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 تغییر خصوصیات پراکندگی استوانه، هدف. از گرافن برای شکلدهی تنظیمپذیر پراکندگی استوانه عایق استفاده شده است، در این مقاله:چکیده
. به دست آورده شده ا ست، ضرایب پراکندگی دو استوانه پوشیده شده با گرافن و هدف، برای این منظور.عایق به استوانه دیگر با شعاع دلخواه است
، تراهرتز4  و3  امپدانس سطحی مورد نیاز گرافن برای د ستیابی به هدف مورد نظر در دو فرکانس،با برابر قرار دادن ضرایب پراکندگی دو ا ستوانه
 سطح. حاصل شده است، این هدف به صورت کنترلپذیر، ناشی از اعمال ولتاژ، با تغییرات مناسب در پتانسیل شیمیایی گرافن.محاسبه شده است
. هدف و پوشیده شده با گرافن از دو روش شبیهسازی و تحلیلی بهدستآمدهاند،مقطع راداری دو بعدی استوانههای بدون پوشش
. گرافن، سطح مقطع راداری، پراکندگی، امپدانس سطحی:واژههای کلیدی
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Abstract: In this paper, graphene has been designed for tunable scattering manipulation of a dielectric cylinder. The goal is changing
scattering properties of a dielectric cylinder to ones of another cylinder with desired radius. For this purpose, scattering coefficients of
the covered and target cylinders have been achieved and equated. Required surface impedance of the graphene in order to obtain the
considered goal in the frequencies of 3 and 4 THz has been derived. By properly tuning the chemical potencial of the graphene, caused
by induced voltage, this goal has controllably been achieved. Total scattering widths of the bare, target and covered cylinders are
obtained from numerical simulations and analytical calculations.
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 -1مقدمه
در سااالهای اخیر ،فناوری تراهرتز در زمینه مخابرات ،تصااویربرداری و
کاربردهای طیفساانجی ،توجه زیادی را به خود جذب کرده اساات ]-1
 .[3متاسااافانه ،کمبود مادهای مناساااب که بهصاااورت مؤثری به امواج
تراهرتز ،پاسخ دهد باعث شده است شکلدهی موج در این فرکانسها با
مشاااکل مواجه شاااود ] .[4اگرچه فرامواد میتوانند بهعنوان یک گزینه
برای حل این مشکل در نظر گرفته شوند ،پیچیدگیهای ساخت کارایی
آن ها را کاهش مید هد ].[5گرافن ،یک تکال یه از اتم های کربن،
بهعنوان یک ماده مناسب پی شنهاد شده است که میتواند این مشکل را
حل ک ند ] .[6ام پدانس ساااطحی مختلط گرافن ،همراه با توا نایی
کنترلپذیری آن توسط میدان بایاس الکتریکی و مغناطیسی باعث شده
اسااات که از آن برای طراحی ادوات مختلفی در فرکانس های تراهرتز
استفاده شود ].[7-9
در این مقاله ،ق صد داریم تا با ا ستفاده از گرافن و تنظیم پتان سیل
شیمیایی آن ،موج پراکنده شده از استوانه عایق را کنترل کرده و آن را
تبدیل به موج پراکنده شااده از اسااتوانه عایق دیگری با شااعاع دلخواه
نماییم .برای دسااتیابی به این هدف ،ابتدا مساائله پراکندگی مربوط به
استوانه که با گرافن پوشیده شده و استوانه هدف را حل کرده و ضرایب
پراکندگی مربوط به هر دو اسااتوانه را به دساات میآوریم .سااپس برای
اینکه خ صو صیات پراکندگی این دو ا ستوانه یک سان شوند ،الزم ا ست
سااطح مقطع راداری این دو اسااتوانه برابر شااوند که برابری ضاارایب
پراکندگی آنها را نتیجه میدهد .با برابر قرار دادن ضااارایب پراکندگی
دو اسااتوانه مورد نظر ،امپدانس سااطحی مورد نیاز گرافن ،حاصاال می
شود .با دانستن امپدانس سطحی گرافن ،میتوان پتانسیل شیمیایی آن
را طوری تنظیم کرد که هدف مورد نظر ،به دست آید .با استفاده از این
روش ،میتوان رادارهای مشاهدهگر را فریب داد.
مقاله از پنج بخش تشاااک یل شاااده اسااات .دربخش  ،2در مورد
پیشزمینه نظری گرافن بحث میشااود .بخش  3شااامل حل مساائله
پراکندگی مربوط به اسااتوانه هدف و اساتوانه بدون پوشااش و پوشایده
شده با گرافن و به د ست آوردن خ صو صیات الزم آن بهعنوان پو شش
جهت د ستیابی به هدف مورد نظر در دو فرکانس  3و  4تراهرتز ،ا ست.
بخش  4نتایج حاصل از شبیه سازی استوانههای بدون پوشش  ،هدف و
پو شیده شده با گرافن را ن شان میدهد .نتیجهگیری در ق سمت  5آمده
است.

