποίηση (diversity) του πληθυσμού, οδηγώντας 

σε ευρύτερες αναζητήσεις στον χώρο λύσεων και αποφυγή πρόωρης σύγκλισης 

(premature  convergence).  Στην  αντίθετη  περίπτωση  της  διαγραφής  κόμβου, 

απελευθερώνονται  οι  πόροι,  ενώ  είναι  πάντα  δυνατή  η  επανέναρξη  της 

πλατφόρμας στον διαγραμμένο κόμβο για την εισαγωγή νέου γενετικού υλικού.

11. Ο  τερματισμός  καθορίζεται  από  ένα  πεπερασμένο  πλήθος  εκτελέσεων  του 

κώδικα  προσομοίωσης,  εφόσον  οποιοσδήποτε  άλλος  έλεγχος  είναι  σχετικά 

δύσκολος στην εφαρμογή αυτή.

12. Η  συλλογή  των  αποτελεσμάτων  και  η  ανεύρεση  του  ολικού  βέλτιστου 

χρωμοσώματος – λύσεως γίνεται με βάση τα στατιστικά αρχεία των GS, οι οποίοι 

γνωρίζουν σε κάθε δεδομένη στιγμή τις καλύτερες λύσεις, που έχουν βρεθεί καθ’ 

όλη τη διάρκεια της εξελικτικής διαδικασίας.

Με ελάχιστες μεταβολές στις ρυθμίσεις,  η πλατφόρμα μπορεί να λειτουργήσει  και σε 

σχήμα master-worker. Σε αυτήν την περίπτωση, ο GS διατηρεί στη μνήμη (κατάστασή) 

του  τον  πληθυσμό  των  χρωμοσωμάτων  και  χρησιμοποιεί  τους  GA  σαν  εκτελεστικά 
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όργανα,  παραδίδοντας  σε  κάθε  έναν,  κάποιο  από  αυτά  για  εκτέλεση.  Σε  αυτή  την 

περίπτωση  η  παράλληλη  κατανεμημένη  διαδικασία  γίνεται  σύγχρονη (synchronous), 

αφού πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι εκτιμήσεις, ώστε ο GS να εκτελέσει τους τελεστές 

διασταύρωσης, μετάλλαξης και αποδεκατισμού στα χρωμοσώματα του πληθυσμού του. 

Οι  έννοιες  GA  –  γενετικό  υλικό  αποσυμπλέκονται,  ενώ  χρειάζεται  ένας  μόνο  GS  σε 

ολόκληρη την πλατφόρμα. Η απλότητα του μοντέλου αυτού έρχεται με κόστος στο χρόνο 

επεξεργασίας σε ανομοιογενή κατανεμημένα συστήματα (σύγχρονη λειτουργία) και με 

απώλεια δυνατότητας δυναμικού ελέγχου του πληθυσμού.

Σε  σχέση  με  την  κλασική  προσέγγιση  ΓΑ,  η  πλατφόρμα  παρουσιάζει  σημαντικά 

μικρότερες διακυμάνσεις στο μέγεθος του πληθυσμού,  αφού τερματισμοί και γενέσεις 

συμβαίνουν  ασύγχρονα  και  συνεχώς,  σε  τυχαίες  στιγμές.  Για  την  εξασφάλιση  της 

ύπαρξης ενός μέγιστου δυνατού πλήθους τοπικών πρακτόρων,  υπάρχει  ειδική αρχική 

ρύθμιση,  η  οποία  “μπλοκάρει”  τις  γενέσεις  νέων  GA,  μέχρι  να  τερματιστούν 

(αυτοκτονήσουν)  κάποιοι  ήδη  υπάρχοντες.  Βέβαια,  η  ενεργοποίηση  αυτής  της 

ασφαλιστικής δικλείδας οδηγεί πιθανότατα σε καθυστέρηση της σύγκλισης, αφού το νέο 

χρωμόσωμα  μπορεί  να  είναι  καλύτερο  από  κάποιο  ήδη  υπάρχον.  Η  αποφυγή  του 

μπλοκαρίσματος των γενέσεων γίνεται με κατάλληλη επιλογή των παραμέτρων εισόδου 

jade.agent.receivers και  jade.agent.rejections,  αντιπροσωπεύουν  το  πλήθος 

των GA  που λαμβάνουν  τα  EXPOSE_MATERIAL μηνύματα  και  το  πλήθος  των ανεκτών 

REJECT_MATERIAL μηνυμάτων αντίστοιχα. Οι πειραματικές μετρήσεις έχουν δείξει ότι οι 

αριθμοί  αυτοί  πρέπει  να  είναι  περίπου  ίσοι,  ώστε  η  επίδραση  των  άκριτων  αυτών 

περικοπών GA να μην έχει αποτελέσματα στην επίδοση του κατανεμημένου ΓΑ.

Με  τη  βοήθεια  της  πλατφόρμας,  της  οποίας  τα  χαρακτηριστικά  αναλύθηκαν  στις 

προηγούμενες παραγράφους, έχουν επιλυθεί μέσω γενετικής βελτιστοποίησης, πρακτικά 

προβλήματα  σκέδασης,  που  σχετίζονται  με  τα  ηλεκτρομαγνητικά  μοντέλα  του  2ου 

κεφαλαίου. Δεδομένης της βιβλιοθήκης λογισμικού, που αναπτύχθηκε για τη Μέθοδο 

Βοηθητικών  Πηγών  (MAS)  και  έχει  περιγραφεί  στο  3ο  κεφάλαιο,  η  τεχνική  αυτή 

επιλέχθηκε για τις απαιτούμενες ηλεκτρομαγνητικές προσομοιώσεις. Τα αποτελέσματα 

και οι μετρήσεις απόδοσης της πλατφόρμας παρατίθενται στις ακόλουθες παραγράφους.

 5.4.viii) Βελτιστοποίηση Προσομοίωσης Προβλήματος Απεικόνισης Ανομοιογενειών 
Υπεδάφους

Η εύχρηστη  και  λειτουργική βιβλιοθήκη  MAS,  που υλοποιήθηκε  για  τις  ανάγκες  της 

παρούσας  έρευνας,  αποτέλεσε  ένα  πολύτιμο  εργαλείο  για  την  ταχεία  ανάπτυξη 

υπολογιστικών κωδίκων και εφαρμογών για διαφόρων ειδών γεωμετρίες.  Ήδη  έχουν 
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παρουσιαστεί  τα  αποτελέσματα  της  προσομοίωσης  προβλήματος  σκέδασης  από 

κυλίνδρους πολλαπλών στρωμάτων, καθώς και ενός μοντέλου απεικόνισης υπεδάφους 

δύο επιπέδων (layers). Στην παρούσα φάση αναλύεται η βελτιστοποίηση της ίδιας της 

μεθόδου  MAS,  με  τελικό  στόχο  την  αξιολόγηση  της  κατανεμημένης  πλατφόρμας 

γενετικών  πρακτόρων  στην  επίλυση  αυτού  του  είδους  των  προβλημάτων  και  την 

εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με τη συμπεριφορά της MAS σε διάφορες 

αλλαγές των ιδιοτήτων της. Κύριος γνώμονας της έρευνας είναι τα συμπεράσματα από 

τη  σειριακή  εκτέλεση  του  αλγορίθμου,  και  ειδικά  η  προσθήκη  του  μεγέθους  του 

προβλήματος στα γονίδια των χρωμοσωμάτων, ως παράμετρος βελτιστοποίησης.

Χάριν  ευκολίας  η  Εικόνα  51 επαναλαμβάνει  το  γνωστό  διστρωματικό  μοντέλο  του 

υπεδάφους,  στο οποίο βρίσκεται ένα αγώγιμο κυλινδρικό σώμα απείρου μήκους.  Μία 

σημαντική διαφορά με την προηγούμενη θεώρηση είναι η αλλαγή της διέγερσης.  Για 

καλύτερη  προσέγγιση  μίας  πραγματικής  εικόνας,  που  μπορεί  να  ληφθεί  από 

μικροκυματικό αισθητήρα, χρησιμοποιείται σε αυτή την εφαρμογή μία κρουστική πηγή 

σε σχετικά μεγάλη απόσταση από την επιφάνεια του εδάφους (z' = 1m):

E inc=− j 0 yG0 x , z ;0, z ' 

=− y
0

4
H 0

2k 0 x2z−z ' 2
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Η  μοντελοποίηση  αυτή  είναι  πιο  ρεαλιστική  για  την  κεραία  εκπομπής  ή  λήψης  του 

οργάνου, αποφεύγει τον απειρισμό του πεδίου κοντά στην περιοχή ενδιαφέροντος και 
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Εικόνα 51: Η γεωμετρία του δισδιάστατου προβλήματος σκέδασης από υπόγειο αγώγιμο κύλινδρο

z
          

x

Περιοχή 3
Αέρας

Περιοχή 2
Ζώνη διεπαφής με το υπέδαφος

Περιοχή 1
Ημιάπειρο υπέδαφος

[0, 0, 0]

z = h

E1(x,z) = E1,h(x,z) + E1,a(x,z)

E2(x,z) = E2+(x,z) + E2-(x,z)

E3(x,z) +Einc(x,z)

{0 ,0}

{̇2 ,0}

{̇1 ,0}

|ρ – z
0 
|= a

z = z
0

Αγώγιμος Κύλινδρος

⊗
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περιορίζει τα σφάλματα, που οφείλονταν στο επίπεδο κύμα σε μακρινές περιοχές.

Ο αλγόριθμος υπολογισμού του πεδίου και κατάστρωσης των εξισώσεων ικανοποίησης 

των οριακών συνθηκών στα CP με τη βοήθεια της MAS παραμένει βέβαια ο ίδιος.  Η 

αλλαγή  που  περιγράφηκε,  μεταβάλλει  άλλωστε  μόνο  το  δεξί  μέλος  του  γραμμικού 

συστήματος εξισώσεων.

Οι καινοτομίες,  που εισάγονται  όμως στην παρούσα διερεύνηση,  αφορούν τη μέθοδο 

ανεύρεσης της βέλτιστης λύσης:

• Χρησιμοποιείται  η  κατανεμημένη  πλατφόρμα  των  Genetic  Agents  για  την 

εκτέλεση του ΓΑ

• Ο τρόπος κατανομής των ΒΠ και των CP παύει να είναι προκαθορισμένος και 

ομοιόμορφος,  επιτρέποντας  την  συγκέντρωση  περισσότερων  στοιχείων  σε 

προβληματικά  σημεία  (π.χ.  άκρα  ευθειών).  Η  επιλογή  κατανομής  δίνεται  ως 

γονίδιο στην ευχέρεια του ΓΑ.

• Πλέον  επιθυμητή  λύση  ορίζεται  αυτή,  που  επιτυγχάνει  να  μην  ξεπερνάει  ένα 

κατώφλι  σφάλματος,  έχοντας  όμως  τις  μικρότερες  υπολογιστικές  απαιτήσεις, 

δηλαδή τον μικρότερο δυνατό πυρήνα συστήματος

Η μεταβολή της κλασικής ομοιόμορφης κατανομής πραγματοποιήθηκε στην παρούσα 

φάση,  ως  μία  απόπειρα  βελτίωσης  των  υψηλών  σφαλμάτων,  που  έχουν  ήδη 

παρατηρηθεί  στα  άκρα  των  ευθυγράμμων  τμημάτων  z = 0,  z = h.  Δημιουργήθηκαν 

κατανομές,  που  παρουσιάζουν  πυκνώματα  και  αραιώματα,  ενώ  η  επιλογή  της 

κατάλληλης αφέθηκε στην κρίση της γενετικής επιλογής.

Ο  καθορισμός  της  κατάλληλης  συνάρτησης  κόστους  για  να  αποδοθεί  σωστά  ο 

επιθυμητός περιορισμός των λύσεων, δεν είναι απλός. Αν, για παράδειγμα, το κατώφλι 

οριστεί σαν μορφή βηματικής συνάρτησης, το αποτέλεσμα θα ήταν καταστροφικό για το 

γενετικό  υλικό  των χρωμοσωμάτων,  που θα πλησιάζουν  κοντά στο  κατώφλι  με πολύ 

μικρές υπολογιστικές απαιτήσεις, και τα οποία θα πρέπει φυσικά να υποστηρίζονται. Για 

αυτό το λόγο, το κατώφλι υλοποιήθηκε με τη μορφή συνεχούς, σιγμοειδής συναρτήσεως 

της μορφής:

t k x= 1

 x
x0

k

1 270

Η γραφική παράσταση της  tk(x) για διάφορες  τιμές της παραμέτρου k φαίνεται στην 

Εικόνα 52. Είναι εμφανές ότι το  x0 ουσιαστικά ορίζει την τιμή κατωφλίου, όπου πάντα 
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tk(x0) = 0.5. Καθώς το k  αυξάνεται, η tk(x) τείνει στη βηματική. Αν όμως επιλεχθεί k στην 

περιοχή 3 με 6, δίνει μη απαγορευτικές τιμές, κι έτσι η συνάρτηση μπορεί να “σώσει” 

χρήσιμο γενετικό υλικό, αν φυσικά αυτό συνοδεύεται από αρκετά χαμηλότερο μέγεθος 

προβλήματος.  Η τελική  συνάρτηση  κόστους  συμπληρώνεται  από  τον περιορισμό του 

μεγέθους N σε λογαριθμική κλίμακα:

fitness=
t k err ;errmax

log10N 
271

Όπως είναι φανερό, όταν δύο λύσεις έχουν το ίδιο σφάλμα, η συνάρτηση αυτή δείχνει 

προτίμηση στην λιγότερο απαιτητική. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί να υπολογιστεί 

εύκολα η συγκριτική τιμή της για δύο λύσεις, που διαφέρουν αντίστροφα και στις δύο 

παραμέτρους.

Ο  Πίνακας 9 παραθέτει μία πλήρη λίστα των παραμέτρων επίλυσης του προβλήματος 

στο  κατανεμημένο  σύστημα.  Υπάρχουν  τρεις  κατηγορίες  ιδιοτήτων  και  ρυθμίσεων: 

ιδιότητες Η/Μ προβλήματος, ρυθμίσεις ΓΑ (και συνάρτησης κόστους) και ρυθμίσεις της 

κατανεμημένης  πλατφόρμας  των  γενετικών  πρακτόρων.  Η  λογική  πίσω  από  τον 

συνδυασμό των τιμών για τις παραμέτρους αποστολής και απόρριψης γενετικού υλικού 

(jade.agents.rejections και  jade.agents.receivers)  είναι  η  τόνωση  της 

διαδικασίας διασταύρωσης και η ταχεία ανανέωση του πληθυσμού. Οι παράμετροι, που 

παρατίθενται,  καθορίζονται στην πλειονότητά τους σε δύο αρχεία εισόδου:  το αρχείο 

ga.properties και το mas_subsurface-config.xml, η λειτουργία των οποίων έχει ήδη 
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Εικόνα 52: Γραφική παράσταση της συνάρτησης κατωφλίου για διάφορες τιμές της παραμέτρου k
x/x0
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εξηγηθεί.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παράθεση των παραμέτρων βελτιστοποίησης του 

παρόντος προβλήματος. Όπως ήδη αναφέρθηκε, μεταξύ τους συγκαταλέγονται αυτή τη 

φορά και τα πλήθη των ΒΠ ανά γεωμετρία. Το πρωτοεμφανιζόμενο γονίδιο της επιλογής 

κατανομής ελέγχει μία συνάρτηση m(x) απεικόνισης των θέσεων ΒΠ και CP, που έχει τα 

χαρακτηριστικά:

   m(x): A = [0, 1), f(A) = [0, 1) , 1 – 1 και γνησίως μονότονη
Ενδεικτικά, ορισμένες υποστηριζόμενες συναρτήσεις είναι οι εξής:

m1x=x m7x =
arccos1−2x


m2x = x2 m10x=x7 /8

m5x=
1cos  x 

2
m14x= x−1

x1
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Όταν είσοδος της συνάρτησης είναι μία ομοιόμορφη ακολουθία αριθμών [0, 1/Ν, 2/Ν, 

...,  Ν-1/Ν] η  έξοδος  ανακατανέμει  την  ακολουθία,  προκαλώντας  πυκνώματα  και 

αραιώματα των σημείων,  τα οποία αντιστοιχίζονται κατάλληλα σε θέσεις των ΒΠ και 

των CP. Αν απαιτείται μάλιστα, παράγει συμμετρικές εκδόσεις ως προς το κέντρο 0.5.
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Ιδιότητες Η/Μ Προβλήματος Τιμές

Διηλεκτρική σταθερά ζώνης διεπαφής εr1 = 4.0, σ1 = 1e-4

Διηλεκτρική σταθερά υπεδάφους εr2 = 8.7, σ1 = 1e-2

Βάθος ζώνης διεπαφής h = 1λ
Βάθος κέντρου κυλίνδρου z0 = 10λ
Ακτίνα αγώγιμου κυλίνδρου a = 1λ
Μήκος κύματος ακτινοβολίας λ = 0.125 m ή f = 2.4 GHz

Ρυθμίσεις Γενετικών Αλγορίθμων Τιμές

Κατώφλι αποδεκτού σφάλματος errmax = 10-3

Παράμετρος δύναμης σιγμοειδούς k=4
Κωδικοποίηση γονιδίων Δυαδική

Συνθήκη τερματισμού Πλήθος fitness estimations

Πιθανότητα μετάλλαξης pmut = 0.12
Ρυθμίσεις Πλατφόρμας GA Τιμές

Πλήθος κόμβων Nn = 6
Είδος κόμβων PentiumII 400MHz, 256MB RAM
Αρχικός πληθυσμός GA Plocal = 8 GA
Μέγιστος πληθυσμός GA στο σύστημα Pmax = 100 GA
Πλήθος αποδεκτών EXPOSE_MATERIAL jade.agent.receivers = 4
Μέγιστο πλήθος απορρίψεων χρωμοσώματος jade.agent.rejections = 1

Πίνακας 9: Πλήρης λίστα με τις ρυθμίσεις για το πρόβλημα βελτιστοποίησης της απεικόνισης υπεδάφους

Ο  Πίνακας 10 απαριθμεί τα εννέα γονίδια βελτιστοποίησης του αλγορίθμου, τα οποία 

κατά τα άλλα συμπληρώνονται από τις θέσεις των – σε κάθε περίπτωση/κατανομή – 

σύμμορφων βοηθητικών επιφανειών.
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Γονίδιο Λειτουργία

Ν0 (6bit, [61, 124]) Πλήθος ΒΠ για κάθε βοηθητική επιφάνεια της ευθείας z=0
Νh (6bit, [61, 124]) Πλήθος ΒΠ για κάθε βοηθητική επιφάνεια της ευθείας z=h
Νr (6bit, [31, 94]) Πλήθος ΒΠ που αντιστοιχούν στον κύλινδρο |ρ-z0|=a
a01 (12bit, [0.02, 5.0]) Θέση βοηθητικής επιφάνειας για το πεδίο Ε2-

a10 (12bit, [0.02, 5.0]) Θέση βοηθητικής επιφάνειας για το πεδίο Ε3

a12 (12bit, [0.02, 5.0]) Θέση βοηθητικής επιφάνειας για το πεδίο Ε1h

a21 (12bit, [0.02, 5.0]) Θέση βοηθητικής επιφάνειας για το πεδίο Ε2+

a32 (12bit, [0.02, 0.99]) Θέση βοηθητικής επιφάνειας για το πεδίο Ε1a

ASmap (4bit, [0, 15]) Επιλογή κατανομής CP και ΒΠ

Πίνακας 10: Γονίδια (μέγεθος, εύρος τιμών) και λειτουργίες

Για την καλύτερη εκτίμηση των αποτελεσμάτων, πραγματοποιήθηκε επίσης ένα σύνολο 

σειριακών  προσομοιώσεων,  με  κοινές  ρυθμίσεις.  Πρέπει  να  σημειωθεί,  πως  η 

βελτιστοποίηση  αυτή  αποτέλεσε  ένα  σύνθετο  πρόβλημα,  τόσο  λόγω  των  αυξημένων 

απαιτήσεων  της  ίδιας  της  υπολογιστικής  μεθόδου,  όσο  και  λόγω  του  πολυδιάστατου 

χώρου  λύσεων,  όπου  εκτελεί  αναζήτηση  ο ΓΑ.  Η εύρεση  ικανοποιητικής  λύσεως  δεν 

είναι προδεδικασμένη, ενώ είναι αρχικά άγνωστη η επίδραση του νέου γονιδίου ASmap. 

