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فرکا سا مرایرروویو مراناشرد نندورور افرشایذ ذر ا میدا یسرا ایر

ترکیبات ،ا و ذرات اخالصا ما د فریتها ،سد اسرتهرا و ذرات فزرشی

نه آنها افشوده ماشود در ای مقالره نرا نررارییری را و کامتو یرتهرای

کرندا یک ساخیار ذاذا الریرومیدا یسا معرفا ش ه است ای ذراذا
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اسیفاده ا خواص الریرومیدا یسا ا و کامتو یتهای کرندا معرفا ش ه
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ذ ا نراسرا توروری خر ا یقرال  )TLMا جرا شر ه اسرت هنندری

نهیدهسا ی عنزررد ذاذا معرفا ش ه نا ه ف دسییانا نه نیشیری پهدرای

نا ذ نا ،نا نرارییری الگورییم نهیدرهسرا ی ا دحرا ذرات نهبودیافیره

مدزا  )MLPSOصورت یرفیه است ای ذراذا نرا ارتامت 3/3 mm

در حالررت تررانذ عنررودی مرروا الریرومیدا یسرا ،دارای حر ا ت تزفررات

نا یشیا  -11/8 dBمعادل  94درص ذ ا) و ح اکثر ذ ا -42 dB
در مد وده فرکا سا  Xماناش

واژه های کلیدی :ا و کامتو یتهای کرندا ،ذاذا الریرومیدا یسا،
نهیدهسا ی ا دحا ذرات نهبودیافیه مدزا  ،)MLPSOروش تدزیزا خ
ا یقالا )TLM

مقدمه

امررررو ه نرررا یسررریرش کارنردهرررای امرررواا الریرومیدا یسرررا ،اسررریفاده ا ذررراذاهرررای

الریرومیدا یسا یش ا اهنیت ویژهای نرخوردار ش ه است ا ذاذاهای الریرومیدا یسرا
در کارنردهررای متیزفررا ما د ر  :راداریریررشی در صرردایع ورراما ،ذ ر ا امررواا م ررر در
یوشاهای مونایت ،ذ ا امواا ت اخزا در سیسیمهای مترانراتا هنجروار ،ذر ا امرواا
ت اخزا ایجاد ش ه در مر ارها و نردهرای الریرو یررا و ذر ا امرواا م رر در تجهیرشات
پششرا اسیفاده ماشود راحرا ذراذاهرا نرا روشهرای متیزفرا ما در چد دیره کرردن
ه فند ذاذاها ،اسیفاده ا سطوح ا یتانگر فرکا سرا و نررارییری مدری پمسرنا ا جرا

ماشود ] [1ذاذاهای چد دیه نه دلیت کمهشیده نرودن و داشری دامدره وسریع کرارنردی،
یرا ا می اولیری ای روشها ماناش یک ذاذا خوا نای دارای ذ ا ناد ،و ن کم
و میشان پهدای نا ذ نا مداسب ناش نرای رسی ن نه ذ ا ناد ،ذراذا نایر دو ویژیرا

اصزا داشیه ناش ای ویژیاها عبارتد ا  -1 :ایجاد تطبیق امتر ا

نری مدری ترانذ نرا

مدی ذاذا ،که ناعث ماشود کنیری نا تاا ا سطح نیرو ا ذراذا نره وذرود آیر و
سنت اعوم موا تانشا وارد ذاذا شود  -2دسییانا نه نیشیری خواص ذ نا در ساخیار
ذاذا ،که موذب ماشود توان موا هدگا عبور ا ذراذا نره سررعت کراهذ یانر و نره
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صورت یرما در ذاذا تزف شود تزفات نا یشریا و امتر ا

کرت ذراذا چدر دیره ا

تووری خ ا یقال (TLM) 1مداسبه ماشرود ] [2نررای ایدرره یرک ذراذا ذر ا نرادیا
داشیه ناش  ،نای مولفههای الریریرا و میدا یسا موا ورودی نطرور هنشمران ت رعیف یرا
ذ ا شو

