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مسايل وارون
پراكندگي امواج 



پراكندگي امواج
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شرط تشعشعي زامرفلد
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(far field pattern)الگوي ميدان دور



مساله وارون
با فرض دانستن          براي يك يا چند موج مختلف  

را بازيابي كنيم؟ Dچگونه شكل مانع 
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D يكتايي در بازيابي شكل

اگر بر اثر برخورد موج       با 
دو مانع      و     الگوهاي 

ميدان دور برابر باشند، آيا 
؟                      



:مثال نقض
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امواج تخت



مساله وارون
با اطالعات                   براي امواج تخت در همه  

و همه راستاهاي مشاهده  dراستاهاي تابيده شده 

x̂شده  



)Schiffer-1960( مانع بازيابي يكتايي

  به دور ميدان الگوهاي كه باشند مانع دو      و      اگر

  تخت موج نامتناهي تعداد پراكندگي از آمده دست

ˆ  آنگاه ،                                     باشد، برابر ˆ( , ) ( , )u x d u x d 1 2
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يكتايي تنها با يك موج تخت

)Colton-Sleeman-1983( ،                     اگر•

)Liu-1997(اگر مانع يك گوي باشد•

•D  ،يك چند وجهي باشد)Rondi-2003(

برای یکـتایــی چقدر از اطالعات الگوی میدان دور الزم است؟: مساله باز
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موانع به طور موضعي پوشيده شده

:شرط مرزي مركب



روشهاي بازيابي مانع

روش نيوتن
روش منبع نقطه اي
روش نمونه برداري خطي
روش منابع تكين



روش نيوتن



روش نيوتن
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روش نيوتن



روش نيوتن



روش نيوتن



 اي روش منبع نقطه



امواج كروي



 روش منبع نقطه اي
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 روش منبع نقطه اي

قرار داشته باشد Dداخل مانع  zاگر نقطه 

و 
( , ) ( , )s x z x z  





روش منبع نقطه اي



روش نمونه برداري خطي



روش منابع تكين

اثبات رفتار تکينگی 

 .به  مرز نزدیک شودzوقتی نقطه                

 تخمين                  به کمک اطالعات الگوی ميدان دور( , )s z zˆ( , )u x d
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