
CEL PROJEKTU 
Proponowane badania mają na celu opracowanie wydajnych metod oceny, porównywania, i klasyfikacji 
dostępnych w literaturze komórek kompaktowych oraz efektywnych technik syntezy optymalnych komórek 
kompaktowych poprzez optymalizację ich topologii i parametrów geometrycznych. Nadmierny koszt 
numeryczny związany z dokładnym projektowaniem złożonych struktur kompaktowych zostanie 
zmniejszony poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik optymalizacji pośredniej, wielopoziomowych 
symulacji EM, modeli obwodowych oraz użyciu lokalnych i globalnych modeli aproksymacyjnych. 
 
OPIS REALIZOWANYCH BADAŃ PODSTAWOWYCH 

Niniejszy projekt dotyczy wydajnych procedur projektowania zminiaturyzowanych komponentów 
mikrofalowych i radiowych o dużej skali złożoności. Należy wyróżnić następujące etapy pracy:  

 Opracowanie metodologii tworzenia szybkich modeli surogatowych. Położony zostanie nacisk na modele 
fizyczne, oparte na wiedzy dotyczącej modelowanej struktury (np. symulacji z rzadką siatką 
dyskretyzacji). Połączenie zgrubnych modeli symulacyjnych, dekompozycji struktury (możliwej dzięki 
modułowej konstrukcji większości struktur mikrofalowych) oraz modeli aproksymacyjnych  
(w szczególności lokalnych) jest kolejnym obiecującym sposobem na zmniejszenie kosztu związanego  
z tworzeniem i ewaluacją modelu surogatowego.  

 Opracowanie wydajnych obliczeniowo algorytmów optymalizacyjnych dla potrzeb symulacyjnych metod 
projektowania. Proponowane rozwiązania oparte będą na koncepcji SBO (ang. surrogate-based 
optimization), w ramach której bezpośrednia optymalizacja kosztownego numerycznie modelu 
dokładnego zostaje zastąpiona procedurą iteracyjną, polegającą na optymalizacji taniego obliczeniowo 
modelu zgrubnego (ang. surrogate model) oraz jego korekcji przeprowadzanej za pomocą danych 
symulacyjnych modelu dokładnego. W ramach tego zadania planuje się opracowanie następujących 
technik szczegółowych: (i) dwupoziomowej metody SBO (uwzględniającej zarówno obwód zastępczy jak  
i aproksymacyjne modelowanie komórki); (ii) jednoczesnego projektowania komórek z końcowym 
szybkim strojeniem komponentu wykorzystującym lokalne modele aproksymacyjne, (iii) algorytmów 
SBO z ekstrakcją parametrów o adaptacyjnych ograniczeniach (dla polepszonej zbieżności), jak również 
(iv) użycie technologii portów współkalibrowanych dla potrzeb szybkiego strojenia struktury.  

 Implementacja numeryczna i weryfikacja opracowanych technik modelowania i optymalizacji. 

 Projektowanie zminiaturyzowanych komponentów mikrofalowych dla wybranych aplikacji. Jest to 
istotny etap projektu, umożliwiający praktyczną weryfikację przydatności opracowanych narzędzi 
modelowania i optymalizacji.  

 
POWODY PODJĘCIA DANEJ TEMATYKI BADAWCZEJ 

Przegląd bieżącej literatury przedmiotu wskazuje na niedoskonałości obecnie obowiązujących paradygmatów 

projektowania zarówno zminiaturyzowanych struktur mikrofalowych jak i ich części składowych, które muszą 

zostać zredefiniowane aby zapewnić rzetelność wyników, automatyzację, i—co najważniejsze—efektywność 

obliczeniową procesu projektowania. Do najważniejszych nierozwiązanych dotychczas problemów 

metodologicznych trzeba zaliczyć: 

1. Upraszczanie problemu projektowania zminiaturyzowanych układów mikrofalowych do wyznaczania wartości 

parametrów geometrycznych arbitralnie wybranych komórek kompaktowych. Podejście to nie pozwala na 

znalezienie optymalnych rozwiązań układowych, a ponadto nie uwzględnia złożonych odziaływań EM 

pomiędzy sąsiadującymi komórkami wewnątrz struktury o zwartej konstrukcji. Prowadzi to do istotnej 

degradacji parametrów użytkowych końcowego układu mikrofalowego. 

2. Wyłączne stosowanie konwencjonalnych rozwiązań układowych jako struktur referencyjnych dla procesu 

miniaturyzacji istotnie ogranicza zakres stosowalności tej metody. Liczba możliwych zminiaturyzowanych 

rozwiązań układowych może być zwiększona poprzez określenie alternatywnych struktur referencyjnych, dzięki 

czemu specyfikacje projektowe dla komórek kompaktowych mogą być bardziej elastyczne. 

3. Stosowanie ogólno dostępnych technik modelowania do wielowymiarowego problemu projektowania komórek 

kompaktowych, których parametry geometryczne mają duże zakresy zmienności, jest albo zbyt niedokładne (w 

przypadku typowych modeli obwodowych) albo zbyt czasochłonne (w przypadku modelowania EM lub próby 

zbudowania dokładnego modelu aproksymacyjnego). Rozwiązanie tego problemu jest szczególnie istotne z 

punktu widzenia optymalizacji wielokryterialnej, wymagajacej zazwyczaj ogromej liczny ewaluacji funkcji 

celu. 

4. Wysoki koszt obliczeniowy symulacji EM kompaktowych obwodów mikrofalowych. Wielokrotna ewaluacja 

modelu EM (optymalizacja, przemiatanie parametrów) jest w praktyce zbyt kosztowna. 

5. Duża liczba parametrów projektowych struktur kompaktowych drastycznie zwiększająca złożoność 

numeryczną procesu optymalizacji. W tych przypadkach również przemiatanie parametrów jest niepraktyczne. 

6. Stosowanie surogatowych metod optymalizacji jest obecnie jedynym obiecującym podejściem do problemu 

projektowania struktur kompaktowych, choć konwencjonalne algorytmy nie dają się bezpośrednio zastosować 

ze względu na niedokładność modeli surogatowych i dużą liczbę zmiennych niezależnych. 
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