 -2پیشزمینه نظری گرافن
گرافن ،بهعنوان یک سااطح بینهایت نازک ،توسااط تانسااور رسااانندگی
مختلط ساااطحی ،مدل میشاااود ] .[10فرض کنید یکالیه گرافن در
فضای آزاد در صفحه  x-yقرار دارد .مدل غیرهمسانگرد برای گرافن و

استفاده از گرافن برای شکل دهی تنظیمپذیر . . .

رسانندگی گرافن بهصورت تانسور زیر بیان میشود:
)(1

𝑦𝑦𝜎̂𝑦̂𝑦 σ(w,µc(E0),Γ,TB0)=𝑥̂𝑥̂𝜎𝑥𝑥 + 𝑥̂𝑦̂𝜎𝑥𝑦 + 𝑦̂𝑥̂𝜎𝑦𝑥 +

که در آن  wفرکانس زاویهای Γ ،آهنگ پراکندگی نشاندهنده تلفات،
 Tدما و  µcپتانسیل شیمیایی است E0 .و  B0به ترتیب میدانهای
بایاس الکتریکی و مغناطیسی هستند .در حالت کلی ،آهنگ تغییرات
امپدانس سطحی گرافن میتواند تابعی از فرکانس ،دما و میدان باشد.
پتانسیل شیمیایی که مربوط به چگالی بارهای الکتریکی است ،می
تواند توسط ناخالص سازی شیمیایی و یا با اعمال میدان بایاس،
کنترل شود .توجه کنید که در رابطه ( σxx = σyy ،)1و .σxy =- σyx
بنابراین میتوان این رابطه را بهصورت زیر نوشت:
σ (w, µc(E0), Γ, T, B0) = σd I + σo J

)(2

که  σdو  ،σoبه ترتیب رسانندگیهای قطری و غیر قطری ،بهصورت
̂𝑦𝑦̂  I=𝑥̂𝑥̂ +و ̂𝑥̂𝑦  J=𝑥̂𝑦̂ -دایادهای متقارن و پادمتقارن هستندσd .
و  σoاز فرمول کوبا 1به دست میآیند:
)ε
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که{ ]) nF (ɛ) = 1/{1+exp[(ɛ- µc)/(kBTتوزیع فرمی-دیراک و
 = 106 m/sسرعت فرمی است ].[11
ما در این م قا له فرض کردهایم که م یدان با یاس مغ ناطیسااای
نداریم ( ،) B0 = 0ب نابراین طبق راب طه ( )4عا مل های غیر قطری
رسااانندگی حذف خواهند شااد و تنها عامل قطری رسااانندگی که
مسااتقل از بایاس مغناطیساای اساات باقی میماند و گرافن بهعنوان
یک ماده همسانگرد عمل میکند.
2
در رابطه ( ،)3عامل اول مربوط به مشاااارکت درون باند و عامل
دوم مربوط به انتقال بین باند 3اسااات .عامل اول از روش تحلیلی
بهصورت زیر بهدستآمده است ].[12
vF