Αρκετές  σειριακές  προσομοιώσεις  απέτυχαν  μάλιστα  να  παράγουν  τελικά  ένα 

ικανοποιητικό αποτέλεσμα, κυρίως λόγω ελλιπούς αναζήτησης στον αχανή χώρο λύσεων 

(φαινόμενο  πρόωρης  σύγκλισης  –  premature  convergence).  Η  αύξηση  των 

χρωμοσωμάτων σε 24 ήταν απαραίτητη,  επιβαρύνοντας  βέβαια τον χρόνο συνολικής 

εκτέλεσης.

Τα αποτελέσματα της επιτυχούς σειριακής εκτέλεσης φαίνονται στις Εικόνες 53 και 54. 

Σε αυτές παρουσιάζονται τα γραφήματα της μεταβολής του καλύτερου χρωμοσώματος 

σε κάθε γενιά, μέχρι τη διακοπή του αλγορίθμου, στην  45η γενιά και μετά από  2160 
εκτιμήσεις. Το βέλτιστο χρωμόσωμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα γονίδια:

N 0=94 a01=0.8615531135531137
N h=101 a10=0.26322344322344327
N a=45 a12=2.739238095238095
m x = x7 /8 a21=1.031809523809524
N tot=435 a32=0.8424273504273504
fitness=0.377668118
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Από  την  άλλη  πλευρά,  η  κατανεμημένη  πλατφόρμα  των  GA  επέδειξε  αξιοσημείωτη 

ευρωστία,  αλλά  και  ορισμένες  ατέλειες.  Η  προτεινόμενη  υλοποίηση  των  γενετικών 

τελεστών απέφυγε σε κάθε δοκιμή την πρόωρη σύγκλιση, αφού ο πληθυσμός των GA 

στην  πράξη  αυτορυθμίζεται στο  επίπεδο,  που  απαιτεί  η  δυσκολία  του  εκάστοτε 

προβλήματος.
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Εικόνα 54: Σειριακή εκτέλεση: εξέλιξη του βέλτιστου συνολικού μεγέθους του προβλήματος σε κάθε γενιά
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Εικόνα 53: Σειριακή εκτέλεση: εξέλιξη του καλύτερου fitness σε κάθε γενιά

Best fitness over Generations
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Αυτή η ιδιότητα όμως προκαλεί καθυστέρηση στην επιθυμητή σύγκλιση, η οποία είναι 

εμφανής στο γράφημα της εξέλιξης της καλύτερης fitness του πληθυσμού. Μετά από τον 

ίδιο αριθμό εκτιμήσεων βρέθηκε η ακόλουθη, βέλτιστη λύση:

N 0=119 a01=1.5583882783882785
N h=114 a10=0.11850549450549451
N a=60 a12=1.4793406593406595
m x = x7 /8 a21=1.256791208791209
N tot=526 a32=0.70598778998779
fitness=0.347307008669
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Η  συμπεριφορά  βέβαια  του  πληθυσμού  έδειχνε,  πως  η  εξέλιξη  δεν  είχε  τελματώσει, 

οπότε  υπήρχαν  αυξημένες  πιθανότητες  σημαντικής  βελτίωσης  του  ανωτέρω 

αποτελέσματος σε ενδεχόμενη πρόοδο της διαδικασίας (Εικόνα 55).

Κατά τη μέτρηση του απαιτούμενου χρόνου για την εκτέλεση των προδιαγεγραμμένων 

προσομοιώσεων, παρατηρήθηκε πως υπήρχαν χρονικές φάσεις, όπου ορισμένοι κόμβοι 

δεν εκτελούσαν καμία εκτίμηση fitness (Εικόνα 56).

Η  αιτία  αυτής  της  ανωμαλίας  έγκειται  στον  ασύγχρονο  τρόπο  λειτουργίας  της 

πλατφόρμας.  Με  τη  χρησιμοποιούμενη  χρονοδρομολόγηση,  υπάρχει  πιθανότητα 

ορισμένοι GA να μη λάβουν – για τυχαίους λόγους – για ορισμένο χρονικό διάστημα 
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Εικόνα 55: Κατανεμημένη εκτέλεση: Η καλύτερη τιμή fitness μετά από κάθε σειρά εκτιμήσεων

Best Fitness over Total Evaluations
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καμία  αποδεκτή  πρόταση  διασταύρωσης.  Οι  πιθανότητες  απραξίας  είναι  σαφώς 

μεγαλύτερες για τα καλύτερα χρωμοσώματα του πληθυσμού. Επομένως, αν ένας κόμβος 

συγκεντρώσει αρκετές καλές λύσεις, ενδέχεται να βρεθεί σε καταστάσεις αναμονής για 

κάποιο χρονικό διάστημα. Σε σχέση με το συνολικό χρόνο εκτέλεσης (προσομοίωση 26 

ωρών περίπου σε 6 κόμβους – 156 υπολογιστικές ώρες) η επίδραση είναι σχετικά μικρή 

(απώλεια 5 υπολογιστικών ωρών περίπου). Παρόλα αυτά, το πρόβλημα αυτό επιβαρύνει 

χωρίς  λόγο  την  επιτάχυνση  (speedup)  του  συστήματος,  η  οποία  λόγω  του  μικρού 

δικτυακού overhead και του αμελητέου φόρτου επιβάρυνσης από την πλατφόρμα των 

πρακτόρων JADE, μπορεί να κυμανθεί σε επίπεδα παραμετρικής εφαρμογής. Η τιμή της 

εκτιμήθηκε ως:

   Τ1 = 26.1 h

   T6 = 144.2 h
   speedup = T6 / T1

   speedup = 5.525 275

Υπολογίστηκε πως 4% της απόκλισης του speedup από την ιδανική τιμή οφείλεται στο 

παροδικό φαινόμενο απραξίας κόμβων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον πάντως παρουσιάζει σε κάθε περίπτωση η επιλογή μη ταυτοτικής 

κατανομής των σημείων. Η συνάρτηση  m10(x) = x7/8 έχει την τάση να συγκεντρώσει τα 
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Εικόνα 56: Ενδείξεις της απραξίας ενός κόμβου σε μικρά χρονικά διαστήματα (βέλη)
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σημεία πιο πυκνά στα άκρα των βοηθητικών επιφανειών. Η επιλογή αυτή επαληθεύεται 

από  τη  θεωρία,  αφού  έχει  αποδειχθεί  πως  τα  σφάλματα  στα  σημεία  αυτά  είναι 

μεγαλύτερα,  λόγω της ελλιπούς  ικανοποίησης  οριακών συνθηκών.  Μετά από δοκιμές 

αποδείχθηκε,  πως  στις  περισσότερες  περιπτώσεις  η  κατανομή  αυτού  του  τύπου 

υπερτερεί της κλασικής MAS.

Η  Εικόνα 57 παρουσιάζει την απεικόνιση της βέλτιστης προσομοίωσης, ως διάγραμμα 

ισοϋψών  καμπύλων  (filled  contour  plot)  του  μέτρου  του  ηλεκτρικού  πεδίου  σε 

λογαριθμική κλίμακα (dB). Πάνω στο διάγραμμα έχουν τοποθετηθεί οι θέσεις των CP, 

όπου φαίνεται η ανομοιογενής κατανομή, καθώς και ορισμένες βοηθητικές επιφάνειες.

Συνοψίζοντας,  η  κατανεμημένη  επίλυση  του  προβλήματος  οδήγησε  στα  ακόλουθα 

χρήσιμα συμπεράσματα:

• Το  προς  βελτιστοποίηση  πρόβλημα  προσομοίωσης  σκέδασης  πεδίου  στο 

υπέδαφος  είναι  ιδιαίτερα  σύνθετο  και  σε  ορισμένες  περιπτώσεις  ασταθές.  Ο 

χώρος  λύσεων  περιέχει  σε  μεγάλο  ποσοστό  μη αποδεκτές  λύσεις,  ενώ  επίσης 
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Εικόνα 57: Οπτικοποίηση του πλάτους ηλ. πεδίου στο πρόβλημα απεικόνισης ανομοιογένειας υπεδάφους. Τα 
μεγέθη είναι σε μήκη κύματος
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μικρές  αποκλίσεις  στις  τιμές  γονιδίων  μπορούν  να  προκαλέσουν  σημαντικές 

μεταβολές στη συνάρτηση κόστους.

• Η εισαγωγή του γονιδίου της κατανομής των σημείων απέδωσε καρπούς, αφού 

τελικά προτιμήθηκε συνάρτηση εναλλακτική της ταυτοτικής. Φαίνεται μάλιστα, 

ότι μία εποπτική εικόνα ενός προβλήματος μπορεί να οδηγήσει σε επιτυχημένη 

αρχική  επιλογή  κατανομής,  αφού  τα  στοχαστικά  βελτιστοποιημένα 

αποτελέσματα συνάδουν με τη θεωρητική εξήγηση.

• Το αρχικό πλήθος των GA δεν επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα, σε αντίθεση με 

τους σειριακούς ΓΑ, όπου η αντίστοιχη παράμετρος έχει καταλυτική επίδραση 

στην απόδοση. Το γεγονός αυτό καθιστά την πλατφόρμα GA ιδιαίτερα ικανή να 

αντιμετωπίζει  άγνωστα  προβλήματα  με  μικρότερες  πιθανότητες  αστοχίας 

αρχικών παραμέτρων.

• Το κατανεμημένο σύστημα των GA αποφεύγει την πρόωρη σύγκλιση λόγω της 

υλοποίησης των γενετικών τελεστών.  Αυτό όμως γίνεται με κόστος  τον ρυθμό 

βελτίωσης του πληθυσμού, ο οποίος υπολείπεται σαφώς της σειριακής εκτέλεσης.

• Ορισμένες πρώτες μετρήσεις επιτάχυνσης δίνουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα. 

Μοναδικό εμφανές μειονέκτημα είναι η παρουσία τυχαίων περιόδων απραξίας 

σε  κάποιον  κόμβο  επεξεργασίας.  Παρόλα  αυτά  η  τιμή  της  επιτάχυνσης 

κυμαίνεται  σε  επίπεδα  παραμετρικής  εφαρμογής.  Το  μειονέκτημα  που 

ανιχνεύθηκε είναι εύκολα επιλύσιμο, όπως φαίνεται από τα θέματα περαιτέρω 

ερευνητικής δραστηριότητας στο τέλος της εργασίας αυτής.
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6. Πειραματικές Διατάξεις

Όπως  έχει  αναλυθεί  στον  αλγόριθμο  προσέγγισης  του  προβλήματος  αντίστροφης 

σκέδασης, η ηλεκτρομαγνητική “εξέταση” του υπεδάφους εμπλέκει τόσο ενεργούς όσο 

και  παθητικούς  αισθητήρες.  Η  μελέτη  των  μικροκυματικών  συστημάτων  ανίχνευσης 

οδήγησε  στην  επιλογή  του  τρόπου  λειτουργίας  και  των  παραμέτρων  σχεδίασης  των 

πειραματικών διατάξεων, που αναπτύσσονται στα πλαίσια της παρούσας διατριβής. Στις 

ακόλουθες  παραγράφους  παρατίθενται αναλυτικές  περιγραφές των συστημάτων,  που 

υλοποιούνται  για  τη  μικροκυματική  απεικόνιση  του  υπεδάφους  καθώς  και  οι 

χρησιμοποιούμενες  αρχές  επεξεργασίας  σήματος  (signal  processing),  που επιτρέπουν 

την αντιστοίχιση των δεδομένων δοκιμών με το θεωρητικό μοντέλο και τη διαδικασία 

βελτιστοποίησης.

 6.1. Στοιχεία Ραντάρ Διείσδυσης Επιφανειών

Η μετάδοση ραδιοκυμάτων στην ατμόσφαιρα έχει μελετηθεί διεξοδικά σε πολυάριθμες 

επιστημονικές  εργασίες.  Έχουν  προταθεί  τόσο  θεωρητικά  όσο  και  πρακτικά 

πειραματικά/εμπειρικά  μοντέλα  με  μεγάλη  επιτυχία  σε  πολλές  εφαρμογές  και  για 

σχεδόν  οποιαδήποτε  μικροκυματική  συχνότητα.  Η αντίστοιχη  μελέτη για τη διάδοση 

ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στο υπέδαφος αποτελεί ένα ανοικτό ερευνητικό ζήτημα με 

πολλά  ακανθώδη  προβλήματα,  τα  οποία  οφείλονται  κατά  κύριο  λόγο  στους  εξής 

παράγοντες:

• Το  υπέδαφος  χαρακτηρίζεται  από  μεγάλη  ανομοιογένεια,  αφού  περιέχει  σε 

απόλυτα  τυχαία  κατανομή  πολλά  διαφορετικά  υλικά  (χώμα,  πέτρα,  άμμο, 

υγρασία, κ.ά.).

• Δεν υπάρχει  δυνατότητα ακριβούς προσομοίωσης του μέσου διάδοσης,  λόγω 

ακριβώς των τυχαίων χαρακτηριστικών του. Η σχεδίαση συστημάτων βασίζεται 

σε  ομοιογενείς  προσεγγίσεις,  οι  οποίες  δεν  απεικονίζουν  τις  πραγματικές 

συνθήκες.

• Υπάρχουν πολυάριθμες πρακτικές δυσκολίες στις μετρήσεις. Οι εργαστηριακές 

δοκιμές παρέχουν ένα ιδεατό περιβάλλον,  ενώ οι  δοκιμές πεδίου (field tests) 

είναι  πρακτικά  αδύνατο  να  αξιολογηθούν  (κάτι  τέτοιο  θα  απαιτούσε 

καταστροφικές εργασίες εξορύξεων με αμφίβολα αποτελέσματα).

Τα Ραντάρ Διείσδυσης Επιφανειών (Ground Penetrating Radar) αποτελούν τις ειδικές 

μικροκυματικές  διατάξεις  εκπομπής  και  λήψης  σημάτων  στη  γη.  Σε  έναν  ευρύτερο 
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ορισμό,  που  περιλαμβάνει  και  άλλες  ηλεκτρομαγνητικά  ισοδύναμες  εφαρμογές,  οι 

διατάξεις αυτές καλούνται Ραντάρ Διείσδυσης Επιφανειών (Surface Penetrating Radar – 

SPR). Στο σκελετό της σχεδίασής τους, τα GPR δεν διαθέτουν αξιοσημείωτες διαφορές 

με άλλες αντίστοιχες συσκευές. Το πλέον ενδιαφέρον και σύνθετο ζήτημα στα GPR είναι 

η ψηφιακή επεξεργασία του σήματος (Digital Signal Processing – DSP) για την εξαγωγή 

γόνιμων συμπερασμάτων από τις πειραματικές μετρήσεις.

Το  κύριο  σχεδιαστικό  ζήτημα  των  GPR  είναι  το  εύρος  συχνοτήτων  λειτουργίας. 

Προγενέστερες GPR τεχνολογίες απαιτούσαν σχετικά χαμηλές συχνότητες εκπομπής για 

την  επίτευξη  του  απαιτούμενου  βάθους  διείσδυσης (penetration  depth).  Πολλά  GPR 

λειτουργούν σε συχνότητες  100, 200 ή 400 MHz για την ανίχνευση αντικειμένων όπως 

νάρκες,  σωληνώσεις  κ.ά.  Δυστυχώς  όμως  η  παρεχόμενη  διακριτική  ικανότητα 

(resolution) δεν αρκεί για λειτουργίες απεικόνισης, δεδομένου ότι το μήκος κύματος σε 

αυτές τις περιπτώσεις είναι πάνω από 1 m.

Συσκευές GPR με στόχο την απεικόνιση υπεδάφους οφείλουν να θυσιάσουν το βάθος 

διείσδυσης για την βελτίωση της παρεχόμενης διακριτικής ικανότητας. Συχνότητες από 

1.5 GHz έως 3 GHz παρέχουν ικανοποιητικές δυνατότητες απεικόνισης, διατηρώντας το 

βάθος  διείσδυσης  πρακτικά  περίπου  στα  2 m.  Στην  πλειονότητα  των  εφαρμογών 

απεικόνισης, το βάθος αυτό είναι αρκετό, οπότε η ζώνη αυτή συνδυάζει ικανοποιητικά 

τις απαιτήσεις της επεξεργασίας.

