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طراحی و شبیه سازی پوششی با استفاده از فراسطوح نامرئی سازی با استفاده از فرامواد

فازجهت انتشار ، پالریزاسیون، اندازه و: ویژگی های امواج الکترومغناطیسی •
های ویژگی های امواج پراکنده شده از یک جسم برابر با ویژگی: نامرئی سازی•

همان امواج در صورت عدم وجود آن جسم 
طراحی و شبیه سازی پوششی نامرئی ساز به روش: موضوع پروژه و اهداف آن •

فرش با استفاده از فراسطوح و کاهش محدودیت ها 

:فرشروشبهسازینامرئی
زمینسطحرویجسمی•
زمینسطحازشدهمنعکسامواجهمانندبازگشتیامواج:آنرویپوششدادنقرار•

:فراسطوح
متناوبهایساختارازشدهتشکیلوکمضخامتباصفحاتی•
آنبهبرخوردیامواجبرایویژهمرزیشرایطایجادبرایساختوطراحیقابل•

:فراسطوحازاستفادهباسازینامرئی
امواجابشبازتزاویهوبازگشتیفازواندازهتنظیمبرایفراسطحبصورتپوششیطراحی

زمینسطحازبازگشتهامواجهمانند،برخوردی

:مزایا
ضخامت بسیار کم پوشش•
وزن بسیار کم پوشش •
قابلیت ساخت آسان•
قابلیت افزایش مقیاس آن برای ابعاد بزرگتر•
قابل استفاده در شکل ها و اندازه های متنوع•
نداشتن پرتوهای جانبی و جابجا شده انعکاسی •

aلف سلول واحد تشکیل دهنده پوشش و نمودار فاز بازگشتی آن به ازای مقادیر مخت•

:شبیه سازی پوشش طراحی شده روی سطحی شیروانی شکل و فلزی•

(درجه15تا )پهنای باند اندک و محدودیت زاویه تابش : محدودیت ها •
:درجه60راه حلی جدید برای افزایش زاویه تابش تا •

جمع بندی
معرفی نامرئی سازی و روش فرش و استفاده از فراسطوح و مزایای آن•
طراحی و شبیه سازی پوششی با استفاده از فراسطوح•
بررسی محدودیت ها و ارائه راه حل برای افزایش زاویه تابش•
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δ = 180 − 2𝑘0ℎ𝑐𝑜𝑠(𝛼)