𝑇 𝑘𝐵 ⅇ 2

𝐶𝜇
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+ 2𝐿𝑛 (ⅇ𝑥𝑝(−
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این فرمول ،دارای فرم مدل درود 1است که رفتار جمعی الکترونهای
آزاد را توصیف میکند.
عامل بین باند را نمیتوان بهصورت تحلیلی ,تعیین نمود اما اگر داشته
باشیم |  KBT « | µcو  KBT « ћwیک عبارت تحلیلی تقریبی برای این
عامل در ] [13بهدستآمده است:
)(6

2|𝜇𝑐 | − (𝑤+𝑗 2𝛤)ℏ
𝑗ⅇ 2
( 𝑛𝑙
)
𝜋2ℏ
2|𝜇𝑐 | + (𝑤+𝑗 2𝛤)ℏ
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∞∑ Ein = az E0
)−∞ 𝑎𝑛 𝐽𝑛 (𝛽𝜌) ⅇ𝑥𝑝(𝑗𝑛ɸ

)(9
)(2

 ،Hnبه ترتیب توابع بسل نوع اول و هنکل نوع دوم هستندβ0 .

که  Jnو
و  βبه ترتیب ثابتهای انتشار در فضای آزاد و عایق هستند .برای به
دست آوردن ضرایب  anو  cnالزم است شرایط مرزی زیر در  r= a1برقرار
شود:

= 𝑟𝑒𝑡𝑛𝑖𝜎

 -3مسئله پراکندگی استوانههای عایق
اصول کلی هدف مورد نظر در شکل  1نشان داده شده است .قصد داریم
خصوصیات پراکندگی استوانهای با ضریب گذردهی نسبی  εو شعاع a2
را با پوشاااندن گرافن با مشااخصااات الزم بر روی آن ،به خصااوصاایات
پراکندگی استوانهای با همان ضریب گذردهی نسبی اما شعاع  a1تبدیل
نماییم.

)(10

𝒛𝟐𝑬 = 𝒛𝟏𝑬

)(11

𝐻ɸ1 = 𝐻ɸ2

از حل این دو معادله داریم:
)(2
) 𝐽𝑛 (𝛽0 𝑎1 ) + 𝑐𝑛 𝐻𝑛 (𝛽0 𝑎1 ) = 𝑎𝑛 𝐽𝑛 (𝛽𝑎1

)(12
)(1۳

′

)(2
) 𝐽𝑛′ (𝛽0 𝑎1 ) + 𝑐𝑛 𝐻𝑛 (𝛽0 𝑎1 ) = √𝜀 𝐽𝑛′ (𝛽𝑎1

از حل این دو معادله ،ضرایب  anو  cnبه دست میآیند .ضرایب پراکندگی
مربوط به استوانه هدف ،بهصورت رابطه زیر نوشته میشود:

) 𝐽𝑛 (𝛽𝑎1 )𝐽𝑛′ (𝛽0 𝑎1 ) − √𝜀 𝐽𝑛 (𝛽0 𝑎1 )𝐽𝑛′ (𝛽𝑎1

)(14

شکل  :1ساختار استوانههای الف) بدون پوشش ب) پوشیده شده با
گرافن پ) هدف

همانطورکه در شااکل  1نشااان داده شااده اساات ،موجی بهصااورت
عمودی با قطبی شااادگی  TMzبه اساااتوانه ها برخورد میکند .ابتدا
مسئله پراکندگی در مورد استوانه هدف را حل میکنیم .موج برخوردی
را میتوان بهصااورت مجموع بینهایت از امواج اسااتوانهای بهصااورت زیر
نوشت ]:[14
)(7

∞∑ Ei = az E0
)−∞ 𝐽𝑛 (𝛽0 𝜌) ⅇ𝑥𝑝(𝑗𝑛ɸ

همچنین ،میدان الکتریکی پراکنده شده توسط استوانه ،بهصورت زیر
نوشته میشود:
)(8

)(2

∞∑ Es = az E0
)−∞ 𝑐𝑛 𝐻𝑛 (𝛽0 𝜌) ⅇ𝑥𝑝(𝑗𝑛ɸ

میدان الکتریکی داخل استوانه عبارت است از:

𝑛𝑐

′

)(2
)(2
) √𝜀 𝑗𝑛′ (𝛽𝑎1 )𝐻𝑛 (𝛽0 𝑎1 ) − 𝐽𝑛 (𝛽𝑎1 )𝐻𝑛 (𝛽0 𝑎1

برای حل مسئله پراکندگی مربوط به استوانه پوشیده شده با گرافن،
میدانهای الکتریکی مانند حالت قبل اما با ضرایب  a′nو  cn′نوشته می
شوند .برای به دست آوردن ضرایب مجهول باید شرایط مرزی حالت قبل
در  r= a2برقرار شود ،با این تفاوت که معادله ( )11با معادله زیر جایگزین
میگردد زیرا بهدلیل وجود فراسطح بر روی استوانه ،میدان مغناطیسی
مماسی پیوسته نخواهد بود.
)(15

Zs (𝐻ɸ1 - 𝐻ɸ2) = Ez

در رابطه ( Zs ،)16امپدانس سطحی گرافن پوشاننده استوانه میباشد.
الزم به ذکر اساات که معادله باال از برابر قرار دادن دو فرمول مربوط به
چگالی جریان سااطحی القا شااده ناشاای از وجود فراسااطح (  J=σEو
) 𝟐𝐇  )J=n×(𝐇𝟏 -و دانستن رابطه بین رسانندگی فراسطح و امپدانس
سطحی آن  ، Zs = 1/σبهدستآمده است:
از برآورده کردن دو رابطه باال ,معادالت زیر حاصل میشوند:
)(16

)(2
) 𝐽𝑛 (𝛽0 𝑎2 ) + 𝑐𝑛′ 𝐻𝑛 (𝛽0 𝑎2 ) = 𝑎𝑛′ 𝐽𝑛 (𝛽𝑎2

𝑧𝑠 1 ′
(2)′
)) ( (𝐽𝑛 (𝛽0 𝑎2 ) + 𝑐𝑛′ 𝐻𝑛 (𝛽0 𝑎2
𝑗 𝜂0

= ) 𝑎𝑛′ 𝐽𝑛 (𝛽𝑎2

Drude
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)(17

𝑎𝑛′ ′
)) 𝐽 (𝛽𝑎2
𝑛 𝜂
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−

در رابطه  η0و  ، ηامپدانس ذاتی فضای آزاد و عایق مورد نظر هستند .از
حل دو معادله باال ضرایب مجهول به د ست میآیند .ضرایب پراکندگی
برای استوانه پوشیده شده با فراسطح عبارت است از:
cn′
zs
z
)) J (βa2 )Jn′ (β0 a2 ) − Jn (β0 a2 ) (Jn (βa2 ) + s Jn′ (βa2
jη0 n
jη
zs
z
(2)′
)(2
)) J (βa2 )Hn (β0 a2 ) + Hn (β0 a2 ) (Jn (βa2 ) + s Jn′ (βa2
jη0 n
jη

=
−

شکل  :3مقایسه سطح مقطع راداری استوانه به ازای موج برخوردی با
قطبیشدگی متفاوت

()18

در ] [15نشان داده شده است که برای استوانهای که شعاع آن در
مقایسه با طولموج کوچک باشد ،مد اول ) ،(n = 0بیشترین سهم را در
تولید میدان پراکنده شده توسط استوانه دارد .شکل  2نمودار ضرایب
پراکندگی یک استوانه عایق با گذردهی نسبی  4و به شعاع  7µmرا
به ازای  n=0:2نشان میدهد .همانطورکه انتظار میرود ،ضریب
پراکندگی مربوط به مد اول ،به مقدار قابلتوجهی بیشتر از مدهای بعد
است .بنابراین برای رسیدن به هدف برابری سطح مقطع راداری دو
استوانه ،کافی است ضرایب پراکندگی آنها را تنها برای مد اول برابر قرار
داد.