Από  την  άλλη  πλευρά,  τα  τελευταία  χρόνια  εξελίσσεται  ραγδαία  η  τεχνολογία  υπερ-

ευρείας ζώνης (Ultra Wide Band – UWB) στο χώρο τον ραντάρ διείσδυσης επιφανειών 

[77].  Ορισμένα  σύγχρονα  συστήματα  GPR  λειτουργούν  σε  ένα  τεράστιο  εύρος 

συχνοτήτων (από 400 MHz έως 20 GHz), μεταφέροντας τους αλγορίθμους επεξεργασίας 

από το πεδίο της συχνότητας στο πεδίο του χρόνου. Η εκπομπή UWB παλμών για την 

απεικόνιση του υπεδάφους και η επεξεργασία απ' ευθείας στο χρονικό σήμα προσφέρει 

νέες δυνατότητες απεικόνισης, αφού συνδυάζει τα οφέλη των χαμηλών και των υψηλών 

συχνοτήτων με απλούστερους μετασχηματισμούς στον τομέα του DSP.

Σε  κάθε  περίπτωση,  πρέπει  να  σημειωθεί  πως  οι  μετρήσεις  GPR  είναι  μετρήσεις 

κοντινού  πεδίου. Οι  διαστάσεις  της  φωτιζόμενης  επιφανείας  είναι  συγκρίσιμες  με το 

μήκος κύματος, ενώ οι συσκευές μέτρησης συνήθως δεν απέχουν πάνω από 1 m από τη 

γήινη επιφάνεια. Στις ακόλουθες παραγράφους περιγράφονται οι διατάξεις, που έχουν 

αναπτυχθεί για την συλλογή συνδυασμένων πειραματικών μετρήσεων στο υπέδαφος. Ως 

παθητικός  μικροκυματικός  δέκτης  χρησιμοποιείται  ένα  ραδιόμετρο,  ενώ  το  ενεργός 
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αισθητήριο είναι ένα ραντάρ συνεχούς κύματος με διαμόρφωση φάσης.  Οι δύο αυτές 

συσκευές,  με  κατάλληλη  επεξεργασία  μπορούν  να  δώσουν  τις  τιμές  πεδίου,  που 

απαιτούνται από ειδική υλοποίηση ΓΑ για την ανεύρεση της κατανομής διηλεκτρικής 

σταθεράς εr'(x,y,z) , η οποία ικανοποιεί βέλτιστα τις μετρήσεις αυτές.

Στις μετρήσεις  πεδίου κρίθηκε σκόπιμη η εκτίμηση της προτεινόμενης μεθόδου μέσω 

μίας  συνηθισμένης  GPR  εφαρμογής,  η  οποία  αφορά  τον  εντοπισμό  υπόγειων 

σωληνώσεων και την ανίχνευση διαρροών σε αυτές. Οι συσκευές,  που αναπτύχθηκαν 

στο Εργαστήριο Μικροκυμάτων και Οπτικών Ινών του ΕΜΠ και παρουσιάζονται εδώ, 

μετά τις εργαστηριακές δοκιμές, χρησιμοποιήθηκαν για μη-καταστροφική δοκιμές (non-

destructive testing) σωλήνων ύδρευσης στα πλαίσια του – επιτυχώς ολοκληρωμένου – 

Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος “LEAKING”. Οι μετρήσεις  που ακολουθούν, 

έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, στην Μεγάλη Βρετανία και στη Γερμανία και στις 

ακόλουθες παραγράφους γίνεται μία αποτίμηση των ληφθέντων αποτελεσμάτων.

 6.2. Μικροκυματική Ραδιομετρία

Η μικροκυματική ραδιομετρία βασίζεται στην θεωρία  χαοτικής ακτινοβολίας μέλανος 

σώματος (black body radiation), ακολουθώντας τις αρχές της υπέρυθρης θερμογραφίας 

(Infrared  Thermography  –  IRT)  σε  πολύ  μεγαλύτερα  μήκη  κύματος  [9].  Η  θεωρία 

θεμελιώθηκε  από  τον  Μ.  Planck  και  συσχετίζει  την  θερμοδυναμική  ισορροπία  των 

σωμάτων με την εκπομπή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Τα μόρια ενός υλικού σώματος 

σε δεδομένη θερμοκρασία  Τ εκτελούν μηχανικές ταλαντώσεις, οι οποίες παρουσιάζουν 

σύζευξη  με  ηλεκτρομαγνητική  εκπομπή  στην  κοντινή  περιοχή.  Η  θερμοκρασία  Τ 
συσχετίζεται  με την μέση κινητική ενέργεια των μορίων του υλικού.  Η σύζευξη αυτή 

μπορεί  να  εξηγηθεί  μελετώντας  από  την  ηλεκτρομαγνητική  σκοπιά  τις  στοχαστικές 

ιδιότητες  των ηλεκτρικών φορτίων,  που ταλαντώνονται  μέσα στο  υλικό  σύμφωνα  με 

τους νόμους της θερμοδυναμικής.

Η  μέτρηση  της  χαοτικής  αυτής  εκπομπής  των  επιτυγχάνεται  με  ευαίσθητους, 

παθητικούς  δέκτες,  οι  οποίοι  ονομάζονται  ραδιόμετρα.  Σε  μήκη  κύματος  της  τάξης 

εκατοστών  ή  χιλιοστών  τα  ραδιόμετρα  αποδεικνύονται  ιδιαίτερα  χρήσιμα  στη 

ραδιοαστρονομία  για  τη  μέτρηση  αδύναμων  ηλεκτρομαγνητικών  σημάτων,  που 

προέρχονται  από  αστρικά  σώματα.  Τοποθετημένα  σε  αεροπλάνα  ή  δορυφόρους  τα 

ραδιόμετρα  προσφέρουν  χρήσιμες  πληροφορίες  για  τα  γήινα  χαρακτηριστικά  και 

φαινόμενα,  ενώ  έχουν  χρησιμοποιηθεί  επίσης  σε  ιατρικές  εφαρμογές  (μέτρηση 

θερμοκρασίας  στο  εσωτερικό  του  ανθρώπινου  σώματος)  και  συστήματα  ασφαλείας 
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(ανίχνευση μεταλλικών αντικειμένων σε αποσκευές).

Στα  πλαίσια  της  προτεινόμενης  αρχιτεκτονικής  για  την απεικόνιση  αντικειμένων του 

υπεδάφους,  η  μικροκυματική  ραδιομετρία  έχει  την  ικανότητα  αναγνωρίσει 

ανομοιογένειες σε σχετικά μικρά βάθη, βάσει των μεταβολών στην αγωγιμότητα  σ και 

στη θερμοκρασία  Τ, που τις χαρακτηρίζει. Η ιδιότητα αυτή καθιστά το ραδιόμετρο μία 

χρήσιμη  συσκευή  για  την  λήψη  δεδομένων  εισόδου  προς  τον  Γενετικό  Αλγόριθμο 

βελτιστοποίησης.  Η  παθητική  φύση  του  επίσης  απλουστεύει  σημαντικά  την 

μοντελοποίηση της διάταξης λήψης  σε σχέση με τους ενεργούς αισθητήρες ραντάρ.

1. Ως  διατάξεις,  τα  μικροκυματικά  ραδιόμετρα  είναι  απαραίτητα  πολύ  ευαίσθητοι 

παθητικοί δέκτες. Εφόσον ο στόχος τους είναι η ανίχνευση χαοτικού θορύβου, πρέπει 

ο ενδογενώς παραγόμενος (κυκλωματικός) θόρυβος να διατηρηθεί σε πολύ χαμηλά 

επίπεδα. Δεδομένης μίας κατάλληλης κεραίας λήψης, η οποία σχεδιάζεται ανάλογα 

με  τις  εκάστοτε  ανάγκες  μίας  εφαρμογής,  η  τηλεπικοινωνιακή  αλυσίδα 

υποσυστημάτων  αποτελείται  συνήθως:  i)  από  έναν  ή  περισσότερους  ενισχυτές 

χαμηλού θορύβου (Low Noise Amplifiers – LNA), οι οποίοι πρέπει να προσφέρουν 

μεγάλο  συνολικό  κέρδος  (η  λαμβανόμενη  ισχύς  είναι  ιδιαίτερα  μικρή)  ii)  ένα 

ζωνοπερατό φίλτρο για την εστίαση στην επιθυμητή ζώνη συχνοτήτων (η απόρριψη 

γίνεται από κοινού με την κεραία λήψης), και τέλος iii) ένα σύστημα φώρασης για την 

εξαγωγή του σήματος βασικής ζώνης. Η Εικόνα 58 δείχνει το μπλοκ διάγραμμα ενός 

ραδιομέτρου,  το  οποίο  μάλιστα  καλείται  ραδιόμετρο  ολικής  ισχύος  (total  power 

radiometer).

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα αυτό, η τελική μέτρηση εξαρτάται από την ολική ισχύ, 

που εισέρχεται στην κεραία του δικτύου και μπορεί να διέλθει από το φίλτρο. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι η λαμβανόμενη τάση έχει μηδενική μέση τιμή, εφόσον η πηγή της έχει 

αμιγώς  στοχαστικό  χαρακτήρα  με  χαρακτηριστική  Gauss.  Η  απαιτούμενη  ενίσχυση 

καθορίζεται από την εκτίμηση του  θορύβου βολής (shot  noise) του φωρατή, το οποίο 

συνήθως κυμαίνεται στα -40 dBm. Η ισχύς εισόδου στην κεραία έχει προσεγγιστικά τη 
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Εικόνα 58: Μπλοκ διάγραμμα ραδιομέτρου ολικής ισχύος

 

Κεραία Ενισχυτές Χαμηλού Θορύβου Φωρατής Ζωνοπερατό 
Φίλτρο 

Διάταξη 
Μέτρησης 



Πειραματικές Διατάξεις Μικροκυματική Ραδιομετρία

γνωστή έκφραση λευκού θορύβου Gauss:

   Pinc = KB T Δf 276

Με  ΚΒ συμβολίζεται  η  σταθερά  του  Boltzmann,  T είναι  η  ισοδύναμη  θερμοκρασία 

θορύβου  της  κεραίας  και  Δf είναι  το  εύρος  ζώνης  του  φίλτρου. Με παρατήρηση  της 

αλυσίδας προκύπτει,  πως,  αν το συνολικό κέρδος του συστήματος (κεραία + αλυσίδα 

ενίσχυσης) είναι Gtot, η ισχύς εισόδου στο υποσύστημα φώρασης είναι

   Pdet = Gtot Pinc = Gtot KB T Δf 277

Η ανωτέρω εξίσωση καθορίζει και το κατώφλι εντοπισμού (detection threshold) σε ένα 

ραδιόμετρο,  με  την  απαίτηση  η  Pdet να  είναι  σημαντικά  μεγαλύτερη  από  το  θόρυβο 

βολής. Ένα ακόμη σημαντικό μέγεθος για τον χαρακτηρισμό των ραδιομέτρων είναι η 

ελάχιστη αναγνωρίσιμη θερμοκρασιακή μεταβολή (temperature resolution) ΔΤ, η οποία 

εκφράζει  τη  δυνατότητα  μίας  διάταξης  να  αναγνωρίζει  τις  στοιχειώδεις  μεταβολές 

θερμοκρασίας  στο  παρατηρούμενο  σώμα.  Το  μέγεθος  αυτό  λέγεται  ευαισθησία 

ραδιόμετρου και υπολογίζεται από την έκφραση:

T=
T sys

 f⋅
278

Με Τsys συμβολίζεται η ισοδύναμη θερμοκρασία θορύβου της αλυσίδας του ραδιομέτρου 

(ισχύει Tsys = (Fsys – 1)T0) ενώ τ είναι ο χρόνος παρακολούθησης (πρακτικά λαμβάνουμε 

τ = 1 sec). Στο Εργαστήριο Μικροκυμάτων και Οπτικών Ινών του ΕΜΠ κατασκευάστηκε 

ένα πρωτότυπο ραδιόμετρο ολικής ισχύος κατά τα πρότυπα του σχεδιαγράμματος της 

Εικόνας 58 με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Προδιαγραφή Τιμή

Είδος διάταξης Ραδιόμετρο ολικής ισχύος L-Band

Ευαισθησία ΔΤ 0.0033 0Κ

Κεντρική συχνότητα 1500 MHz

Εύρος ζώνης φίλτρου 400 MHz

Κέρδος αλυσίδας LNA 72 dBi

Πλήθος βαθμίδων ενίσχυσης 2 (όμοιες)

Συντελεστής θορύβου Fsys 1.22

Μέγιστο κέρδος κεραίας 9 dBi

Θόρυβος βολής φωρατή -40 dBm

Ισχύς εισόδου φωρατή (Τ=3000Κ) -26 dBm

Πίνακας 11: Οι προδιαγραφές του πειραματικού ραδιομέτρου
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Μία φωτογραφία της διάταξης αυτής φαίνεται στην  Εικόνα 59, όπου διακρίνονται τα 

επιμέρους  δομικά  στοιχεία  της  συσκευής.  Το  σήμα  εξόδου  δεν  παρουσιάζει  ταχείες 

μεταβολές, ώστε να απαιτεί ειδικές μετρητικές διατάξεις. Πρακτικά η ψηφιοποίηση σε 

ρυθμό  δειγματοληψίας  300  Hz  αποδεικνύεται  αρκετή  σε  όλες  τις  περιπτώσεις.  Το 

σύστημα ψηφιακής επεξεργασίας του σήματος αυτού έχει δημιουργηθεί στο πρόγραμμα 

LabView της National Instruments, με χρήση του Μετατροπέα Αναλογικού Σήματος σε 

Ψηφιακό  (Analog-to-Digital  Converter  –  ADC)  PICO-ADC42  για  προσωπικούς 

υπολογιστές. Αναλυτικές πληροφορίες για το σύστημα αυτό υπάρχουν στην αντίστοιχη 

παράγραφο του παρόντος κεφαλαίου.

Για την ανάλυση της αρχής λειτουργίας της μικροκυματικής ραδιομετρίας σε εφαρμογές 

απεικόνισης υπεδάφους χρησιμοποιείται η διάταξη στην Εικόνα 60.
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Εικόνα 59: Φωτογραφία (κάτοψη) του πρωτότυπου ραδιόμετρου

Ενισχυτές Ενισχυτές 
LNALNA

ΦίλτροΦίλτρο

ΦωρατήςΦωρατής

Εικόνα 60: Γεωμετρία μετρήσεων πεδίου στο υπέδαφος με μικροκυματικό ραδιόμετρο 

 

Χαοτική Εκπομπή 
Ακτινοβολίας 

Ραδιόμετρο 

Κεραία Λήψης 

εr(r): διηλεκτρική επιτρεπτότητα 
σ(r): αγωγιμότητα 
T(r): θερμοκρασία 

Υπέδαφος 
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Η χαοτική ακτινοβολία από την περιοχή λήψης – η οποία καθορίζεται ουσιαστικά από 

την κεραία - με χαρακτηριστικά  εr(r), σ(r),  T(r)  απεικονίζεται στην μέση τάση  I που 

εμφανίζεται στη βαθμίδα εξόδου του ραδιόμετρου:

I = ∫
0−


2

0


2

d V rms
2 = ∫

0−


2

0


2

d 〈V V *〉⇒

I ≃ K B0
20


∬
A

dS 1∬
A

dS 2∭
U

d r '⋅T r '  r '  r1⋅G  r1 ; r ' ⋅G*r ' ;r2⋅r2
279

Στην Εξ. 279 εμφανίζονται οι συμβολισμοί:

• KB = 1.38∙10-23 J/K η σταθερά του Boltzmann

• ω0: Μέση κυκλική συχνότητα του λαμβανόμενου ηλεκτρομαγνητικού κύματος

• Δω: Εύρος ζώνης του ραδιομέτρου (σε rad/sec)

• T(r), σ(r): Κατανομές θερμοκρασίας και αγωγιμότητας της περιοχής εκπομπής

• G  (r1; r'): Η δυαδική έκφραση της συνάρτησης Green της γεωμετρίας (όπως έχει 

υπολογιστεί από τη θεωρητική μελέτη του προβλήματος). Η θέση παρατήρησης 

είναι πάνω στην κεραία, ενώ η θέση της πηγής είναι στην υπό εξέταση περιοχή 

• G  (r'; r2): Η συζυγής δυάδα του ανωτέρω μεγέθους. Η θέση παρατήρησης είναι 

στην υπό εξέταση περιοχή, ενώ η θέση της πηγής είναι πάνω στην κεραία.

• dS1, dS2: Μεταβλητές ολοκλήρωσης πάνω στην επιφάνεια της κεραίας A

• Φ  (ri): Έκφραση του κοντινού πεδίου της κεραίας λήψης

• dr  ': Διάνυσμα ολοκλήρωσης πάνω στο χώρο παρατήρησης U
Είναι φανερό ότι η εξάρτηση από την αγωγιμότητα και τη θερμοκρασία είναι πρακτικά 

μη διαχωρίσιμη με το ραδιόμετρο, αφού η τάση λήψης εξαρτάται από το γινόμενο σ∙Τ. 

Στην  παρούσα  εφαρμογή  αντίστροφης  σκέδασης  όμως,  οι  διαφορές  θερμοκρασίες 

μπορούν  να  θεωρηθούν  αμελητέες,  σε  σχέση  με  τις  μεγάλες  μεταβολές  στην 

αγωγιμότητα, που παρουσιάζουν οι πλέον κοινές ανομοιογένειες του υπεδάφους όπως το 

νερό.

Πολλές  πειραματικές  μετρήσεις  της  αγωγιμότητας  των  υλικών  του  εδάφους  (χώμα, 

άμμος, πετρώματα) συγκλίνουν στα ακόλουθα σχετικά συμπεράσματα:

• Το  στεγνό  χώμα  (dry  soil)  χαρακτηρίζεται  από  αγωγιμότητα  10-5 ως  10-3 

Siemens/m, ενώ η άμμος μπορεί να φτάσει σε ακόμη μικρότερες τιμές. Τέτοια 

χαρακτηριστικά συναντώνται συχνά στο ελληνικό έδαφος καθ' όλη τη διάρκεια 

του χρόνου.

• Το  βρεγμένο  χώμα  (wet  soil)  χαρακτηρίζεται  από  αγωγιμότητα  0.1  –  1 
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Siemens/m και  είναι  ιδιαίτερα  κοινό  σε  βόρειες  ευρωπαϊκές  χώρες,  όπου 

υπάρχουν  δυνατότητες  δοκιμών.  Ακόμα  και  σε  αυτές  τις  περιπτώσεις,  το 

καθαρό  νερό  με  αγωγιμότητα  9 Siemens/m διαφέρει  σημαντικά  και  γίνεται 

αναγνωρίσιμο.