مواد دیالریریک معنولا توا ایا ذ ا می ان الریریرا را دار اما نه دلیرت

میدا یسا بودن ،ت عیف می ان میدا یسرا را نره خرونا ا جرا نرادهدر نررای رفرع ایر
مشرت در مواد دیالریریرا ما د  :کرن ها ،ر ی هرا ،اپوکسراهرا و یرراف هرا ،ترکیبرات
اخالصا ما د  :ذرات فزشی ،سد استها ،کرندیتهای آه  ،فریتهرا و ذرات یررت افرشوده
ما شود تا میرشان ذر ا الریررو میدا یسرا آ هرا افرشایذ یانر در ایر ترکیربهرا درصر
اخالصا و ا ا ه ذرات اخالصا ،در تیییر خواص الریرومیدا یسا مرواد نسریار ا رر یر ار
اسررت ]3و [4دا شررند ان نررا ایجرراد تیییررر در خصوصرریات دیالریریرررا و میدا یسررا
کامتو یتها نه د بال دسییانا نه ذاذاهای الریرومیدا یسا نرا کیفیرت نرادتر مراناشرد

خصوصرریات دیالریریرررا مرراده نررر حسررب فوذپرر یری الریریرررا 2آن و خصوصرریات

میدا یسا آن نر حسب فوذپ یری میدا یسا 3آن نه ترتیب نا روان 1و  2نیان ماشود هرر

دو مشتصه شامت سنتهای حقیقرا و موهروما هسرید و نصرورت اعر اد متریز
ماشو

هردو مولفه در میشان ذ ا و تطبیق امت ا

وشریه

قذ تعیی کدد های دار

)1

"    '  j

)2
"    '  j
ترکیبات کرندا نه دلیت داشی اریب دیالریریک ناد یرا ا نهیری ترکیبها نررای
تهیه ذاذاها ماناشد امرو ه نا یسیرش عزم ا و ،امران ساخت و راحا کامتو یتهای
کرندا یا یرافدا در ای

میده فراهم ش ه است در نرخا ا تدقیقرات پر

ا سراخی را و

کامتو یتهای کرندا ذ یر اررایب الریرومیدا یسرا آنهرا ا ر ا هییرری شر ه و میرشان
ذ ا آ ها مداسبه ش ه است ] [5ای کامتو یتها معنود دارای و ن کم و اسیدرا نراد

و ذ ا سبیا مداسبا هسید اما معنودً پهدای نا ذ نا کنا دار

نرای رفع ای مشررت
1

transmission line method
Permittivity
3
Permeability
2
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ماتوان ا روش ساخیار ذاذا چد دیه نهره نرد نا رار دادن چد ی ترکیرب کرامتو ییا
در دیررههررای متیزررف عررموه نررر افررشایذ میررشان ذ ر ا ،پهدررای نا ر ذ ر نا را یررش نطررور
چشنگیری نهبود داده ماشود در راحا ذاذا چد دیه پارامیرهای راحا شرامت تعر اد
دیهها  ،اتامت هر دیه ،تع اد مواد موذود نرای اسیفاده در هر دیه و تیییرر یرا نره یرا
ارایب الریرومیدا یسا مواد نا فرکا

ماناشد تیییر در ای پارامیرها ذایگشتهرایا را

ایجاد ماکد و تع اد حالتهای منر نسیار یاد خواه ش در ییجه پیر ا کرردن نهیرری
حالت نصورت آ مایذ و خطا یا دسیا عنمً غیر منر است و نای نا روشهای نهیدهیرانا
غیر خطا یا چد ه فه ا جا شود ا می اولتری ای روشهرا مراتروان نره  1 NSGA_IIو