که در این رابطه Zp ،میتواند تابع بسل و یا هنکل نوع اول و دوم باشد.
ازآنجاکه به این نتیجه رس ایدیم که بخش زیادی از پراکندگی اسااتوانه،
ناشی از هماهنگ اول است بنابراین تنها ضرایب پراکندگی مد اول را به
دست آوردهایم .این ضرایب برای استوانه هدف و پوشیده شده با گرافن
بهصورت زیر میباشند:
𝑐0
) 𝐽0 (𝛽𝑎1 )𝐽1 (𝛽0 𝑎1 ) − √𝜀 𝐽0 (𝛽0 𝑎1 )𝐽1 (𝛽𝑎1

)(20

)(2
)(2
) √𝜀 𝐽1 (𝛽𝑎1 )𝐻0 (𝛽0 𝑎1 ) − 𝐽0 (𝛽𝑎1 )𝐻1 (𝛽0 𝑎1

=

𝑐0′
𝑠𝑧
𝑧
)) 𝐽 (𝛽𝑎2 )𝐽1 (𝛽0 𝑎2 ) − 𝐽0 (𝛽0 𝑎2 ) (𝐽0 (𝛽𝑎2 ) − 𝑠 𝐽1 (𝛽𝑎2
𝑗𝜂0 0
𝜂𝑗

−

𝑠𝑧
𝑧
)(2
)(2
)) 𝐽 (𝛽𝑎2 )𝐻1 (𝛽0 𝑎2 ) + 𝐻0 (𝛽0 𝑎2 ) (𝐽0 (𝛽𝑎2 ) − 𝑠 𝐽1 (𝛽𝑎2
𝑗𝜂0 0
𝜂𝑗

=

()21
برای ساادهساازی روابط بهدساتآمده ،از تقریبهای بیان شاده در
]14و [15برای زمانی که آوند توابع بسااال و هنکل کوچکتر از یک
هستند ،استفاده شده است .تقریبهای استفاده شده عبارتاند از:
شکل : 2ضرایب پراکندگی استوانه عایق به ازای سه مد اول با
قطبیشدگی TM

همچنین دلیل در نظر گرفتن موج برخوردی با قطبیشدگی TM
این است که موج با این قطبی شدگی ،پراکندگی بیشتری در مقایسه با
مد  TEzتولید میکند .شکل  3این واقعیت را نشان میدهد.
بهمنظور سادهسازی مشتقات توابع بسل و هنکل در روابط از فرمول زیر
که در ]14و [15بیان شده است ،استفاده میشود.
()۱۹

Serial no. 90

)d/dx[Zp(αx)]=- α Zp+1(αx)+p/x Zp(αx

p›0

)Y0 (x) ≃ 2/π Ln(x/2

J0 (x) ≃ 1

Yp (x) ≃ -(p-1) !/2 (2/x)p

Jp (x) ≃ 1/p! (x/2)p

)(2
)H0 (x)= J0 (x) - jY0 (x) ≃ 1-j2/π Ln(x/2) ≃ -j2/π Ln(x/2
)(2
Hp (x) = Jp (x) - jYp (x) ≃ x/2 + j/ π (2/x)p ≃ (2/x)p

()22
ضرایب پراکندگی مربوط به مد اول استوانه هدف و استوانه پوشیده
شاااده با فراساااطح با اسااات فاده از تقر یب های باال ،بهصاااورت زیر
بهدستآمدهاند:
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∞