Στο εύρος συχνοτήτων  1.3 GHz – 1.7 GHz του εργαστηριακού πρωτότυπου δέκτη,  το 

βάθος διείσδυσης εκτιμάται γύρω στα  1.5 m με  2.5 m, είναι δηλαδή ικανοποιητικό για 

εφαρμογές  ανίχνευσης  αντικειμένων  όπως:  σωληνώσεις  δικτύων  ύδρευσης,  φυσικού 

αερίου,  καλωδίων  ηλεκτρισμού,  διαρροές  νερού,  καθώς  επίσης  και  πιθανές  περιοχές 

κενού. Ορισμένες  δοκιμές  πεδίου  έχουν  πραγματοποιηθεί  σε  διάφορα  σημεία  στην 

Ελλάδα  και  το  εξωτερικό,  στα  πλαίσια  του  προγράμματος  LEAKING.  Οι  δοκιμές 

εστίασαν κυρίως στην εκτίμηση της συγκέντρωσης νερού σε δίκτυα ύδρευσης, εφόσον η 

ραδιομετρία  είναι  θεωρητικά  πολύ  αποδοτική  σε  αυτό  το  είδος  των  μετρήσεων.  Οι 

μετρήσεις περιλαμβάνουν:

• Την καταγραφή του μέσου όρου του λαμβανόμενου σήματος σε διαρροή από 

πλαστικό σωλήνα (βάθος  30 cm, διάμετρος  15 cm), καθώς η διαρροή σταματά 

και το νερό αποσύρεται από το χώρο μέτρησης (Ελλάδα)

• Τη  καταγραφή  της  χωρικής  κατανομής  του  σήματος  σε  περιοχή  με  σωλήνα 

νερού, ο οποίος εμφανίζει διαρροή σε γνωστό σημείο, τόσο χωρίς όσο και με 

πίεση δικτύου (Μ. Βρετανία)

Ορισμένα συγκεντρωτικά αποτελέσματα φαίνονται σε συντομία στα γραφήματα 61 και 

62.  Η  εμπειρία,  που  αποκτήθηκε  κατά  τη  διάρκεια  των  πιλοτικών  αυτών  δοκιμών, 

απέδειξε,  ότι  το  σήμα  του  ραδιόμετρου  εξαρτάται  σημαντικά  από  εξωτερικούς 

παράγοντες  σε  πραγματικές  δοκιμές  πεδίου.  Οι  κυριότεροι  παράγοντες  είναι  η 

θερμοκρασία περιβάλλοντος και η υγρασία της ατμόσφαιρας. Οι επιδράσεις από το μέσο 

διεπαφής του υπεδάφους (χώμα, γρασίδι, τσιμέντο, άσφαλτος, πέτρα, κλπ) είναι επίσης 

μετρήσιμες,  αλλά  ούτως  ή  άλλως  εντάσσονται  στο  ηλεκτρομαγνητικό  μοντέλο,  που 

χρησιμοποιείται. Οι παρατηρήσεις αυτές οδηγούν στην επιλογή των διαφορών μέτρησης 

σε σχέση με μία μέτρηση αναφοράς, ως χρήσιμη πληροφορία κατά την επεξεργασία των 

μετρήσεων,  όπως  είναι  αυτή,  που  απεικονίζεται  στην  Εικόνα  62.  Δυστυχώς  η  λήψη 

σήματος αναφοράς δεν είναι πάντα εφικτή, γι' αυτό και απαιτείται η συλλογή πολλών 

μετρήσεων υπό διαφορετικές συνθήκες, ώστε το υπόβαθρο περιβάλλοντος να μπορεί να 

υπολογιστεί με εμπειρικό τρόπο, αλλά αυτόματα.
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Εικόνα 62: Μετρήσεις με ραδιόμετρο (διαφορική απεικόνιση, Μ. Βρετανία)

Εικόνα 61: Μετρήσεις με ραδιόμετρο (σταδιακή απομάκρυνση νερού, Ελλάδα)
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 6.3. Ραντάρ Συνεχούς Κύματος και το Φαινόμενο Doppler

Η κύρια και πρωταρχική λειτουργία των radar είναι ο χωρικός εντοπισμός στόχων, από 

όπου άλλωστε προέρχεται και η ονομασία των διατάξεων αυτών (RAdar Detection And 

Ranging). Πολλές φορές όμως εγείρεται η ανάγκη εντοπισμού αποκλειστικά και μόνο 

κινούμενων σκεδαστών, γεγονός που οδήγησε στη δημιουργία του Ενδείκτη Κινούμενων 

Στόχων  (Moving Target Indicator –  MTI).  Ο  ΜΤΙ  είναι  μια  απλή  εφαρμογή  του 

φαινομένου  Doppler στα συστήματα ραντάρ και υλοποιείται σαν σύστημα εκπομπής – 

λήψης  σήματος  μορφής  συνεχούς  κύματος  (Continuous Wave –  CW).  Δεν  έχει  τη 

δυνατότητα εκτίμησης απόστασης (ranging), αλλά πρακτικά απορρίπτει τις ανακλάσεις 

από  ακίνητα  αντικείμενα,  ενώ  η  εξαγωγή  των  απαραίτητων  πληροφοριών  από  το 

λαμβανόμενο σήμα είναι μία απλή διαδικασία, υλοποιήσιμη τόσο με αναλογικό όσο και 

με ψηφιακό τρόπο επεξεργασίας.

To μπλοκ διάγραμμα ενός κοινού CW ραντάρ περιγράφεται αναλυτικά από τον  Skolnik 

[5]. Ο πομπός εκπέμπει συνεχώς ένα σήμα της μορφής:

   p(t) = Acos(ω0t) 280

Το  παραγόμενο  ηλεκτρομαγνητικό  κύμα  στον  ελεύθερο  χώρο  μπορεί  να  γραφτεί 

προσεγγιστικά ως εξής:

p t , r ≃ A
r

cos 0 t−k⋅r t  281

Η επιστροφή από έναν φαινομενικά ακίνητο σκεδαστή (k⋅∂r(t)/∂t = 0) στη θέση  r0 θα 

έχει  διαφορά  φάσης  k⋅r0 και  καθυστέρηση  t0 = 2r0/c.  Είναι  εμφανές  ότι  η 

παρατηρούμενη  φασική  ταχύτητα  δεν  αλλάζει.  Αυτό  όμως  δεν  συμβαίνει  για 

κινούμενους στόχους, όπως αποδεικνύεται από τις ακόλουθες σχέσεις:

t =0 t−k⋅r t ⇒∂t 
∂ t

=0−k⋅uk ∂r t 
∂ t

282

Με u συμβολίζεται η ταχύτητα του σκεδαστή. Η φαινόμενη ολίσθηση συχνότητας

d t =− k⋅uk ∂ r t 
∂ t 283

ονομάζεται συχνότητα Doppler και αποτελεί το κλειδί για την αναγνώριση κινούμενων 

σκεδαστών μέσω ενός CW radar. Η βαθμίδα του δέκτη χρησιμοποιεί φίλτρο απόρριψης 

της  DC  συνιστώσας,  η  οποία  λόγω  του  μίκτη  που  χρησιμοποιείται,  αντιστοιχεί  στην 

εκπεμπόμενη  συχνότητα  ω0. Η  χρήση  ενός  τέτοιου  μικροκυματικού  πομποδέκτη  στα 

πλαίσια  της  διερεύνησης  των  πειραματικών  διατάξεων  λήψης  των  απαραίτητων 

μετρήσεων πεδίου έχει πολλαπλά οφέλη:
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• Μπορεί να γίνει καθορισμός της συχνότητας λειτουργίας της GPR εφαρμογής, 

ανάλογα με το πραγματικό βάθος διείσδυσης, που παρατηρείται.

• Τόσο η κατασκευή του συστήματος, όσο και η επεξεργασία του σήματος είναι 

αρκετά  απλές,  ώστε  να  επιτρέπουν  μετατροπές  και  παρακολούθηση  των 

αντίστοιχων επιδράσεων.

• Στη διάταξη αυτή μπορεί άμεσα να προσαρμοστεί σύστημα διαμόρφωσης στο 

σήμα του πομπού με ελάχιστες μετατροπές.

• Δεν  απαιτείται  μεγάλη  στιγμιαία  ισχύς  από  τον  πομπό  για  την  επίτευξη 

ικανοποιητικού σηματοθορυβικού λόγου (Signal-to-Noise Ration - SNR).

Η  συσκευή  αυτή  μετά  από  θεωρητική  μελέτη  και  συλλογή  ικανού  δείγματος 

πειραματικών  αποτελεσμάτων,  αποδείχθηκε  ιδιαίτερα  αξιόπιστη  στην  ανίχνευση 

διαρροών  σε  υπόγειες  σωληνώσεις  ύδρευσης.  Με  τη  βοήθεια  κατάλληλων, 

κατευθυντικών κεραιών και  ψηφιακής  επεξεργασίας  του  σήματος  λήψης  στη  βασική 

ζώνη (baseband) δημιουργήθηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα εντοπισμού προβλημάτων 

στα  δίκτυα  ύδρευσης,  το  οποίο  έχει  τη  δυνατότητα  να  συνεισφέρει  σημαντικά  στην 

επίλυση του μεγάλου οικονομικού αλλά και υγειονομικού προβλήματος αυτού.

 6.4. Ραντάρ Συνεχούς Κύματος με Διαμόρφωση Φάσης

Αν στην αρχή  λειτουργίας  και  σχεδίασης  του  CW ραντάρ προστεθεί  η  απαίτηση  για 

χωρικό εντοπισμό όλων των στόχων, χωρίς όμως να χαθεί η ικανότητα διάκρισης των 

κινούμενων,  εγείρεται  η  απαίτηση  για  διαμόρφωση  της  φάσης  του  εκπεμπόμενου 

σήματος. Τα συστήματα radar με την ικανότητα αυτή ονομάζονται Συνεχούς Κύματος με 

Διαμόρφωση Φάσης (Frequency Modulated – Continuous Wave – FM/CW Radar).  Η 

πλέον διαδεδομένη διαμόρφωση είναι η γραμμική (Linear FM). Με μαθηματικούς όρους 

το εκπεμπόμενο σήμα από ένα FM/CW ραντάρ σε μία περίοδο T μπορεί να γραφεί:

x t =cosx t  ,

∂ x

∂ t
=x t ={0a⋅t , 0≤tT / 2

0−a⋅t−T  , T /2≤tT },
a=2

T

284

Η γραφική παράσταση  63 παρουσιάζει  την μορφή της στιγμιαίας συχνότητας  ω(t),  η 

οποία  δίνει  τον  ανωτέρω  παλμό.  Πρακτικά,  η  διαμόρφωση  επιτυγχάνεται  από  την 

εφαρμογή  πριονωτής  τάσης  σε  έναν  ταλαντωτή  ελεγχόμενο  από  τάση  (Voltage 

Controlled Oscillator – VCO) [5].
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Η ικανότητα του FM/CW ραντάρ στο ranging βασίζεται στην πληροφορία της στιγμιαίας 

συχνότητας. Σε ένα απλουστευμένο μοντέλο, το λαμβανόμενο σήμα από ένα σκεδαστή 

αποτελεί  μία χρονικά  καθυστερημένη  έκδοση του  εκπεμπόμενου σήματος,  με  πιθανή 

ολίσθηση Doppler λόγω κίνησης. Αμελώντας την εξάρτηση του πλάτους από την χρονική 

καθυστέρηση, η οποία οφείλεται στην απόσταση R(t) του σκεδαστή, στη βαθμίδα λήψης 

εισέρχεται το σήμα:

y t= x t−t 

t =2 Rt 
c

285

Όταν  η  απόσταση  R(t) δεν  εξαρτάται  από  το  χρόνο,  δεν  εμφανίζεται  το  φαινόμενο 

Doppler και η στιγμιαία συχνότητα παρουσιάζει απλά μία σταθερή καθυστέρηση λόγω 

του “round-trip delay” του σήματος (τ(t) = τ0). Σε πιο γενική περίπτωση, όπου θεωρείται 

σκεδαστής με σταθερή σχετική ταχύτητα, έτσι ώστε R(t) =R0 + ut, το λαμβανόμενο σήμα 

μπορεί να γραφεί ως:

t =
2 R0

c
2u t

c
t=02

d

0
t 286

Σε αυτή τη γενικότερη περίπτωση η στιγμιαία κυκλική συχνότητα του λαμβανόμενου 

σήματος σε κάθε περίοδο γίνεται:

Ηλεκτρομαγνητική Ανακατασκευή και Βελτιστοποίηση Απεικόνισης Τρισδιάστατων Αντικειμένων με Ανάπτυξη Κατανεμημένης Πλατφόρμας Γενετικών
Αντιπροσώπων Λογισμικού 197/236

Εικόνα 63: Γραφική παράσταση της στιγμιαίας συχνότητας εκπομπής σε γραμμικό FMCW 
ραντάρ

Χρόνος (t)

Στιγμιαία συχνότητα  ω(t)
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∂ y

∂ t
=

∂x bd t−0
∂ t

⇒

 y t =bd⋅x bd t−0 , bd=1−2
d

0
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Η μεταβολή που προκαλεί η χρονική ολίσθηση στη στιγμιαία συχνότητα γίνεται άμεσα 

αντιληπτή με επαλληλία των γραφικών παραστάσεων εκπεμπόμενου και λαμβανόμενου 

σήματος  (Εικ.  64).  Το  φαινόμενο  Doppler επηρεάζει  το  εύρος  διακύμανσης  της 

συχνότητας (στον κατακόρυφο άξονα) και μεταβάλλει ελαφρά την κλίμακα του χρόνου 

στο  δέκτη,  ενώ  η  σταθερή  συνιστώσα  της  καθυστέρησης  τ0 είναι  υπεύθυνη  για  την 

ολίσθηση του γραφήματος (στον οριζόντιο άξονα).

Η  χρήσιμη  πληροφορία  του  σήματος  λήψης  περιέχεται  ουσιαστικά  στη  διαφορά 

στιγμιαίων συχνοτήτων, που παρατηρείται. Ένας μείκτης με τη βοήθεια βαθυπερατών 

φίλτρων  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  την  εξαγωγή  αυτής  της  πληροφορίας. 

Εισάγοντας  στις  εισόδους  του  μείκτη  το  εκπεμπόμενο  και  το  λαμβανόμενο  σήμα,  η 

έξοδος γίνεται (αγνοώντας τις σταθερές):

z(t) = cos(φx(t))⋅cos(φy(t)) ~ cos(φx(t)+φy(t))+cos(φx(t)–φy(t)) 288

Η υψίσυχνη συνιστώσα του αθροίσματος των φάσεων απορρίπτεται εύκολα με φίλτρα, 

αφήνοντας μόνο τη διαφορά, η στιγμιαία συχνότητα της οποίας είναι η εξής:

st =x t − y t 
=x t −bd⋅ x bd t−0
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H ωs(t) καλείται και beat frequency, και είναι μία πολύκλαδη συνάρτηση του χρόνου, της 

οποίας το γράφημα έχει τη μορφή της Εικ.  65,  όπου βέβαια η καθυστέρηση  τ0 και η 
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Εικόνα 64: Σύγκριση στιγμιαίων συχνοτήτων εκπομπής-λήψης σε FMCW ραντάρ
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επίδραση  του  φαινόμενου  Doppler  έχει  υπερτονιστεί  για  λόγους  αναγνωσιμότητας. 

Πρακτικά το time-scaling στο λαμβανόμενο σήμα αγνοείται ως αμελητέο σε σχέση την 

επίδραση του Doppler στο offset της στιγμιαίας συχνότητας.

Όταν προβληθεί το λαμβανόμενο σήμα, στιγμιαίας συχνότητας ωs(t), στον παλμογράφο, 

έχει την μορφή της Εικ.  66. Η ζώνη των σχετικά υψίσυχνων διακυμάνσεων παράγεται 

κατά τις φάσεις ανόδου ή καθόδου της στιγμιαίας συχνότητας και δεν περιέχει χρήσιμη 

πληροφορία.  Το  πλάτος  επίσης  εμφανίζεται  περιορισμένο  λόγω  των  βαθυπερατών 

φίλτρων του υποσυστήματος βασικής ζώνης του FM/CW radar.  Στόχος της ψηφιακής 

επεξεργασίας του σήματος αυτού είναι η εξαγωγή της πληροφορίας της beat frequency 

χωρίς  τον  επηρεασμό  από  τις  διακυμάνσεις  που  εμφανίζονται.  Ειδικά  για  GPR 

εφαρμογές, η διαδικασία αυτή ενέχει πολλές δυσκολίες, όπως θα φανεί στη συνέχεια.
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Εικόνα 65: Η στιγμιαία συχνότητα στη βασική ζώνη μετά το μείκτη του FMCW ραντάρ (beat frequency)
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 6.5. Κεραίες στα Συστήματα Ραντάρ Διείσδυσης Επιφανειών

Η μελέτη των κεραιών των ραντάρ διείσδυσης επιφανειών (SPR Antennas) αποτελεί ένα 

ειδικό κλάδο της θεωρίας ακτινοβολητών, λόγω των ειδικών συνθηκών λειτουργίας τους. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται να έχουν μεγάλο εύρος ζώνης λειτουργίας και 

να  περιορίζουν  τις  ανακλάσεις  από  την  εκάστοτε  διαχωριστική  επιφάνεια  (γη, 

δερματικός  ιστός  ή  άλλου  είδους  υπόστρωμα).  Οι  μετρήσεις,  που  είθισται  να 

χαρακτηρίζουν τις κοινές κεραίες και αφορούν μεγέθη μακρινού πεδίου δεν έχουν αξία 

στις GPR κεραίες. Οι ηλεκτρικές αποστάσεις μεταξύ σημείων παρατηρήσεως και πηγής 

δεν ξεπερνούν τα 2 – 3 μήκη κύματος, με αποτέλεσμα την επικράτηση όρων κοντινού 

πεδίου.  Ενδεικτικά,  το  εύρος  πρωτεύοντος  λοβού  και  η  κατευθυντικότητα  είναι  μη 

εφικτές μετρήσεις για τέτοιου είδους λειτουργία.