 2 MLPSOاشاره کرد در ای تدقیق نا اسریفاده ا اررایب الریرومیدا یسرا  10مراده را و

کامتو ییا کرندا ارائه ش ه در مقادت دیگر یک ذراذا  4دیره نرا ارتامت  3/3 mmو
پهدای نا ذ نا  -11/8 dBدر مد وده فرکا سا  Xمایررویوو راحا ش ه است
اصول طراحی و بهینه سازی جاذب چند الیه

ساخیار یک ذاذا چد دیه را ماتروان مطرانق شررت 1شران داد نررای مداسربه امتر ا

ساخیار یک ذاذا آ را نر روی سطح فزش که دارای امت ا

صفر در مدر وده مرایررویوو

است ،رار مادهد

شکل .1ساخیار یک ذاذا چد دیه
Modified local best particle swarm optimization
Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II

1
2
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تزفات نا یشیا ساخیار ذاذا ،نا روان نا یشیا  3تا  5ا سطح فزش نرا امتر ا

شروع ش ه تا مداسبه امت ا

صرفر

کت دیهها ادامه مایان مق ار تزفرات نا یشریا نسریگا نره

پارامیرهای  -1ترتیب دیهها  -2اتامت دیهها  -3وع مواد و اریب ی ردها الریریرا
)  )  n ( f )   n ( f )  j n ( fو اریب فروذپر یری میدا یسرا ) ( n ( f )  n ( f )  jn ( f

دیهها دارد ] [6نا توذه نه دامدره تیییررات پارامیرهرای انرت تدوریم در راحرا و هنندری
مددصر نه فرد نودن مق ار تزفات نا یشیا در فرکا

های متیزف ،ل ا در راحا سراخیار

ذاذا چد دیه ،تع اد نسیار یادی تانع چد ه فه منر خواه نود نهیدهیانا چدی توانرع

غیر خطا چد ه فه نطور می اول نا روشهرای نهیدرهسرا ی ذنعییرا ما در  :ا دحرا ذرات

نهبودیافیه ،(PSO) 1الگورییم ترامرت تفاارزا ) (DEو الگرورییم ن ییرک نرا مرترب سرا ی
امیزوا مرتبه دو  )NSGA-IIا جا ماشود ][6
)3

)4

)5

) 𝑁𝑁𝜃𝜃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 Γ 𝑇𝑇𝑇𝑇 = ((𝜂𝜂𝑁𝑁 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝜂𝜂0
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑 𝑘𝑘−𝑗𝑗2
𝑁𝑁 𝑁𝑁 𝑁𝑁+ (𝜂𝜂𝑁𝑁 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝜂𝜂0 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜃𝜃𝑁𝑁 )Γ
)

)

)

) 𝑁𝑁𝜃𝜃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ∕ ((𝜂𝜂𝑁𝑁 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 +

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑁𝑁𝑑𝑑 𝑁𝑁𝑘𝑘−𝑗𝑗2

𝑁𝑁+ (𝜂𝜂𝑁𝑁 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝜂𝜂0 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜃𝜃𝑁𝑁 )Γ

)𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = ((𝜂𝜂𝑁𝑁 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝜂𝜂0
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑 𝑘𝑘−𝑗𝑗2
𝑁𝑁 𝑁𝑁 𝑁𝑁+ (𝜂𝜂𝑁𝑁 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜃𝜃𝑁𝑁 + 𝜂𝜂0 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)Γ
)

𝑁𝑁𝜃𝜃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑁𝑁𝑑𝑑 𝑁𝑁𝑘𝑘−𝑗𝑗2

)𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ∕ ((𝜂𝜂𝑁𝑁 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜃𝜃𝑁𝑁 + 𝜂𝜂0

𝑇𝑇𝑇𝑇

Γ

𝑁𝑁+ (𝜂𝜂𝑁𝑁 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜃𝜃𝑁𝑁 − 𝜂𝜂0 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)Γ

| 𝑇𝑇𝑇𝑇∕𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑅𝑅 𝑇𝑇𝑇𝑇∕𝑇𝑇𝑇𝑇 = 20 log10|Γ