)𝜀𝜋(𝛽0 𝑎1 )2 (1−
2
0 𝑎1 ) 𝐿𝑛(𝛽0 𝑎1 )+4

𝛽(𝜀𝑐0 = 𝑗 2

)(23
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)(26

4
= 𝑊𝑆 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇
∑ |𝑐𝑛 |2
𝛽0
∞𝑛=−

)𝑗𝜋(𝑤𝑧𝑠 𝜀0 (𝜀−1)−2
𝑠𝑧𝑗4
) +4𝐿𝑛(𝛽0 𝑎2 )+2𝑗𝑧𝑠 𝑤𝜀0 𝜀𝑎2 𝑙𝑛(𝛽0 𝑎2
𝑤𝜇𝑎2

)(24

= 𝑐0′

از برابر قرار دادن  c0و  ، c0′امپدانس سطحی فرا سطح مورد نیاز جهت
رسیدن به پراکندگی مورد نظر ،بهصورت زیر به دست میآید:
𝑎1
]) + 𝐿𝑛(𝛽0 𝑎2 )} + 2
𝑎2
𝑗 = 𝑧𝑠1
𝑎
]) 𝛽02 (1 − 𝜀) [𝜀𝑎12 𝑎22 𝛽02 𝐿𝑛 ( 1 ) + 2(𝑎22 − 𝑎12
𝑎2
( 𝑛𝐿𝜀{ −2𝑤𝜇𝑎2 [(𝛽0 𝑎1 )2

)(25

در اینجا میخواهیم میدان پراکنده شده از استوانه عایق با شعاع
 a2 = 7µmو ضریب گذردهی نسبی  4=εرا به استوانهای با همین
جنس عایق ولی شعاع  a1 = 3/5µmدر دو فرکانس  3و  4تراهرتز با
استفاده از گرافن و تنظیم پتانسیل شیمیایی آن توسط اعمال ولتاژ بایاس
متفاوت ،بهصورت کنترلپذیر تغییر دهیم .با جایگذاری  ε ،a2 ، a1و
فرکانس در رابطه ( )25امپدانسهای سطحی مورد نیاز گرافن برای
دستیابی به هدف مورد نظر در فرکانس  3تراهرتز j761 ،اهم و در
فرکانس  4تراهرتز  j637اهم بهدستآمدهاند .مشخصات فیزیکی گرافن
 T = 3000kو  τ = 1/5 psانتخاب شده است .الزم به ذکر است که به
دلیل تقریبهای در نظر گرفتهشده برای به دست آوردن امپدانس
سطحی مورد نیاز ،الزم است پتانسیل شیمیایی گرافن ،بهینه شوند.
مقادیر بهینه پتانسیل شیمیایی با توجه به امپدانسهای سطحی موردنیاز
برای فرکانس  3تراهرتز  0/22و برای فرکانس  4تراهرتز 0/435
بهدستآمده است .در این فرکانسها امپدانس سطحی گرافن به ترتیب
 j 728/4 + 25/8و  j 491/57 +13اهم میباشد .فراسطح مورد نیاز
موهومی خالص بوده درصورتیکه امپدانسهای گرافن داری قسمت
حقیقی نیز میباشند که نشاندهنده تلفات در گرافن است .اما با دقت
در امپدانسها مشاهده میکنید که قسمت حقیقی آنها بسیار کمتر از
قسمت موهومی است که میتوان از آنها صرفنظر نمود.

که در آن β0 ،ثابت انتشار در فضای آزاد و  cnضریب پراکندگی  nام می
باشد.
شکلهای  4و  5پهنای پراکندگی کل مربوط به استوانههای عایق
بدون پوشش  ،هدف و پوشیده شده با گرافن را به ترتیب برای
فرکانسهای  2تا  4تراهرتز و  3تا  5تراهرتز نشان میدهد .از شکل4
مشاهده میشود که در فرکانس مرکزی  3تراهرتز ،پهنای پراکندگی کل
استوانه پوشی ده شده با فراسطح با پهنای پراکندگی کل استوانه هدف
برابر شده است که بیانکننده دستیابی به هدف مورد نظر است .همچنین
تطابق نتایج تحلیلی با نتایج بهدستآمده از شبیهسازی توسط نرمافزار
 [18] CST Microwave Studioدرستی تحلیلهای انجام شده را اثبات
میکند .شکل  5دستیابی به هدف مورد نظر را در فرکانس  4تراهرتز
نشان میدهد .شکل  6سطح مقطع راداری سهبعدی استوانههای محدود
بدون پوشش ،هدف و پوشیده شده با گرافن به ارتفاع طولموج را به ازای
فرکانس  3تراهرتز برای  90=φنشان میدهد.