Οι GPR κεραίες λειτουργούν πολύ σπάνια στο μακρινό πεδίο κι επομένως οι μετρήσεις 

που τις αφορούν γίνονται αποκλειστικά στο εγγύς πεδίο. Αυτές είναι:

• Μετρήσεις  έντασης  πεδίου  σε  διάφορα  σημεία  του  υπεδάφους  (συνήθως 

τομογραφικά)

• Μελέτη  συμπεριφοράς  σε  διαφορετικά  είδη  υπεδάφους  (άμμος,  χώμα, 

πετρώματα, τσιμέντο)

• Μετρήσεις αντίστασης εισόδου

• Μετρήσεις ρευματικής κατανομής

Επίσης ιδιαίτερα σημαντική είναι και η μέτρηση της αποδοτικότητας (efficiency) μιας 

GPR  κεραίας,  αφού  συνήθως  αυτή  είναι  πολύ  χαμηλή,  σε  σχέση  με  τις  κεραίες 
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Εικόνα 66: Κυματομορφή σήματος βασικής ζώνης FM/CW radar (μία περίοδος)
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ελευθέρου χώρου.

Η περιοχή συχνοτήτων, που χρησιμοποιείται στη σχεδίαση GPR κεραιών εκτείνεται από 

τα  100  MHz μέχρι  τα  20  GHz,  ενώ  η  ευρυζωνική  λειτουργία  είναι  απαραίτητη 

προϋπόθεση  για  την  πλειονότητα  των  σύγχρονων  συστημάτων  SPR.  Ειδικά  όταν  το 

εύρος ζώνης μίας κεραίας ξεπερνά το 80% της τιμής της κεντρικής συχνότητας, η κεραία 

καλείται  UltraWide-Band  ή  UWB  (Υπερ-ευρείας  ζώνης).  Η  επίτευξη  τέτοιας 

συμπεριφοράς  απαιτεί  συχνά  σύνθετες  διατάξεις,  για  την  ανάπτυξη  των  οποίων  δεν 

υπάρχουν ακόμη τυποποιημένες τεχνικές ή συγκεκριμένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά. 

Οι βασικές αιτίες για την χρήση σημάτων ευρέως φάσματος σχετίζονται με τη φύση του 

μέσου μετάδοσης. Πιο συγκεκριμένα:

• Η επαρκής διείσδυση κύματος σε μέσο με απώλειες αγωγιμότητας, όπως το χώμα, 

εξασφαλίζεται  μέσω  χαμηλόσυχνων  συνιστωσών κύματος,  οι  οποίες  υποφέρουν 

μικρότερες αποσβέσεις λόγω διάδοσης σε αγώγιμα μέσα. Ο μικρός κυματαριθμός, 

που διαθέτουν τα χαμηλόσυχνα σήματα επιτρέπει μεγαλύτερη διείσδυση στο μέσο, 

κάτι  που  φαίνεται  άλλωστε  κι  από  την  μαθηματική  έκφραση  του  "επιδερμικού 

βάθους":

   δs = (πfμσ)-1/2

Το επιδερμικό βάθος εκφράζει την απόσταση, η οποία απαιτείται για την απώλεια 

περίπου  8.7 dB από τις πεδιακές συνιστώσες.  Η εξάρτησή του από την κυκλική 

συχνότητα  ω αποδεικνύει  την  ευκολότερη  διείσδυση  των  κυμάτων  χαμηλής 

συχνότητας. Σε πολλές εφαρμογές GPR οι συχνότητες λειτουργίας είναι της τάξεως 

των μερικών εκατοντάδων MHz (από  100 έως  900 MHz),  γι'  αυτόν ακριβώς το 

λόγο.

• Από  την  άλλη  πλευρά,  οι  χαμηλές  συχνότητες  δεν  παρέχουν  ικανοποιητική 

ευκρίνεια στις εφαρμογές μικροκυματικής απεικόνισης. Το μήκος κύματος λ = cεr
-

1/2/f πρέπει να είναι μικρότερο, ή τουλάχιστον συγκρίσιμο με τις διαστάσεις των 

αντικειμένων,  που  ανιχνεύονται  ή  απεικονίζονται  μέσω  GPR.  Ενδεικτικά,  στην 

χαμηλόσυχνη ζώνη 100 – 1000 MHz, τα μήκη κύματος στο υπέδαφος κυμαίνονται 

από 1.5 m έως  15 cm περίπου, γεγονός που δυσχεραίνει ιδιαίτερα την ανίχνευση 

σωληνώσεων  ύδρευσης  (διαμέτρου  20  –  30  cm)  ή  άλλων  ηλεκτρικά  μικρών 

αντικειμένων, εφόσον αυτά δεν σκεδάζουν αρκετή ενέργεια. Καθώς αυξάνεται η 

συχνότητα και  το  μήκος  κύματος  γίνεται  σημαντικά  μικρότερο  σε σχέση  με τις 

διαστάσεις  των  αντικειμένων,  η  σκέδαση  από  αυτά  γίνεται  ισχυρότερη  και  η 
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ευκρίνεια βελτιώνεται σημαντικά.

Τα ανωτέρω στοιχεία  οδηγούν στην αναζήτηση λύσεων,  που θα συνδυάζουν κατά το 

δυνατόν την διεισδυτική ικανότητα στις χαμηλές συχνότητες με την υψηλή διαχωριστική 

ικανότητα  στις  υψηλές.  Έτσι,  οι  εφαρμογές  GPR  κατέφυγαν  στη  χρήση  UWB 

πομποδεκτών και φυσικά στην ανάπτυξη αντίστοιχων κεραιών. Όπως ήδη αναφέρθηκε, 

δεν υπάρχει κάποιου είδους κανονικότητα στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των UWB 

κεραιών  σήμερα,  και  σε  γενικές  γραμμές  η  έρευνα  σε  αυτόν  τον  τομέα  εξελίσσεται 

περισσότερο με διαισθητικές δοκιμές παρά με συστηματική ανάλυση.

Ειδικά στο χώρο των GPR εφαρμογών, οι κεραίες παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Οι 

UWB GPR κεραίες πρέπει να εμφανίζουν σταθερή απόδοση πάνω από διαφορετικά είδη 

υπεδάφους. Στα παλμικά συστήματα GPR (video impulse GPR systems) απαιτούνται τα 

επιπρόσθετα  χαρακτηριστικά  της  μεταβατικότητας  (transient)  και  της  γραμμικής 

φασικής απόκρισης [77].

Μόνο  λίγα  είδη  κεραιών  με  UWB  ιδιότητες  χρησιμοποιούνται  ευρέως  στα  ραντάρ 

διείσδυσης υπεδάφους. Αυτά είναι:

• Δίπολα με ωμική φόρτιση (resistively loaded dipoles)

• Κεραίες "παπιγιόν" (bow-tie antennas)

• Χοάνες TEM (ΤΕΜ horns)

• Κεραίες Vivaldi

• Σπειροειδείς κεραίες (spiral antennas)

• Κεραίες παλμικής εκπομπής (impulse radiating antenna – IRA)

Τα είδη αυτά εμφανίζονται σε διάφορες παραλλαγές,  που αποσκοπούν στη βελτίωση 

των ιδιοτήτων τους σε συγκεκριμένες εφαρμογές, ενώ έχουν χρησιμοποιηθεί επιτυχώς 

και άλλες γεωμετρίες σε ορισμένες μεμονωμένες περιπτώσεις. Οι επόμενες παράγραφοι 

δίνουν  μία  συνοπτική  περιγραφή  των  κεραιών,  που  αναπτύχθηκαν  στα  πλαίσια  των 

μετρήσεων πεδίου της παρούσας εργασίας.

 6.5.i) Κεραία Ραδιομέτρου

Για την κεραία του ραδιομέτρου 1.5 GHz, οι απαιτήσεις της συγκεκριμένης εφαρμογής 

είναι η υποστήριξη του σχετικά μεγάλου εύρους ζώνης λειτουργίας (400 MHz ή περίπου 

26% της  κεντρικής  συχνότητας)  και  η  υψηλή  κατευθυντικότητα  κατά  την  πρόσθια 

κατεύθυνση. Η λύση, που χρησιμοποιήθηκε σαν θεμελιώδης γεωμετρία είναι η κεραία 

ορθογωνίου  ανακλαστήρα  (Εικόνα  67).  Η  διάταξη  είναι  απλή:  ένα  δίπολο  λ/2 

τοποθετείται σε απόσταση s από το κέντρο ενός ορθογωνικού μεταλλικού ανακλαστήρα 
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(φ = 900),  με  μήκη  στελεχών  l  = 2s,  και  ύψος  h αρκετά  μεγαλύτερο  από  τις  άλλες 

διαστάσεις  [29].  Η παράμετρος  s είναι  ιδιαίτερα σημαντική  για τη συμπεριφορά  της 

κεραίας και μεταβάλλεται από λ/3 έως 2λ/3. Η κεραία αυτή παρουσιάζει ικανοποιητική 

κατευθυντικότητα,  αλλά  οι  διαστάσεις  της  είναι  αρκετά  μεγάλες  για  τη  συχνότητα 

λειτουργίας του ραδιομέτρου.

Για  τον  σημαντικό  περιορισμό  των  εξωτερικών  διαστάσεων  της  κεραίας  χωρίς  όμως 

αξιοσημείωτη  αλλαγή  των  υπολοίπων  χαρακτηριστικών  της,  όπως  το  διάγραμμα 

ακτινοβολίας και το εύρος ζώνης προσαρμογής της, τοποθετήθηκε μεταλλικό αγώγιμο 

φύλλο στο οριζόντιο επίπεδο συμμετρίας της γεωμετρίας. Το φύλλο αυτό παίζει το ρόλο 

γης  στη  διάταξη.  Το  δίπολο  αντικαθίσταται  από  μονόπολο  και  το  ύψος  h 
υποδιπλασιάζεται,  ενώ οι  αλλοιώσεις  παραμένουν μικρές,  όταν οι  διαστάσεις  της γης 

είναι αρκετά μεγάλες, ώστε να ισχύει η προσέγγιση των ειδώλων στην κεραία. Η διάταξη 

αυτή  ονομάζεται  γωνιακός  ανακλαστήρας  ενός  τετάρτου  μήκους  κύματος  (Quarter-

wavelength corner reflector).

Με μία προσεγγιστική θεώρηση του προβλήματος ακτινοβολίας για τη γεωμετρία αυτή, 

μπορεί  να  εξαχθεί  η  εξίσωση  του  διαγράμματος  ακτινοβολίας  [29].  Ο  αλγόριθμος 

χρησιμοποιεί  τη  μέθοδο  των  ειδώλων  και  θεωρεί  h,  l  → ∞ για  τον  υπολογισμό  του 

μακρινού πεδίου του ανακλαστήρα 900.
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Εικόνα 67: Γεωμετρία κεραίας ορθογώνιου ανακλαστήρα
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   Urad = U0[cos(ks sinθ cosφ) – cos(ks sinθ sinφ)] 290

Από την σχέση αυτή γίνεται φανερή η μεγάλη σημασία του παράγοντα k·s = 2π·s/λ στον 

τρόπο  ακτινοβολίας  της  διάταξης.  Η  πρωτότυπη  κεραία,  που  σχεδιάστηκε  στο 

Εργαστήριο Μικροκυμάτων και Οπτικών Ινών του ΕΜΠ, έχει τα χαρακτηριστικά, που 

φαίνονται στον Πίνακα 12. Για την καλύτερη συμπεριφορά της κεραίας στο εύρος ζώνης 

των προδιαγραφών προστέθηκε μία επέκταση στην επιφάνεια γης, η οποία προσεγγίζει 

καλύτερα την πραγματική γεωμετρία με το εξιδανικευμένο αναλυτικό μοντέλο. Η Εικόνα

68 δείχνει μία φωτογραφία του πρωτότυπου αυτού ανακλαστήρα ορθής γωνίας.

Χαρακτηριστικό Μέγεθος Κεραίας Τιμή

Συχνότητα λειτουργίας f = 1500 MHz (λ = 20 cm)

Γωνία ανακλαστήρων 90ο

Μήκος μονόπολου 48 mm (0.4 λ)
Μήκος ανακλαστήρων l = 202 mm
Απόσταση ακμής – μονόπολου s = 71 mm (0.355 λ)
Ύψος h = 143 mm
Διάσταση ανοίγματος D = 285 mm
Διάσταση γης (+ επέκταση) 285 mm + 45 mm
Λόγος στασίμων στα 1500 MHz VSWR = 1.135
Εύρος ζώνης (S11 < -10 dB) BW = 370 MHz
Κέρδος σε {θ,φ} = {π/2, 0} G = 9 dBi
Σύνδεση κυματοδηγού N-Type

Πίνακας 12: Τα χαρακτηριστικά μεγέθη της κεραίας του ραδιομέτρου
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 6.5.ii) Κεραία FM/CW radar

Το  FM/CW  radar,  που  θα  χρησιμοποιηθεί  κυρίως  για  τις  μετρήσεις  πεδίου,  καθώς 

μπορεί να παρέχει πληροφορίες τόσο για την αγωγιμότητα όσο και για την διηλεκτρική 

σταθερά  του  μέσου  διάδοσης,  απαιτεί  την  παρουσία  μίας  GPR  κεραίας  με  κεντρική 

συχνότητα 2750 MHz, σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Το απαιτούμενο εύρος ζώνης της 

συγκεκριμένης εφαρμογής δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό, αφού η γραμμική διαμόρφωση FM 

δεν εκτείνεται πάνω από 200 MHz. Παρόλα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα 

επαναχρησιμοποίησης  της  κεραίας  σε  συστήματα,  τα  οποία  θα  λειτουργούν  με 

μεγαλύτερο  εύρος  ζώνης,  σχεδιάστηκε  και  κατασκευάστηκε  στα πλαίσια  παράλληλης 

διδακτορικής  διατριβής  μία  τυπωμένη  κεραία  τύπου  patch  (patch  antenna),  η  οποία 

χαρακτηρίζεται από σημαντικά μεγαλύτερο εύρος ζώνης και πολύ καλή συμπεριφορά σε 

άμεση επαφή με το έδαφος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων.

Πιο αναλυτικά, η κεραία του FM/CW ραντάρ αποτελείται από ένα ορθογωνικό επίθεμα 

σχήματος  Ε  (Ε-shaped  patch),  το  οποίο  συνδυάζει  συνεπίπεδους  μικροταινιακούς 

συντονιστές (co-planar microstrip resonators) σε επίπεδο γης με σχισμές (slotted ground 

plane).  Αποδεικνύεται,  πως  τα μικροταινιακά  επιθέματα,  που στοχεύουν  στην  άμεση 
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Εικόνα 68: Φωτογραφία της κεραίας του ραδιομέτρου
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σύζευξη  με  τις  ακτινοβολούσες  ή  μη-ακτινοβολούσες  ακμές  μίας  ορθογωνικής 

μικροταινιακής κεραίας, επιτυγχάνουν καλή ευρυζωνική συμπεριφορά.

Η τροφοδοσία της κεραίας γίνεται με ομοαξονικά στο κεντρικό ορθογωνικό επίθεμα. 

Ένα άμεσο παρασιτικό επίθεμα συνδέεται στην ακτινοβολούσα ακμή της κεραίας μέσω 

μίας στενής αγώγιμης ταινίας. Δύο ακόμα παρασιτικά επιθέματα συζευγνύονται μέσω 

διακένων στις μη-ακτινοβολούσες ακμές. Όλα τα επιθέματα έχουν ελαφρώς διαφορετικά 

μήκη συντονισμού, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την ταυτόχρονη διέγερση τεσσάρων 

ρυθμών  συντονισμού,  των  οποίων  οι  συχνότητες  είναι  γειτονικές.  Το  επιθυμητό 

αποτέλεσμα είναι η αύξηση του εύρους ζώνης της κεραίας. Το διηλεκτρικό υπόστρωμα 

της κατασκευής είναι τύπου FR4 ύψους  1.6 mm,  το οποίο λόγω της  σχετικά υψηλής 

διηλεκτρικής σταθεράς του προσφέρει καλύτερη προσαρμογή στην αντίσταση εισόδου 

του ακτινοβολητή.

Κατά τη διαδικασία προσομοίωσης η κεραία έδειξε καλή προσαρμογή (S11 < -10 dB) 

στην  περιοχή  2616  –  2950  Mhz  (330  MHz ή  12%) ,  σε  λειτουργία  GPR.  Σε  κάθε 

περίπτωση η αμοιβαία σύζευξη της κεραίας δεν ξεπερνά τα -50 dB, ακόμα κι αν 2 όμοιες 

κεραίες  τοποθετηθούν  η  μία  ακριβώς  δίπλα  στην  άλλη.  Τα  ακόλουθα  γραφήματα 

επιδεικνύουν τα αποτελέσματα τόσο των προσομοιώσεων όσο και ορισμένων δοκιμών. 

Οι  προσομοιώσεις  έχουν  πραγματοποιηθεί  στο  πρόγραμμα  HFSS  της  Ansoft,  ενώ  οι 

δοκιμές σε χώμα διαφόρων καταστάσεων υγρασίας, με την κεραία σε επαφή με τη γη. Η 

διάταξη  αυτή  έχει  χρησιμοποιηθεί  στα  πλαίσια  των  μετρήσεων  πεδίου  του 

προγράμματος  LEAKING,  ενώ ένα πρωτότυπο  έχει  παρουσιαστεί  και  αξιολογηθεί  σε 

μετρήσεις  GPR στα πλαίσια  του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  Δικτύου Αριστείας  ACE 

(Antenna Centre of  Excellence [Network of Excellence]),  στο Πολυτεχνείο  της Δανίας 

(DTU).
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Εικόνα 69: Το σχεδιάγραμμα της κεραίας του FM/CW radar
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Εικόνα 71: Το διάγραμμα ακτινοβολίας της κεραίας (από προσομοίωση)

Εικόνα 70: Φωτογραφία της patch κεραίας
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Εικόνα 72: Συντελεστής ανάκλασης της patch κεραίας (σε GPR μετρήσεις)
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 6.6. Ψηφιακή Επεξεργασία Λαμβανόμενων Σημάτων

Η ψηφιοποίηση των δεδομένων των μικροκυματικών αισθητήρων αποτελεί μία σύνθετη 

διαδικασία, ειδικά όταν ο ρυθμός δειγματοληψίας απαιτείται να είναι πολύ μεγάλος. Η 

κάθε  μικροκυματική  διάταξη  έχει  διαφορετική  αρχιτεκτονική  και  διαφορετικό  τρόπο 

λειτουργίας.  Βάσει  της  θεωρίας  και  των  πρώτων  παρατηρήσεων,  τα  θεμέλια  της 

επεξεργασίας βασίστηκαν στα ακόλουθα συμπεράσματα:

• Η  ραδιομετρία  δεν  απαιτεί  υψηλούς  ρυθμούς  δειγματοληψίας.  Το  σήμα  του 

παθητικού  αυτού  συστήματος  παρουσιάζει  διακυμάνσεις  με  πολύ  μικρή 

συχνότητα. Το κυριότερο πρόβλημα, που υπεισέρχεται στις μετρήσεις, είναι τα 

υψηλά επίπεδα θορύβου σε μετρήσεις εκτός εργαστηριακών συνθηκών. Σε κάθε 

περίπτωση πάντως δεν απαιτείται κάποιος μετασχηματισμός των δεδομένων.