نهیدهیانا چدی توانع غیرخطا چد ه فه نطور می اول نا روشهای نهیدهسرا ی ذنعییرا

ما د  :ا دحا ذرات نهبودیافیه ) ،(PSOالگورییم ترامت تفاازا ) (DEو الگرورییم ن ییرک

نا مرتبسا ی امیزوا مرتبره دو  )NSGA-IIا جرا مراشرود ] [6تعر اد دیرههرا مجرا

ساخیار و اریب ی ردها الریریرا )  )  n ( f )   n ( f )  j n ( fو اریب فوذپ یری
میدا یسا )  ) n ( f )  n ( f )  jn ( fمواد موذود نه عدوان ورودی اولیه نه رر افرشار داده

ماشود و چی مان هوشند ا ه ساخیار نا توذه نه تانع ه ف و یر های راحرا نره رر افرشار

سترده ماشود

particle swarm optimization

1
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الگورییم تراکم ذنعییا نهبود یافیره مدزرا  MLPSOیررا ا سرتههرای ارتقرای یافیره
 PSOاست در ای روش تنا حالرتهرای منرر نصرورت ف رای حالرت در ورر یرفیره
ماشود که هر حالت یک قطه خواه نود نرای نهیدهیانا ا کت ف ای موذود نه تصرادف
چد مجنوعه نا تع اد مد ودی ع و ا یتاا ماشود ست

نر اسا

تانع ه ف مسروزه در

هر مجنوعه نهیری ع و نه عدوان نهیری مدطقهای در یک فایت ذخیرره مراشرود در ادامره
نهیری های مدطقهای نا هم مقایسه ماشو تا نهیرری کرت پیر ا شر ه مشرتو شرود و ایر
مق ار یش در یک فایت ذخیره مایردد نرای ذسیجوی نع ی ،مران مجنوعههای ذ ی نرا
توذه نه مران مجنوعههای بزا و فاصزه ای مرانها نا نهیری مدزا و نهیرری کرت مطرانق
روان  6و  7تشریت ماشود در ای مرانهای ذ ی نه تصادف تع ادی ع و تشریت داده
ماشود و نا اسیفاده ا تانع ه ف نهیری های کت و مدطقهای مج دا مداسبه ماشرو

ایرر

نهیری مدطقهای و کت ذ ی سبت نه حالت بت نهیر ناشد ذایگشی حالت بزا ماشرو
نا تررار ای رو مدا ق ذسیجوی ذ ی نه سنت نهیری های مدزا و کت مینرکش شر ه و
ا چد ی نار تررار مجنوعهها در ذهت ییرا اخی نهیری حالت مینرکرش مراشرو

پ

] 8و[ 7
)6
)7

) xi (d )  xi 1 (d )  vi (d

)) vi (d )    vi 1 (d )  c1  rand ( pbest (d )  xi 1 (d ))  c2  rand ( g best (d )  xi 1 (d

در معاددت  6و  xi (d ) ،7و )  vi (dمران و سرعت ذره  iا در دینا سیون  dهسرید و
 randمول اع اد تصادفا یرسا ا نی ]1و [0است  c1و  c1انت هرای مثبیرا هسرید کره
شیاا انت امی ه ماشو

رانطره  6مرران ذ یر را نرا توذره نره مرران برت و نرا سررعت

حرکت )  vi (dتولی ماکد در رانطه  7سرعت حرکت ذره یا یروه مداسبه مراشرود ،در
سنت راست ای تساوی عبارت اول تا یرذانجایا مران یروه یا ذره در مرحزه برت اسرت،
عبارت دو ا ر نهیری مدطقهای در مق ار ذانجایا یروه یرا ذره را تولیر مراکدر عبرارت
سو ا ر نهیری پاسخ ذنعا در مقر ار ذانجرایا یرروه یرا ذره را تعیری مراکدر [ ]7ایر
تررارها تا تدقق شرط پایان حزقه ادامه مایان
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طراحی جاذب

ا آ جایا که اریب دیالریریک کرن ناد است ماتوا ر مراده مداسربا ذهرت ت رعیف
می ان الریریرا ناش اما چون ارریب فوذپر یری میدا یسرا آن پرایی اسرت نراتوا ر
ذاذا مداسبا نرای امواا ناش نرای غزبه نر ای اعف ذرات اخالصا نه ترکیبات کررن

افشوده ماشود کامتو یتهای کرندا ایجاد ش ه مرواد مداسربا نررای سراخت ذراذاهرای
میدا یسا خواهد نود اما مشرت اصزا ای ذاذاها پهدای نا ذر نا کرم اسرت در ایر
تدقیق نرای رفع ای مشرت ا روش ذاذا های چدر دیره اسریفاده شر ه اسرت نررای ایر
مدوور ا خواص الریرو میدا یسا 10ا و کامتو یت کرن پایه ارائه ش ه در مقادت دیگرر
نه عدوان ا معات ورودی اولیه اسیفاده ش ه است [ ]9-12ا و شنارهی اری ای مرواد در
ذ ول 1آورده ش ه است
نرای ا جا

راحا تانع ه ف وشیه ش ه و ی های راحا اعنال یردی ه است سرت

نهیدهیانا نهیری حالت منر نره روش نهیدرهسرا ی  MLPSOسرترده شر ه اسرت در ایر
راحا ه ف رسی ن نه نیشیری میوس ذر ا در نیشریری پهدرای نا ذر نا نرا کنیرری
اتامت در ور یرفیه ش ه است تانع هر ف مرورد ورر نصرورت معادلره  )8تعیری شر ه
است ذنزه اول ای معادله در نرییر ه میوس ذ ا در تناما یا های فرکا

است ا

آ جایا که نرای یک ذاذا راداری داشری ذر ا  -20 dBو میرشان ذر ا نیشریر ا ایر
مق ار یک حالت مطزوا مدسوا ماشود ،نا ذنزه دو نره شدیررا میرشان ذر ا نره dB

 -20ار ش دها ش ه است نه مدوور ایدره ذاذا په نا شود ذنزه سرو ترا یر کنیرری

اتامت را نرآورده ماکدر هنندری در ایر روانر  N ،شرناره هرر دیره i ،شرناره یرا

فرکا

و  jشناره یا های اویهای اسرت راحرا ذراذا نرا اسریفاده ا توروری  TLMو

نهیدهسا ی آن نا نرارییری روش  MLPSOا جا ش ه است
)8
)9
)10



C ( f i ,  j , d N )  min p 1  p 2  p3

𝑀𝑀
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐾𝐾∑
) 𝑗𝑗𝜃𝜃 (𝑓𝑓𝑖𝑖 ,
𝑅𝑅 𝑗𝑗=1 ∑𝑖𝑖=1 𝑅𝑅 (𝑓𝑓𝑖𝑖 , 𝜃𝜃𝑗𝑗 ) +

𝐾𝐾𝐾𝐾2
𝐾𝐾
𝑀𝑀
𝑇𝑇𝑇𝑇
) 𝑗𝑗𝜃𝜃 ∑𝑗𝑗=1 ∑𝑖𝑖=1 𝐶𝐶 (𝑓𝑓𝑖𝑖 , 𝜃𝜃𝑗𝑗 ) + 𝐶𝐶 𝑇𝑇𝑇𝑇 (𝑓𝑓𝑖𝑖 ,
𝐾𝐾𝐾𝐾2

= 𝑝𝑝1

𝐻𝐻 = 𝑝𝑝2
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)11
)12

𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇/𝑇𝑇𝑇𝑇 (𝑓𝑓𝑖𝑖 , 𝜃𝜃𝑗𝑗 ) < −10

𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇/𝑇𝑇𝑇𝑇 (𝑓𝑓𝑖𝑖 , 𝜃𝜃𝑗𝑗 ) > −10

𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇/𝑇𝑇𝑇𝑇 (𝑓𝑓𝑖𝑖 , 𝜃𝜃𝑗𝑗 ) − 20
{ = ) 𝑗𝑗𝜃𝜃 𝐶𝐶 𝑇𝑇𝑇𝑇/𝑇𝑇𝑇𝑇 (𝑓𝑓𝑖𝑖 ,
0
dN

n

∑ p3 = G

N=1

جدول .1شناره ی اری و ا  10ا و کامتو یت کرندا اسیفاده ش ه در راحا ذراذا الریرومیدا یسرا
چد دیه در مد وده فرکا سا ،اع اد مورد اسیفاده نر اسا

فرکا سا ماناشد 

fi fi  8.2, 8.4 ,8.6,... 12.2, 12.4 GHz



نودار ارائه ش ه در مقادت معیبر در یا هرای

مشتصات ذاذا معرفا ش ه در ذ ول  2ارائه ش ه است میشان ذ ا ذراذا معرفرا
ش ه درتانذ عنودی مطانق شرت 2ماناش هنا طور که در نودار شرت  2دی ه مراشرود
کنیری میشان ذ ا ای ذاذا در فرکا

 11/9 GHzنرانر  -11/8 dBاسرت کره تقریبرا

معادل  94درص موا تانشا است
جدول  .2پارامیرهای ساخیار ذاذا ا و کامتو
شناره ماده در ذ ول2
اتامت دیه )mm
10
0/5
8
0/6
2
1/2
4
1
 3/3اتامت کت ساخیار ذاذا

ییا 4دیه نهبود یافیه نه روش MLPSO

شناره دیه
دیه 1
دیه 2
دیه 3
دیه 4
فزش

در نقیه مد وده فرکا سا ا ای مق ار نیشیر است ا ذنزه ایدرره میرشان ذر ا آن در
فرکا

 9 GHzتا  10/5 GHzنه نیذ ا  -20 dBیش مارس هنرا طور کره ا روانر

ا یوار داشییم در تانذ عنود میشان ذ ا در پمریشیش های  TEو  TMیرسان است

یرش
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شکل .2میشان ذ ا ساخیار راحا ش ه در تانذ عنودی

در شرت  3میشان تزفات نا یشیا ذاذا در اویههای تانشا متیزف رسم شر ه اسرت
هنا طور که در نودارهای شرت  3یش دی ه ماشود در ای ذاذا نا وذود تیییرر در میرشان
ذ ا ،پهدای نا ذ نا آن هنندان حفظ ش ه است

شکل .3میشان ذ ا ساخیار راحا ش ه در تانذهای مایت

عنزررد میشان ذ ا ای ذاذا نا چدر نو ره ا مرواد ذر ول  1مقایسره شر ه اسرت و
یایج آن در ذ ول  3آورده ش ه است ای مقایسه شان ماده میشان ذ ا و پهدای نا ر
ذ نا در ذاذا راحا ش ه سبت نه مواد مورد اسیفاده نه مق ار انت ممحوهای افرشایذ
یافیه است
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جدول .3مقایسه عنزررد ذاذاهای الریرومیدا یسا ا وکامتو ییا
در مد وده  Xماکروویو 8/2-12/4 GHz

نتیجهگیری

در ای مقاله دوه مداسبه اریب ذ ا یرا تزفرات نا یشریا نره روش  TLMتواریح داده

ش ه است یرا ا اصزاتری چالذهای راحا ذاذاهرای چدر دیره ،نهیدرهیرانا آنهرا
است چون نهیدهیانا ذاذا یک تانع چد ه فه است یا نه عبرارتا ذنعییرا اسرت ،نایر ا
اکسیرممیااهای ذنعییا اسیفاده کرد در ای مقاله چگو گا نهیدهیانا نرا روش MLPSO