• Το  σήμα  του  CW  radar  δεν  αναμένεται  να  εμφανίζει  ολίσθηση  Doppler 

μεγαλύτερη του 1 ή 2Hz. Προφανώς ο ρυθμός δειγματοληψίας του μπορεί να μην 

υπερβαίνει  τα  100 Hz,  μία  τιμή,  που  παρέχει  δυνατότητες  επεξεργασίας 

πραγματικού χρόνου (real-time). Η συσκευή έδειξε μεγάλη ανοχή στο θόρυβο και 

ιδιαίτερη ικανότητα στην ανίχνευση κινούμενων αγώγιμων μέσων στο υπέδαφος.

• Η λειτουργία ενός FM/CW radar σαν GPR αισθητήρας απαιτεί ειδικές ρυθμίσεις, 

τόσο  στο  υλικό  (hardware)  όσο  και  στο  σύστημα  επεξεργασίας  σήματος.  Ο 

ρυθμός δειγματοληψίας πρέπει να είναι μεγάλος (210 δείγματα ανά περίοδο) για 
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Εικόνα 73: Ο χώρος δοκιμών GPR κεραιών στο DTU
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την επίτευξη σωστής επεξεργασίας στο πεδίο της συχνότητας.

Στις  εργαστηριακές  δοκιμές  των  συσκευών  αυτών  χρησιμοποιήθηκε  ο  συνδυασμός 

ειδικών καρτών δειγματοληψίας (Analog-to-Digital Converters – ADC) και αντιστοίχων 

προγραμμάτων λήψης, προβολής αποτελεσμάτων και επεξεργασίας. Πιο συγκεκριμένα, 

σε έναν προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή συνδέθηκαν οι κάρτες PICO ADC-42 και 

National Instruments NI-PCI-6000E. Σε κάθε περίπτωση, η διεπαφή υλοποιήθηκε με 

ειδικό πρόγραμμα στο περιβάλλον LabView της National  Instruments,  με τη βοήθεια 

των προγραμμάτων οδήγησης των καρτών αυτών. Για πρακτικούς λόγους,  οι  δοκιμές 

πεδίου  έγιναν  με  τους  A/D  μετατροπείς  ADC-42  της  Pico,  εφόσον  καταλαμβάνουν 

ελάχιστο  χώρο και συνδέονται  εύκολα στην παράλληλη θύρα οποιουδήποτε  φορητού 

υπολογιστή. Δεδομένου ότι δεν απαιτείται κάποια ειδική επεξεργασία στις ενδείξεις του 

ραδιομέτρου,  περιγράφονται  εδώ  μόνο  οι  DSP  εφαρμογές  για  τα  radar  συνεχούς 

κύματος.

 6.6.i) Επεξεργασία σήματος CW radar

Η GPR εφαρμογή, στην οποία χρησιμοποιήθηκε το CW radar στοχεύει στην ανίχνευση 

διαρροών σε υπόγειες σωληνώσεις νερού. Η αρχική υπόθεση για τον τρόπο λειτουργίας 

βασίζεται στο γεγονός ότι το νερό, που κινείται προς τα έξω του σωλήνα, ισοδυναμεί με 

κινούμενο στόχο, ο οποίος σίγουρα εμφανίζει το φαινόμενο Doppler λόγω της τυχαίας 

συμπεριφοράς του φαινομένου. Το νερό, που κινείται κανονικά μέσα στις σωληνώσεις 

δεν  παρεμβάλλει  στο  σήμα,  διότι  το  διάνυσμα  της  ταχύτητάς  του  είναι  κάθετο  στη 

διεύθυνση διάδοσης του Η/Μ κύματος (Εικόνα 74).

Μετά  όμως  από  μελέτη  πολλών  μετρήσεων,  κυρίως  σε  πραγματικές  συνθήκες, 
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Εικόνα 74: Γεωμετρία της εφαρμογής ανίχνευσης διαρροών με CW radar
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δημιουργήθηκε  η  αίσθηση  ότι  το  φαινόμενο  λειτουργεί  ελαφρώς  διαφορετικά.  Πιο 

συγκεκριμένα, η διάβρωση,  που προκαλείται  από την παρουσία μίας διαρροής νερού 

στον εγγύς χώρο, προκαλεί μία σχετικά ισχυρή ανάκλαση (παρουσία κενού ή χώματος με 

πολύ αυξημένη υγρασία).  Ακριβώς η μεταβολή του χώρου που καταλαμβάνει  αυτή η 

περιοχή, που προκαλεί ισχυρή σκέδαση, γίνεται αντιληπτή από το CW radar.

Η  κύρια  αιτία,  που  οδήγησε  σε  αυτό  το  συμπέρασμα,  είναι  η  ιδιαζόντως  μικρή 

συχνότητα Doppler των παρατηρήσεων σε σημεία διαρροών. Συχνότητες της τάξεως των 

5 ως  10  mHz αντιστοιχούν  σε  ταχύτητες  λίγων  cm/h,  που  σίγουρα  δεν  μπορούν  να 

συνδεθούν με κίνηση νερού υπό πίεση. Αντίθετα, η εξέλιξη της διάβρωσης του εδάφους 

από  μία  διαρροή  είναι  ιδιαίτερα  πιθανό  να  αντιστοιχεί  σε  αυτό  τον  ρυθμό.  Η 

επαλήθευση αυτής της θεωρίας πάντως είναι ένα πολύ δύσκολο έργο στην πράξη.

Για την επεξεργασία του λαμβανόμενου σήματος, αναπτύχθηκε πρόγραμμα LabView, το 

οποίο, εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες σε κάθε μέτρηση:

• Απεικόνιση  του  σήματος  στο  πεδίο  του  χρόνου  κι  εύρεση  βασικών 

χαρακτηριστικών, όπως εύρεση μεγίστου, ελαχίστου και peak-to-peak τάσης

• Μετασχηματισμό Fourier (FFT) του σήματος

• Ψηφιακή  παραγώγιση  μετά  από  εφαρμογή  κινούμενο  μέσου  όρου  (moving 

average) στο πεδίο του χρόνου

Οι λειτουργίες αυτές αποσκοπούν στην ανεύρεση ενός μετρικού (metric), το οποίο θα 

μπορεί να αποδώσει σωστά την πιθανότητα εμφάνισης μίας διαρροής. Στην  Εικόνα 75 

φαίνεται η διεπαφή χρήστη με τις εν λόγω απεικονίσεις.
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Εικόνα 75: Η διεπαφή χρήστη για το πρόγραμμα επεξεργασίας σήματος σε Labview
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Μετά  από  θεωρητική  και  πειραματική  διερεύνηση,  ως  πλέον  αξιόπιστη  μαθηματική 

ένδειξη κρίθηκε ο ακόλουθος συνδυασμός:

• Τάση peak-to-peak μεγαλύτερη από ένα κατώφλι (συνήθως 100 mV)

• Συγκέντρωση  ενέργειας  στη  βασική  ζώνη  του  φάσματος  (με  απόρριψη  DC 

συνιστώσας)

• Εμφάνιση ισχυρών μεταβολών στην υπολογισμένη παραγώγιση

Πρακτικά, σε πολλές περιπτώσεις η ισχυρή παρουσία σήματος, όπως απεικονίζεται στην 

peak-to-peak τάση, αρκεί για να πιστοποιήσει τη διαρροή.

Χάρη στην κατευθυντικότητα των κεραιών του συστήματος, η θέση της διαρροής μπορεί 

να καθοριστεί βάσει της θέσης του radar. Στον ακόλουθο πίνακα έχουν συγκεντρωθεί 

ενδεικτικά  ορισμένες  συγκριτικές  μετρήσεις,  πραγματοποιημένες  στην  Γερμανία  από 

ειδικευμένο  προσωπικό.  Η  σύγκριση  γίνεται  με  κλασικούς  ανιχνευτές  διαρροών,  οι 

οποίοι βασίζονται στην αυτοσυσχέτιση ηχητικού θορύβου για τον εντοπισμό. Πρέπει να 

σημειωθεί, πως αυτές οι συσκευές παρουσιάζουν έντονες αδυναμίες, όταν οι σωληνώσεις 

είναι  από  πλαστικό  υλικό  (PVC,  Πολυαιθυλένιο),  κάτι  που  δεν  επηρεάζει  τη 

μικροκυματική  ανίχνευση.  Τα  αποτελέσματα  κρίνονται  σίγουρα  επιτυχή  για 

πραγματικές συνθήκες μετρήσεων.
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 6.6.ii) Επεξεργασία σήματος FM/CW radar

Η  χρήση  του  FM/CW  radar  σε  GPR  εφαρμογές  απαιτεί  αρχικά  ορισμένες  ειδικές 

ρυθμίσεις στο χρησιμοποιούμενο υλικό. Υπάρχουν δύο παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να 

έχουν καταστροφικές συνέπειες στο λαμβανόμενο σήμα:

• Η ισχυρή ανάκλαση από το έδαφος

• Η περιορισμένη απομόνωση των GPR κεραιών

• Η  ενδογενής  διαρροή  σήματος  από  τη  βαθμίδα  εκπομπής  στον  μείκτη  της 

βαθμίδας λήψης

Προφανώς η ανάκλαση από το έδαφος είναι αναπόφευκτη. Αν δεν ληφθούν μέτρα για 

τον  μέγιστο  περιορισμό  των  υπολοίπων  επιδράσεων,  οι  ενισχυτές  του  συστήματος 

κορένονται από τις ισχυρές διαρροές και αδυνατούν να αναδείξουν τα ασθενή σήματα 

από το υπέδαφος. Στην υπό μελέτη περίπτωση, η απομόνωση των κεραιών φθάνει στα 

-50 dB και κρίνεται ικανοποιητική, περιορίζοντας όμως σε κάποιο βαθμό το δυναμικό 

εύρος (dynamic range) του συστήματος.

Από την άλλη πλευρά, η παρουσία ενδογενούς σήματος διαρροής, σε συνδυασμό με τη 

σχεδόν ταυτόχρονη άφιξη του απ' ευθείας σήματος διαρροής από την κεραία εκπομπής 
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Εικόνα 76: Πίνακας αποτελεσμάτων από μετρήσεις CW radar για ανίχνευση διαρροών σε πραγματικές  
συνθήκες. Γίνεται σύγκριση με μετρήσεις ειδικού οργάνου (συσχετιστή θορύβου)

No. Location Material Soil QUALITY

1 1,6 Cast iron Clay NONE 9,61 10,00 NONE BAD RESULTS
2 1,3 Steel Clay, wet 4,0 13,79 -- 14,00 BAD RESULTS
3 1,5 Cast iron Clay, wet 3,6 10,96 10,80 10,90 VERY GOOD
4 1,7 Steel Sand, wet 2,2 21,25 20,00 21,40 GOOD
5 1,6 Steel Clay, wet 1,2 31,67 32,00 32,20 VERY GOOD
6 1,3 PE Stone, wet 2,4 3,34 1,80 3,40 POOR
7 1,6 Steel Clay, wet 3,0 -- -0,10 0,00 VERY GOOD
8 1,4 PE Clay, wet 1,0 2,79 2,90 2,90 PERFECT
9 1,1 PE Sand, wet 2,4 -- 17,00 17,10 VERY GOOD

10 1,4 PE Stone, wet 3,0 2,02 2,40 2,00 MEDIUM
11 1,7 PE Sand, dry 2,5 0,00 -- -- BAD RESULTS
12 1,6 Cast iron Clay, wet 4,5 18,42 17,40 17,40 PERFECT
13 1,5 Cast iron, PE Clay 2,0 27,72 23,40 27,40 POOR
14 1,5 Cast iron Sand, dry 3,5 3,56 3,80 3,60 GOOD
15 1,3 PE Clay, dry 1,5 3,62 3,70 3,60 VERY GOOD

Dep. 
(m)

Size 
(m3/h)

Correlat
or (m)

CW radar 
(m)

Actual 
(m)

Schwanenstr.
Am Karbel
Neefestr.
Pasteurstr.
Markersdorferstr
Cranachstr.
Schulstr.
Würschnitztalstr.
Fritz-König-Str.
Hochstadenstr.
Heiligenfelder Allee
Lenbachstr.
Groppstr.
Anton-Bruckner-Str.
Hohmannstr.
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οδήγησε  το σύστημα σε κορεσμό και αποτυχία ανίχνευσης.

Η λύση στο πρόβλημα δόθηκε με χρήση γραμμής καθυστέρησης στον πομπό του radar. 

Η  γραμμή  αυτή  καθυστερεί  αρκετά  την  επίδραση  της  απομόνωσης,  έτσι  ώστε  να 

μπορούν  να  αντεπεξέλθουν  οι  ενισχυτικές  βαθμίδες  και  να  επιτρέψουν  τη  διέλευση 

εξωτερικού σήματος με την κατάλληλη ενίσχυση.

Ακολουθώντας τις βασικές αρχές επεξεργασίας σήματος, που χρησιμοποιήθηκαν για το 

Doppler  radar,  δημιουργήθηκε  ένα  ανάλογο  σύστημα  DSP  στο  LabView  για  το 

διαμορφωμένο σήμα  του  GPR αυτού.  Στο  FM/CW radar,  η  γραφική  παράσταση  του 

σήματος στο πεδίο του χρόνου έχει μικρή χρησιμότητα. Η λειτουργία του βασίζεται στον 

FFT  μετασχηματισμό,  ο  οποίος  αναδεικνύει  την  beat  frequency  του  σκεδαστή.  Η 

εφαρμογή του όμως στο σήμα πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή.

Η εκτέλεση του FFT μετασχηματισμού σε μία ακολουθία παλμών FM/CW δυσχεραίνει 

σε μεγάλο βαθμό την αναγνώριση του χρήσιμου σήματος, ιδιαίτερα παρουσία θορύβου. 

Η  παρουσία  μεγάλου  πλήθους  από  κρουστικές  στον  FFT  (λόγω  της  παλμοσειράς) 

πρακτικά  μειώνει  την διακριτική  ικανότητα  του  συστήματος  και  μπορεί  να  οδηγήσει 

στην εξαγωγή μόνο προσεγγιστικών, ποιοτικών συμπερασμάτων. Για να διατηρηθεί  η 

διακριτική ικανότητα και η πιστότητα του σήματος, ο FFT πρέπει να πραγματοποιείται 

με  πολλά  σημεία  σε  ακριβώς  μία  περίοδο του  σήματος.  Άλλωστε,  η  παρουσία  της 

παλμοσειράς δεν έχει καμία επιπλέον πληροφορία για την εφαρμογή απεικόνισης.
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Εικόνα 77: Γράφημα FFT σε πολλές περιόδους σήματος βασικής ζώνης FM/CW radar
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Υλοποιώντας τον διακριτό Μ/Σ Fourier  με τις κατάλληλες παραμέτρους μέσα από τη 

προγραμματιστική διεπαφή του LabView, είναι δυνατή η λήψη ορθών μετρήσεων, τόσο 

από  ένα  όσο  και  από  περισσότερους  σκεδαστές,  χρησιμοποιώντας  κατάλληλα  τις 

τεχνικές  DSP,  που  εφαρμόζονται  συνήθως  στα  συστήματα  Ραντάρ  Συνθετικού 

Παραθύρου (SAR).

Κύρια απαίτηση για τη  λειτουργία  αυτή  είναι  η  κίνηση  του  πομποδέκτη  με  σταθερό 

ρυθμό  πάνω  από  το  προς  απεικόνιση  χώρο.  Η  παρουσία  του  σκεδαστή  στον  FFT 

ολισθαίνει,  καθώς  η  απόσταση  μεταβάλλεται,  και  δημιουργεί  μία  παραβολή.  Το 

ακρότατο  της  παραβολής  αντιστοιχεί  στην  ακριβή  θέση  του  σκεδαστή,  ενώ  με 

κατάλληλη επεξεργασία, είναι δυνατή η εύρεση άλλων παραμέτρων από τα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά  της  παραβολής.  Η  μέθοδος  αυτή  είναι  ευρέως  διαδεδομένη  σε 

συστήματα απεικόνισης υπογείων σωληνώσεων.
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Εικόνα 78: Γράφημα FFT σε μία περίοδο σήματος βασικής ζώνης FM/CW radar
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Εικόνα 79: Εικόνα, που παράγεται από παράθεση των Μ/Σ FFT όταν το FM/CW radar κινείται πάνω από 
έναν στόχο, παρουσία θορύβου
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7. Σύνοψη και Θέματα Μελλοντικής Έρευνας

 7.1. Σύνοψη και Συμπεράσματα της Ερευνητικής Δραστηριότητας

Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποτέλεσε ένα πολύπλευρο και απαιτητικό έργο με 

εμπλοκή σε πολλές ερευνητικές περιοχές. Ο κύριος στόχος της δραστηριότητας ήταν η 

ανάπτυξη  ενός  ολοκληρωμένου  συστήματος  γενετικής  βελτιστοποίησης  υψηλών 

επιδόσεων για ηλεκτρομαγνητικά προβλήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στα προβλήματα 

μικροκυματικής  απεικόνισης.  Η  βασική  αυτή  ιδέα  στηρίχθηκε  στην  τεχνολογία  των 

Ευφυών Πρακτόρων Λογισμικού,  των οποίων  η  λειτουργικότητα  επεκτάθηκε  για  την 

δημιουργία  του  Γενετικού  Πράκτορα,  μίας  υπολογιστικής  οντότητας  κατάλληλης  να 

φέρει  εις  πέρας  την  παράλληλη  κατανεμημένη  εκτέλεση  Γενετικών  Αλγορίθμων  με 

κοινωνικό,  συνεργατικό  τρόπο.  Η  ανάπτυξη  κατάλληλης  υποδομής  στον  τομέα  του 

Υπολογιστικού  Ηλεκτρομαγνητισμού  κρίθηκε  απαραίτητη  για  τον  συγκερασμό  Η/Μ 

προβλημάτων  και  πλατφόρμας  Γενετικών  Πρακτόρων.  Προτιμήθηκε  η  Μέθοδος 

Βοηθητικών Πηγών, για την οποία αναπτύχθηκε μία επεκτάσιμη, αντικειμενοστραφής 

βιβλιοθήκη  πολλαπλών  χρήσεων.Η  πιστοποίηση  της  δυνατότητας  υλοποίησης  των 

θεωρητικών αλγορίθμων πιστοποιήθηκε τόσο σε επίπεδο προσομοίωσης, όσο σε πολλές 

περιπτώσεις και σε πειραματικές συνθήκες, με δοκιμές εργαστηρίου και πεδίου.