توایح داده ش ه است در هایت نا اسیفاده ا خواص 10ماده ا و کرامتو ییا کرندرا ارائره
ش ه در مقادت دیگر یک ذراذا چدر دیره راحرا و نهیدره سرا ی شر ه اسرت در ایر
راحا ه ف نهیدهیانا نیشیری میشان ذ ا ،در نیشیری پهدای نا  ،نرا کنیرری ارتامت
تعیرری ش ر ه اسررت ذرراذا معرفرراش ر ه نررا اررتامت  3/3 mmدارای پهدررای نا ر ذ ر نا
 -11/8 dBدر کت مد وده نا  xمایرروویو ماناش هنندی نه ا ای اویههرای متیزرف
تانذ یش عنزررد ذاذا مداسبه ش ه است مقایسه عنزررد ساخیار ذاذا نا مرواد سرا

ه

آن ،شان دهد ه افشایذ میشان ذ ا و پهدای نا ذ نا سبت نه مواد موذود ماناش
مراجع
[1] B.A. Munk, ,“ Frequency selective surfaces : theory and design,”. John
Wiley & Sons. pp. 1-14, 2000
[2] D. M. Pozar, “ Microwave engineering”, John Wiley, New York,
(2005).

63 / 1395  پاییز و زمستان،2  شمارة، سال ششم،)مجلة فیزیک کاربردی دانشگاه الزهرا (س

[3] Y. Sun, C. Feng, X. Liu, S. W. Or, and C. Jin, “ Synthesis,
Characterization and Microwave Absorption of Carbon-coated Cu
Nanocapsules”, Materials Research 17, (2013) 477–482
[4] K. Sakai, Y. Wada, and S. Yoshikado, “Composite electromagnetic
wave absorber made of permalloy or Sendust and effect of sendust particle
size on absorption characteristics”, PIERS Online 4, (2008) 846–853
[5] J. R. Liu, M. Itoh, T. Horikawa, K. Machida, S. Sugimoto, and T.
Maeda, “Gigahertz range electromagnetic wave absorbers made of
amorphouscarbon-based magnetic nano-composites”, Journal of Applied
Physics 98, (2005) 054305-1-054305-7
[6] J. L. Yong, L. X. Yin, and Z. Jie, “ Design of high performance
multilayer microwave absorbers using fast Pareto genetic algorithm, ”
Science in China Series E: Technological Sciences 52, (2009) 2749-2757.
[7] S. Chamaani, S A. Mirtaheri, and M A Shooredeli, “Design of very
thin wide band absorbers using modiﬁed local best particle swarm
optimization,” AEU International journal of Electronics and
Communications 62, (2008) 549-556.
[8] D. J. Krusienski, and W. K. Jenkins, “Design and performance of
adaptive systems based on structured stochastic optimization strategies,”
IEEE Circuit and Systems Magazine 5, (2005) 8-20
[9] L. C. Folgueras, M. A. Alves, and M. C. Rezende, “ Microwave
absorbing paints and sheets based on carbonyl iron and polyaniline:
measurement and simulation of their properties,” Journal of Aerospace
Technology and Management 2, (2010) 105-110
[10] D. D. Zhang, D. L. Zhao, J. M. Zhang, L. Z. Bai, “ Microwave
absorbing property and complex permittivity and permeability of graphene–
CdS nanocomposite,” Journal of Alloys and Compunds 589, (2014) 378–
383.
[11] T. Zhao, C. Hou, H. Zhang, R. Zhu, S. She, J. Wang, T. Li, Z. Liu, and
B. Wei, “Electromagnetic Wave Absorbing Properties of Amorphous
Carbon Nanotubes,” Scientific Reports 4, (2014) 5619
[12] H. Q. Yuan, T. Zhang, X. Yan, X. Guo, and J. Guo, “ Electromagnetic
field absorbing polypropylene Nanocomposites with tuned permittivity and
permeability by Nanoiron and Carbon Nanotubes,” The Journal Physical
Chemistry 118, ( 2014) 24784−24796