Σημαντικές  είναι  οι  καινοτομίες,  που  εισάγει  η  πραγματοποιηθείσα  έρευνα  στη 

αναζήτηση  μεθόδων  εξέλιξης  και  βελτιστοποίησης  της  MAS  και  στην  ανάπτυξη 

συστήματος  Γενετικών  Πρακτόρων  για  την  βελτίωση  ηλεκτρομαγνητικών 

προσομοιώσεων. Παράλληλα, η ολοκλήρωση πειραματικών μετρήσεων με υπολογιστικά 

δεδομένα μπορεί να αποτελέσει χρήσιμη συνεισφορά στον χώρο της ηλεκτρομαγνητικής 

ανακατασκευής.

Η  έρευνα  αρχικά  επικεντρώθηκε  στην  θεωρητική  ανάλυση  του  ηλεκτρομαγνητικού 

προβλήματος  εκτίμησης  της  συνάρτησης  Green  σε  διστρωματικό  μέσο.  Η  μελέτη 

βασίστηκε στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, όπου χρησιμοποιείται ευρέως η γραφή των 

σχέσεων σε μορφή εξισώσεων γραμμής μεταφοράς (Transmission Line Green's Function 

– TLGF). Βρέθηκαν οι ιδιοσυντελεστές του πεδίου σε μορφή χωρικών ολοκληρωμάτων 

Fourier (Sommerfeld). Με αριθμητικές μεθόδους (π.χ. συνδυασμός FFT με αριθμητική 

ολοκλήρωση πολλαπλών σημείων, MoM) είναι δυνατή η εξαγωγή του πεδίου, όχι όμως 

σε κλειστή μορφή.

Στη  συνέχεια  αναπτύχθηκε  ένα  ειδικό  υπολογιστικό  πρόγραμμα  για  τη  MAS, 
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προτιμώμενη μέθοδο σε αυτή τη διατριβή. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί ένα καινοτόμο 

εργαλείο,  τόσο  λόγω  της  αρχιτεκτονικής  του,  όσο  και  λόγω  της  δυνατότητας 

επεξεργασίας πολλών διαφορετικών προβλημάτων με μικρό κόστος ανάπτυξης κώδικα. 

Οι δοκιμές της βιβλιοθήκης αυτής επικεντρώθηκαν στην απεικόνιση υπεδάφους, όπου 

ακολουθήθηκε το θεωρητικό μοντέλο, και στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία.

Τα ζητήματα βελτιστοποίησης  απασχόλησαν  πρωτογενώς το τέταρτο κεφάλαιο,  όπου 

παρατίθεται μία σειριακή υλοποίηση Γενετικών Αλγορίθμων σε Java. Η υλοποίηση αυτή 

αποτελεί κεντρικό τμήμα της κατανεμημένης έκδοσης των ΓΑ και ακολουθεί τις απλές, 

βασικές αρχές των Holland, Goldberg. Πραγματοποιήθηκαν εκτελέσεις με υπολογιστικό 

κώδικα MAS του 3ου κεφαλαίου, και τα αποτελέσματα επαλήθευσαν τη θεωρία και τη 

βιβλιογραφία.

Μετά  τις  ανωτέρω  προεργασίες  αναπτύχθηκε  το  σημαντικότερο  ίσως  τμήμα  της 

διατριβής,  η  κατανεμημένη  πλατφόρμα  Γενετικών  Πρακτόρων.  Χρησιμοποιώντας  ως 

βασική  προγραμματιστική  διεπαφή  το  JADE  API,  δημιουργήθηκαν  πράκτορες,  που 

εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες επικοινωνίας τους για να υλοποιήσουν τους γενετικούς 

τελεστές και να αποτελέσουν έτσι έναν κατανεμημένο γενετικό πληθυσμό. Η πλατφόρμα 

δοκιμάστηκε σε πρόβλημα, που συνδύαζε βελτιστοποίηση της μοντελοποίησης αλλά και 

της  ίδιας  της  MAS.  Αποδείχθηκε  πως  η  κλασική  εφαρμογή  της  MAS  μπορεί  στην 

περίπτωση  αυτή  να  βελτιωθεί  σημαντικά,  με  κύριο  γνώμονα  τη  μείωση  του 

υπολογιστικού  κόστους.  Ορισμένες  ατέλειες,  που  παρατηρήθηκαν  στον  τρόπο 

λειτουργίας  της  πλατφόρμας  είναι  θέμα  συζήτησης  στο  επόμενο  κεφάλαιο.  Σε  κάθε 

περίπτωση,  η  κατανεμημένη  πλατφόρμα  επέδειξε  μεγαλύτερη  ευρωστία  από  την 

κλασική προσέγγιση ΓΑ και υψηλές δυνατότητες επιτάχυνσης.

Για τη συλλογή πειραματικών αποτελεσμάτων στις εφαρμογές, που μελετήθηκαν τόσο 

θεωρητικά,  όσο  και  σε  επίπεδο  προσομοιώσεων,  επιλέχθηκαν  τριών  ειδών 

μικροκυματικοί αισθητήρες:  το παθητικό ραδιόμετρο,  και τα radar συνεχούς κύματος 

(CW) χωρίς και με διαμόρφωση φάσης (FM/CW). Το ραδιόμετρο σε μη εργαστηριακές 

συνθήκες υπέφερε από σημαντικές επιδράσεις εξωγενών παραγόντων. Αντίθετα, το CW 

radar  αποδείχθηκε  ικανότατο  στην  ανίχνευση  διαρροών  νερού  στο  υπέδαφος,  ένα 

ιδιαίτερα  δύσκολο  έργο.  Το  FM/CW  radar  λειτούργησε  επιτυχώς  σε  εργαστηριακές 

συνθήκες, όπου εξομοιώθηκε η λειτουργία του ως GPR και βρέθηκαν μέθοδοι Για τα δύο 

radar  υλοποιήθηκε  λογισμικό  επεξεργασίας  σήματος,  το  οποίο  χρησιμοποιήθηκε 

επιτυχώς στις μετρήσεις, ενώ ειδικά η δυνατότητα του CW radar είναι εφάμιλλη, και σε 

ορισμένες περιπτώσεις καλύτερη, των σύγχρονων μεθόδων ανίχνευσης διαρροών.
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 7.2. Θέματα Μελλοντικής Έρευνας

Τα αποτελέσματα της διατριβής σε πολλά σημεία εγείρουν νέες προοπτικές αναζήτησης 

λύσεων  και  βελτιώσεων  των  μέχρι  τώρα  επιστημονικών  ευρημάτων.  Οι  κατά  τον 

συγγραφέα  πλέον  ενδιαφέροντες  τομείς  περαιτέρω  ενασχόλησης  περιγράφονται  στις 

ακόλουθες παραγράφους

 7.2.i) Υπολογισμός Ολοκληρωμάτων Sommerfeld σε Κλειστή Μορφή

Όπως  ήδη  αναφέρθηκε,  ο  υπολογισμός  των  ολοκληρωμάτων  Sommerfeld,  που 

προκύπτουν  από  το  ηλεκτρομαγνητικό  μοντέλο  της  απεικόνισης  υπεδάφους,  δεν 

πραγματοποιείται σε κλειστή μορφή, αλλά αριθμητικά. Στη βιβλιογραφία παρατίθενται 

ορισμένες προτάσεις για την εξαγωγή μίας κλειστής μορφής (Ολοκληρωματική Εξίσωση 

Μικτών Δυναμικών (Mixed Potential Integral Equation – MPIE), Exact Image Theory – 

ΕΙΤ, κ.ά.),  αλλά οι εφαρμογές επικεντρώνονται σε μικροταινιακές διατάξεις και patch 

κεραίες.  Από την άλλη πλευρά,  υπάρχουν ορισμένες προτάσεις  για αυτόν ακριβώς το 

σκοπό  της  απεικόνισης  υπεδάφους,  που  όμως  χρησιμοποιούν  μη  αποδεκτές 

προσεγγίσεις,  όπως  χαμηλής  συχνότητας  ή  (ισοδύναμα)  υψηλής  αγωγιμότητας. 

Ενδιαφέρον  λοιπόν  παρουσιάζει  η  αναζήτηση  ενός  αλγορίθμου,  ο  οποίος  θα  δίνει 

ικανοποιητικά  αποτελέσματα  σε  συχνότητες  της  τάξεως  των  2.5GHz και  για 

πραγματικές τιμές Η/Μ ιδιοτήτων του υπεδάφους.

 7.2.ii) Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης MAS με Υποστήριξη Γεωμετρικά Σύνθετων Διατάξεων

Στην παρούσα της μορφή, η βιβλιοθήκη λογισμικού MAS, με την οποία υλοποιήθηκαν  οι 

κώδικες υπολογιστικού ηλεκτρομαγνητισμού της διατριβής, υποστηρίζει γεωμετρίες, οι 

οποίες δεν απαιτούν σύνθετους γεωμετρικούς υπολογισμούς. Η τελική της μορφή πρέπει 

να  διαχειρίζεται  χωρία  με  μεταβλητά  εφαπτομενικά  διανύσματα  και  πλήρεις 

υπολογισμούς εσωτερικών γινομένων των πεδιακών συνιστωσών. Η ενσωμάτωση αυτής 

της  λειτουργικότητας  θα  την  καταστήσει  ικανή  να  διαχειρίζεται  πλέον  οποιαδήποτε 

γεωμετρία  και  ενδεχομένως  να  μετατραπεί  σε  γενικής  χρήσεως  πακέτο  λογισμικού 

ηλεκτρομαγνητικών προσομοιώσεων.

 7.2.iii) Χρήση Εναλλακτικών Συναρτήσεων Green στη MAS για Απεικόνιση Υπεδάφους

Στην κλασική της έκδοση, η MAS χρησιμοποιεί τυποποιημένες Βοηθητικές Πηγές, όπως 

άπειρες  ρευματικές  κατανομές  για  δισδιάστατα  προβλήματα,  και  δίπολα  Hertz  για 

τρισδιάστατα. Τίποτα όμως δεν απαγορεύει τη χρήση άλλων συναρτήσεων Green (πέραν 

του ομογενούς χώρου), ειδικών για την εκάστοτε γεωμετρία. Έχοντας για παράδειγμα 
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υπολογίσει τη συνάρτηση Green για το μοντέλο του υπεδάφους, είναι δυνατή η χρήση 

αυτών  των  υπολογισμών  και  η  τοποθέτηση  των  νέου  είδους  ΒΠ  μόνο  στο  χώρο 

ανομοιογένειας.  Η  βελτίωση  της  απόδοσης  αναμένεται  να  είναι  σημαντική,  ενώ  η 

ενσωμάτωση αυτού του αλγορίθμου στην υπάρχουσα βιβλιοθήκη λογισμικού MAS είναι 

πρακτικά  άμεση.  Τέλος,  η  ενσωμάτωση  της  θεωρητικής  γνώσης  στο  υπολογιστικό 

μοντέλο είναι βέβαιο πως θα περιορίσει τα σφάλματα, ενώ θα καταστήσει  τη μέθοδο 

ικανή  να  διαχειριστεί  καλύτερα   γεωμετρίες,  στις  οποίες  η  κλασική  προσέγγιση  δεν 

αποδίδει καλά (π.χ. ανοικτά χωρία, λεπτές δομές).

 7.2.iv) Δημιουργία Υπηρεσίας Ιστού για Κατανεμημένη Βελτιστοποίηση Η/Μ Προβλημάτων

Έχει  ήδη  γίνει  αναφορά  στην  ανεξαρτησία  του  είδους  της  προς  βελτιστοποίηση 

εφαρμογής με τη γενετική εξέλιξη. Δεδομένου ότι η πλατφόρμα Γενετικών Πρακτόρων 

έχει  αναπτυχθεί  σε  Java,  είναι  δυνατή  η  δημιουργία  μίας  Υπηρεσίας  Ιστού  (Web 

Service),  που  θα  δίνει  τη  δυνατότητα  στους  χρήστες  να  χρησιμοποιήσουν  την 

πλατφόρμα για βελτιστοποίηση της Η/Μ εφαρμογής τους, μέσω διεπαφών διαδικτύου. 

Μία  ειδική  JSP  ιστοσελίδα,  παραγόμενη  από  κάποιον  web  container,  θα  μπορεί  να 

ενεργεί ως διεπαφή χρήστη, όπου θα ορίζονται οι βασικές παράμετροι της πλατφόρμας. 

Η συμπληρωμένη φόρμα θα αποστέλλεται στο υποσύστημα της Web Service, οπότε και 

θα αρχίζει  η εκτέλεση του ΓΑ.  Ενημερωτικά στοιχεία για την εξέλιξη θα μπορούν να 

λαμβάνονται από τους GeneticServer του συστήματος με παρόμοιο τρόπο. Το πλαίσιο 

του  συστήματος  εισάγει  στοιχειώδεις  περιορισμούς  στη  μορφή  των  εφαρμογών,  και 

μόνο σε επίπεδο εισόδου/εξόδου, οπότε η επιβάρυνση του χρήστη-προγραμματιστή θα 

είναι πρακτικά αμελητέα.

 7.2.v) Εισαγωγή Κινητικότητας στους Γενετικούς Πράκτορες

Η πλατφόρμα παράλληλης κατανεμημένης γενετικής  βελτιστοποίησης,  στην παρούσα 

έκδοσή της, δεν κάνει χρήση των δυνατοτήτων κινητικότητας των πρακτόρων JADE. Η 

υλοποίηση  όμως  μπορεί  να  γίνει  απλούστερη  και  πιο  αποδοτική,  αν  χρησιμοποιηθεί 

μόνο  ένα  JADE  Main-Container  ανά  σύστημα  και  οι  κόμβοι  συνδέονται  σε  αυτό  με 

πρόσθετα containers στο ίδιο AMS. Η λύση αυτή συνεπάγεται άμεσα, ότι οι πράκτορες 

GA  θα  πρέπει  να  διαθέτουν  κινητικότητα  (mobility)  ώστε  να  μεταφέρονται  στον 

κατάλληλο υπολογιστή (container) και να εκτελούν το απαιτούμενο task. Η λύση αυτή 

εξασφαλίζει  την διατήρηση του load balancing και περιορίζει αρκετά την επικοινωνία 

για διαχείριση στατιστικών στοιχείων και πρακτόρων.
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Ο  Δ.  Λυμπερόπουλος  είναι  συγγραφέας  δύο  κεφαλαίων  του  επιστημονικού  βιβλίου: 

“Advances in Information Technologies for Electromagnetics”, Ed. Luciano Tarricone, το 

οποίο θα εκδοθεί από τις εκδόσεις Springer-Verlag:

• Κεφ 10: D. G. Lymperopoulos, I. E. Foukarakis, A. I. Kostaridis,  C. G. Biniaris, D. 

I.  Kaklamani,  “Agents  for  Parametric  Computational  Electromagnetics 
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 9.2. Προγράμματα Υπολογιστικού Ηλεκτρομαγνητισμού

 9.2.i) Πρόγραμμα MATLAB για σκέδαση από το υπέδαφος

Το  ακόλουθο  MATLAB  script  επιλύει  το  δισδιάστατο  πρόβλημα  σκέδασης,  που 

παρουσιάζεται στο 3ο Κεφάλαιο (Παράγραφος 3.4). Δέχεται σαν παραμέτρους εισόδου 

τα γεωμετρικά στοιχεία του προβλήματος καθώς και τις  ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες 

της  γεωμετρίας,  και  παράγει  αποτελέσματα  και  κατάλληλα  διαγράμματα, 

χρησιμοποιώντας υλοποίηση της Μεθόδου Βοηθητικών Πηγών σε 2 διαστάσεις.

function [OP, EFIELD] = subsurface_mas(f, N1, N2, N3, z0, a, h, DX, er1, 
sigma1, er2, sigma2)
% PART 1. INITIALIZATION OF VARIABLES
w = 2*pi*f;
m0 = pi*4e-7;
e0 = 8.854187817e-12;
c0 = 1/sqrt(m0*e0);
k0 = w/c0;
impedance0 = sqrt(m0/e0);
N = N1+N1 + N2+N2 + N3;
di1 = sqrt(er1 - j*sigma1/w/e0)
di2 = sqrt(er2 - j*sigma2/w/e0)
delta = abs(min(1.0*DX/N1, 0.25*h));
I1 = ones(1, N1);
I2 = ones(1, N2);
I3 = ones(1, N3);
KERNEL = zeros(N, N);
% PART 2. INITIALIZATION OF ALL LOCATIONS
CP01_vec = linspace(-DX, DX, N1).' + j*1e-300;
CP12_vec = linspace(-DX, DX, N2).' + j*h;
CP23_vec = j*z0 + a*exp(j*linspace(2*pi/N3, 2*pi, N3)).';
AS01_loc_vec = CP01_vec.' + j*delta;
AS10_loc_vec = CP01_vec.' - j*delta;
AS12_loc_vec = CP12_vec.' + j*delta;
AS21_loc_vec = CP12_vec.' - j*delta;
AS32_loc_vec = (CP23_vec.' - j*z0)*(1 - delta/a) + j*z0;
% PART 3. PLOT OF GEOMETRY
figure;
plot(AS01_loc_vec, 'k+');
hold;
plot(CP01_vec, 'r.');
plot(CP12_vec, 'r.');
plot(CP23_vec, 'r.');
plot(AS10_loc_vec, 'ko');
plot(AS12_loc_vec, 'k*');
plot(AS21_loc_vec, 'k+');
plot(AS32_loc_vec, 'k*');
axis equal;
% PART 4. CALCULATE E-FIELDS AND H-FIELDS AT CPS
INCE_CP01_Ei_vec = exp(j*k0*imag(CP01_vec));
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AS10_CP01_E0_mat = AS_E_Field(w, 1.0, CP01_vec, AS10_loc_vec, I1);
AS01_CP01_E1_mat = AS_E_Field(w, di1, CP01_vec, AS01_loc_vec, I1);
AS21_CP01_E1_mat = AS_E_Field(w, di1, CP01_vec, AS21_loc_vec, I2);
AS01_CP12_E1_mat = AS_E_Field(w, di1, CP12_vec, AS01_loc_vec, I1);
AS21_CP12_E1_mat = AS_E_Field(w, di1, CP12_vec, AS21_loc_vec, I2);
AS12_CP12_E2_mat = AS_E_Field(w, di2, CP12_vec, AS12_loc_vec, I2);
AS32_CP12_E2_mat = AS_E_Field(w, di2, CP12_vec, AS32_loc_vec, I3);
AS12_CP23_E2_mat = AS_E_Field(w, di2, CP23_vec, AS12_loc_vec, I2);
AS32_CP23_E2_mat = AS_E_Field(w, di2, CP23_vec, AS32_loc_vec, I3);
INCH_CP01_Hi_vec = -exp(j*k0*imag(CP01_vec))/impedance0;
[AS10_CP01_H0_mat d] = AS_H_Field_cart(w, 1.0, CP01_vec, AS10_loc_vec, 
I1);
[AS01_CP01_H1_mat d] = AS_H_Field_cart(w, di1, CP01_vec, AS01_loc_vec, 
I1);
[AS21_CP01_H1_mat d] = AS_H_Field_cart(w, di1, CP01_vec, AS21_loc_vec, 
I2);
[AS01_CP12_H1_mat dummy] = AS_H_Field_cart(w, di1, CP12_vec, 
AS01_loc_vec, I1);
[AS21_CP12_H1_mat dummy] = AS_H_Field_cart(w, di1, CP12_vec, 
AS21_loc_vec, I2);
[AS12_CP12_H2_mat dummy] = AS_H_Field_cart(w, di2, CP12_vec, 
AS12_loc_vec, I2);
[AS32_CP12_H2_mat dummy] = AS_H_Field_cart(w, di2, CP12_vec, 
AS32_loc_vec, I3);
[AS12_CP23_H2_mat dummy] = AS_H_Field_cart(w, di2, CP23_vec, 
AS12_loc_vec, I2);
% multiply by impedance0 in order to normalize the matrix
INCH_CP01_Hi_vec = INCH_CP01_Hi_vec * impedance0;
AS10_CP01_H0_mat = AS10_CP01_H0_mat * impedance0;
AS01_CP01_H1_mat = AS01_CP01_H1_mat * impedance0;
AS21_CP01_H1_mat = AS21_CP01_H1_mat * impedance0;
AS01_CP12_H1_mat = AS01_CP12_H1_mat * impedance0;
AS21_CP12_H1_mat = AS21_CP12_H1_mat * impedance0;
AS12_CP12_H2_mat = AS12_CP12_H2_mat * impedance0;
AS32_CP12_H2_mat = AS32_CP12_H2_mat * impedance0;
AS12_CP23_H2_mat = AS12_CP23_H2_mat * impedance0;
% PART 5. CREATE THE KERNEL MATRIX
% 5.1 EQUATION 1: AS10_CP01_E0_mat - AS01_CP01_E1_mat - AS21_CP01_E1_mat 
= - INCE_CP01_Ei_mat
% 5.2 EQUATION 2: AS01_CP12_E1_mat + AS21_CP12_E1_mat - AS12_CP12_E2_mat 
- AS32_CP12_E2_mat = 0
% 5.3 EQUATION 3: AS12_CP23_E2_mat + AS32_CP23_E2_mat = 0
% 5.4 EQUATION 4: AS10_CP01_H0_mat - AS01_CP01_H1_mat - AS21_CP01_H1_mat 
= - INCH_CP01_Hi_mat
% 5.5 EQUATION 5: AS01_CP12_H1_mat + AS21_CP12_H1_mat - AS12_CP12_H2_mat 
- AS32_CP12_H2_mat = 0
% ORDER: AS10 AS01 AS21 AS12 AS32
KERNEL = [AS10_CP01_E0_mat, -AS01_CP01_E1_mat, -AS21_CP01_E1_mat, 
zeros(N1, N2+N3);
             zeros(N2, N1),  AS01_CP12_E1_mat,  AS21_CP12_E1_mat, 
-AS12_CP12_E2_mat, -AS32_CP12_E2_mat;
                                              zeros(N3, 2*N1+N2), 
AS12_CP23_E2_mat,  AS32_CP23_E2_mat;
          AS10_CP01_H0_mat, -AS01_CP01_H1_mat, -AS21_CP01_H1_mat, 
zeros(N1, N2+N3);
             zeros(N2, N1),  AS01_CP12_H1_mat,  AS21_CP12_H1_mat, 
-AS12_CP12_H2_mat, -AS32_CP12_H2_mat    
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         ];
% PART 6. CREATE THE CONSTANT VECTOR AND SOLVE THE SYSTEM
b = [ -INCE_CP01_Ei_vec; zeros(N2+N3,1); -INCH_CP01_Hi_vec; zeros(N2, 
1)]; 
I_vector = (KERNEL \ b).';
I10 = I_vector([1:N1]);
I01 = I_vector([N1+1:2*N1]);
I21 = I_vector([2*N1+1:2*N1+N2]);
I12 = I_vector([2*N1+N2+1:2*(N1+N2)]);
I32 = I_vector([2*(N1+N2)+1:N]);
figure; plot(abs(I_vector));
% PART 7. ERROR CHECKS (DE_bc)
clear KERNEL; pack;
CP01_vec = linspace(-DX, DX, 4*N1).' + j*1e-300;
CP12_vec = linspace(-DX, DX, 4*N2).' + j*h;
CP23_vec = j*z0 + a*exp(j*linspace(2*pi/N3, 2*pi, 4*N3)).';
INCE_CP01_Ei_vec = exp(j*k0*imag(CP01_vec));
AS10_CP01_E0_vec = sum(AS_E_Field(w, 1.0, CP01_vec, AS10_loc_vec, I10), 
2);
AS01_CP01_E1_vec = sum(AS_E_Field(w, di1, CP01_vec, AS01_loc_vec, I01), 
2);
AS21_CP01_E1_vec = sum(AS_E_Field(w, di1, CP01_vec, AS21_loc_vec, I21), 
2);
AS01_CP12_E1_vec = sum(AS_E_Field(w, di1, CP12_vec, AS01_loc_vec, I01), 
2);
AS21_CP12_E1_vec = sum(AS_E_Field(w, di1, CP12_vec, AS21_loc_vec, I21), 
2);
AS12_CP12_E2_vec = sum(AS_E_Field(w, di2, CP12_vec, AS12_loc_vec, I12), 
2);
AS32_CP12_E2_vec = sum(AS_E_Field(w, di2, CP12_vec, AS32_loc_vec, I32), 
2);
AS12_CP23_E2_vec = sum(AS_E_Field(w, di2, CP23_vec, AS12_loc_vec, I12), 
2);
AS32_CP23_E2_vec = sum(AS_E_Field(w, di2, CP23_vec, AS32_loc_vec, I32), 
2);
ERROR_CPO1_DE = abs(AS10_CP01_E0_vec + INCE_CP01_Ei_vec - 
AS01_CP01_E1_vec - AS21_CP01_E1_vec);
ERROR_CP12_DE = abs(AS01_CP12_E1_vec + AS21_CP12_E1_vec - 
AS12_CP12_E2_vec - AS32_CP12_E2_vec);
ERROR_CP23_DE = abs(AS12_CP23_E2_vec + AS32_CP23_E2_vec);
figure; plot(ERROR_CPO1_DE);
figure; plot(ERROR_CP12_DE);
figure; plot(ERROR_CP23_DE);
if (max([ERROR_CPO1_DE; ERROR_CP12_DE; ERROR_CP23_DE]) > 0.2)
    keyboard;
end
% PART 8. NEAR-FIELD VISUALIZATION
pack;
x_vec = linspace(-2*DX,2*DX, N);
[X Y] = meshgrid(x_vec, linspace(-z0,0.0, N));
OP0_mat = X+j*Y;
[X Y] = meshgrid(x_vec, linspace(-1e-3,h, N));
OP1_mat = X+j*Y;
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[X Y] = meshgrid(x_vec, linspace(h-1e-3,2*z0, N));
OP2_mat = X+j*Y;
OP = [OP0_mat; OP1_mat; OP2_mat];
EFIELD = zeros(size(OP));
% OP0_mat = OP; % DEBUG
for ny = 1:size(OP0_mat,1),
    INCE_CP01_Ei_vec = exp(j*k0*imag(OP0_mat(ny, :)));
    AS10_CP01_E0_vec = sum(AS_E_Field(w, 1.0, OP0_mat(ny, :).', 
AS10_loc_vec, I10), 2);
    EFIELD0(ny, :) = INCE_CP01_Ei_vec + AS10_CP01_E0_vec.';
    EFIELDS(ny, :) = AS10_CP01_E0_vec.';
end
figure; contourf(real(OP0_mat), imag(OP0_mat), abs(EFIELD0), 50); axis 
equal; shading flat;
figure; contourf(real(OP0_mat), imag(OP0_mat), abs(EFIELDS), 50); axis 
equal; shading flat;
% OP1_mat = OP; % DEBUG
for ny = 1:size(OP1_mat,1),
    AS01_CP01_E1_vec = sum(AS_E_Field(w, di1, OP1_mat(ny, :).', 
AS01_loc_vec, I01), 2);
    AS21_CP01_E1_vec = sum(AS_E_Field(w, di1, OP1_mat(ny, :).', 
AS21_loc_vec, I21), 2);
    EFIELD1(ny, :) = AS01_CP01_E1_vec.' + AS21_CP01_E1_vec.';
end
figure; contourf(real(OP1_mat), imag(OP1_mat), abs(EFIELD1), 50); axis 
equal; shading flat;
% OP2_mat = OP; % DEBUG
for ny = 1:size(OP2_mat,1),
    AS12_CP23_E2_vec = sum(AS_E_Field(w, di2, OP2_mat(ny, :).', 
AS12_loc_vec, I12), 2);
    AS32_CP23_E2_vec = sum(AS_E_Field(w, di2, OP2_mat(ny, :).', 
AS32_loc_vec, I32), 2);
    EFIELD2(ny, :) = AS12_CP23_E2_vec.' + AS32_CP23_E2_vec.';
end
figure; contourf(real(OP2_mat), imag(OP2_mat), abs(EFIELD2), 50); axis 
equal; shading flat;
EFIELD2 = EFIELD2 .* [abs(OP2_mat - j*z0) > a];
EFIELD = [EFIELD0; EFIELD1; EFIELD2];
% PART 9. AUXILIARY FUNCTIONS
function e_z = AS_E_Field(w, di, CP_loc_vector, AS_loc_vector, I_vec)
NN = length(AS_loc_vector);
MM = length(CP_loc_vector);
m0 = pi*4e-7;
e0 = 8.854187817e-12;
k0 = w*sqrt(e0*m0);
k = k0*di;
dist_matrix = repmat(CP_loc_vector, 1, NN) - repmat(AS_loc_vector, MM, 
1);
e_z = -(w*m0/4)*besselh(0, 2, k*abs(dist_matrix)) .* repmat(I_vec, MM, 
1);
function [h_rho, h_phi] = AS_H_Field_cyl(w, di, CP_loc_vector, 
AS_loc_vector, I_vec)
NN = length(AS_loc_vector);
MM = length(CP_loc_vector);
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m0 = pi*4e-7;
e0 = 8.854187817e-12;
k0 = w*sqrt(m0*e0);
k = k0*di;
CP_loc_matrix = repmat(CP_loc_vector, 1, NN);
AS_loc_matrix = repmat(AS_loc_vector, MM, 1);
dist_matrix = CP_loc_matrix - AS_loc_matrix;
h_common = (-j*k/4)*besselh(1, 2, k*abs(dist_matrix)) .* repmat(I_vec, 
MM, 1) ./ abs(dist_matrix);
h_mult = CP_loc_matrix .* conj(AS_loc_matrix) ./ abs(CP_loc_matrix);
h_rho =  h_common .* (-imag(h_mult));
h_phi =  h_common .* (abs(CP_loc_matrix) - real(h_mult));
function [h_x, h_y] = AS_H_Field_cart(w, di, CP_loc_vector, 
AS_loc_vector, I_vec)
[h_rho h_phi] = AS_H_Field_cyl(w, di, CP_loc_vector, AS_loc_vector, 
I_vec);
CP_loc_matrix = repmat(CP_loc_vector, 1, length(AS_loc_vector));
CP_loc_matrix = CP_loc_matrix ./ abs(CP_loc_matrix);
% hat{rho} = hat{x}cos(phi) + hat{y}sin(phi)
% hat{phi} = -hat{x}sin(phi) + hat{y}cos(phi)
h_x = h_rho .* real(CP_loc_matrix) - h_phi .* imag(CP_loc_matrix);
h_y = h_rho .* imag(CP_loc_matrix) + h_phi .* real(CP_loc_matrix);

 9.2.ii) Πρόγραμμα C++ για σκέδαση από το υπέδαφος

Το  ακόλουθο  πρόγραμμα  σε  C++  επιλύει  το  ίδιο  ακριβώς  πρόβλημα,  με  χρήση  της 

βιβλιοθήκης libMAS, για τη Μέθοδο Βοηθητικών Πηγών.

#include "linalg/linalg.cpp"
#include "free_space_2d.hpp"
#include "infline.hpp"
#include "circle.hpp"
#include "mas_problem.hpp"
#include <iostream>
#include <iomanip>

using std::cin;
using std::cerr;
using std::cout;
using std::endl;
using MAS::cdvector;
using MAS::cdmatrix;
using MAS::mas_problem;
using MAS::geometry;
using MAS::ptrtf;
using MAS::ptrsrc;
using MAS::ptrgeom;
using MAS::infline;
using MAS::circle;
using MAS::ptrmodel;
using MAS::autoptrproblem;
using MAS::autoptrmat;
using MAS::free_space_2d;
using MAS::MAPPING;
int main (void) {

const matreal lambda = 0.125;
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const matreal k0 = 2*M_PI/lambda; // k0 = 16pi => f0 ~= 2.4GHz
matreal h, z0, radius;
matreal a01, a10, a12, a21, a32;
matreal N1, N2, N3, dblMap;
matreal iface_er, ground_er, iface_sigma, ground_sigma;
natural N01, N12, N32;
/* First we read the constant problem parameters */
cin >> iface_er;
cin >> iface_sigma;
cin >> h; h *= lambda;
cin >> ground_er;
cin >> ground_sigma;
cin >> z0; z0 *= lambda;
cin >> radius; radius *= lambda;
/* Now we read the optimizing parameters */
cin >> N1; N01 = (int) N1;
cin >> N2; N12 = (int) N2;
cin >> N3; N32 = (int) N3;
cin >> a01;
cin >> a10;
cin >> a12;
cin >> a21;
cin >> a32;
cin >> dblMap; const enum MAPPING m = (dblMap > 0.5? MAS::ROOT7OF8 

: MAS::IDENTITY);
const matreal x_span = 16*lambda;
/* Initialize problem classes */
ptrtf space_tf  = new free_space_2d(); space_tf->set_k0(k0);
ptrtf iface_tf  = new free_space_2d(iface_er, iface_sigma); 

iface_tf->set_k0(k0);
ptrtf ground_tf = new free_space_2d(ground_er, ground_sigma); 

ground_tf->set_k0(k0);
ptrgeom if_line  = new MAS::infline(M_PI, x_span, zero, N01, N01, 

N01, m);
ptrgeom gnd_line = new MAS::infline(M_PI, x_span, -j*h, N12, N12, 

N12, m);
ptrgeom pipe_cyl = new MAS::circle(radius, N32, N32, 0, -j*z0); 

//PEC
if_line->set_as_surfaces(a10, a01);
gnd_line->set_as_surfaces(a21, a12);
pipe_cyl->set_as_surfaces(a32); //PEC

#ifdef DEBUG
if_line->cp().print(cout,"if_cp");
if_line->checkpts().print(cout,"if_op");
if_line->as().print(cout,"if_asin");
if_line->as(MAS::AS_OUT).print(cout,"if_asout");
gnd_line->cp().print(cout,"gnd_cp");
gnd_line->checkpts().print(cout,"gnd_op");
gnd_line->as().print(cout,"gnd_asin");
gnd_line->as(MAS::AS_OUT).print(cout,"gnd_asout");
pipe_cyl->cp().print(cout,"pipe_cp");
pipe_cyl->checkpts().print(cout,"pipe_op");
pipe_cyl->as().print(cout,"pipe_asin");

#endif
// NEW method for MAS simulations
// 
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ptrmodel m_space = new MAS::mas_model(space_tf, new 
MAS::src_model(space_tf, j));

ptrmodel m_iface = new MAS::mas_model(iface_tf);
ptrmodel m_ground = new MAS::mas_model(ground_tf);
m_space->add_enclosure(if_line, m_iface);
m_iface->add_enclosure(gnd_line, m_ground);
m_ground->add_enclosure(pipe_cyl);
autoptrproblem mp(new MAS::mas_problem(3, m_space));
mp->add_model(m_iface, true);
mp->add_model(m_ground, false);
cdmatrix* Z = mp->kernel();
cdvector* inc_cp = &(mp->source_vector());

#ifdef DEBUG
Z->print(cout, "kernel_cp");
inc_cp->print(cout, "incsrc_cp");

#endif
//MAS::fast_auto_solve(*Z, *inc_cp, matreal(5.0));
//mp->set_currents(*inc_cp);
mp->set_currents(MAS::solve(MAS::LPSVD, *Z, *inc_cp));

#ifdef DEBUG
mp->currents().print(cout, "myx");

#endif
// START ERROR CALCULATIONS
delete Z; inc_cp = 0;
cdmatrix* Zp = mp->check_matrix();
cdvector* inc_mp = &(mp->source_vector());

#ifdef DEBUG
Zp->print(cout, "kernel_mp");
inc_mp->print(cout, "incsrc_mp");

#endif
// Fitness calculation

const matreal errsq_norm = ((*Zp)*mp->currents() -= 
(*inc_mp)).fabssqr() / inc_mp->fabssqr();

const matreal sizefac = std::log10(Z->rows());
const matreal errfac = 

1.0/(1.0+std::pow(matreal(1.0e6*errsq_norm), 4));
const matreal fitness = errfac / sizefac;

//#ifdef DEBUG
cerr << "Old fitness is " << 0.5*std::log10(errsq_norm) << ", 

Factor is " << errfac << endl;
//#endif

cout << std::setprecision(PRECISION) << fitness << endl; 
cout.flush();

delete Zp;
autoptrmat thisfield(mp->field_matrix(1.2*x_span, 1.2*x_span, 384, 

384));
thisfield->print(cout, "e_field");
return 0;

}
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