شکل :4سطح مقطع راداری استوانههای بدون پوشش ،هدف و پوشیده
شده به ازای پتانسیل شیمیایی  0/22برای مد TM

 -4نتایج شبیهسازی
در اینجا به بررسی سطح مقطع راداری دوبعدی کل( ،پهنای
پراکندگی کل )1مربوط به استوانههای بدون پوشش ،هدف و
پوشیده شده با فراسطح پرداخته و نشان میدهیم تغییرات
پراکندگی استوانه بهصورت دلخواه انجام شده است و بنابراین با
استفاده از گرافن میتوان به هدف مورد نظر ،دست یافت .سطح
مقطع راداری دوبعدی کل از رابطه زیر تعیین میشود]16و: [17

شکل :5سطح مقطع راداری استوانههای بدون پوشش ،هدف و پوشیده
شده به ازای پتانسیل شیمیایی  0/435برای مد TM

Total scattering width
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از این شکل مشاهده میشود که اگرچه تالش ما بر این بوده که سطح
مقطع راداری دوبعدی کل استوانه پوشیده شده با گرافن و هدف برای
استوانه با طول نامحدود برابر شوند ،سطح مقطع راداری سهبعدی
استوانهها به ازای طول محدود نیز شبیه هستند.

مشاهده مینمایید فراسطح طراحی شده برای مد  TMنمیتواند
هدف مورد نظر را برای مد دیگر برآورده کند .این نتیجه تا حدودی
قابل پیشبینی بود زیرا فراسطح مورد استفاده دارای رسانندگی
همسانگرد میباشد درصورتیکه برای اینکه فراسطح طراحی شده
بتواند هدف مورد نظر را همزمان برای هر دو مورد برآورده کند،
الزم است رسانندگی آن غیر همسانگرد بوده تا بتوان امپدانس
سطحی آن را در هر جهت بهصورت مجزا کنترل نمود .اما با دقت
در این دو نمودار متوجه میشویم که فراسطح طراحی شده ،هدف
مورد نظر برای مد  TEرا با شیفت فرکانسی به دست میدهد
(بهجای 3تراهرتز در  2/2تراهرتز و بهجای  4تراهرتز در 2/9
تراهرتز) .خوشبختانه به دلیل کنترلپذیر بودن گرافن نسبت به
ولتاژ اعمال شده به آن ،با دانستن قطبیشدگی موج برخوردی ،می
توان امپدانس سطحی آن را طوری تنظیم نمود که در فرکانس
مرکزی برای آن مد کار کند .برای مثال شکل  10نمودار پهنای
پراکندگی کل استوانهها را برای موج برخوردی  TEو به ازای
پتانسیل شیمیایی  0/475 evنشان میدهد.

شکل :6سطح مقطع راداری استوانههای بدون پوشش (سبز) ،هدف
(قرمز) و پوشیده شده با گرافن (آبی) با طول محدود در مختصات
قطبی به ازای فرکانس 3تراهرتز برای مد TM

شکل :8پهنای پراکندگی کل استوانههای بدون پوشش ،هدف و
پوشیده شده به ازای پتانسیل شیمیایی  0/22برای مد TE

شکل  :7سطح مقطع راداری استوانهها به ازای زوایای مختلف موج
برخوردی برای مد TM

شکل  7سطح مقطع راداری سهبعدی استوانههای بدون
پوشش ،هدف و پوشیده شده با گرافن را با طول محدود به ازای
زاویه موج برخوردی از صفر تا  90درجه نشان میدهد .از این شکل
متوجه میشویم که به ازای زاویه موج برخوردی بیشتر از 50
درجه ،پراکندگی مربوط به استوانه هدف و پوشیده شده با گرافن،
بسیار به هم نزدیک هستند .هرچند برای زوایای کمتر از  50درجه
نیز نتایج ،قابلقبول هستند.
شکلهای  8و  9پهنای پراکندگی کل هر سه استوانه را به ازای
موج برخوردی با قطبیشدگی  TEنشان میدهد .همانطورکه
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شکل :9پهنای پراکندگی کل استوانههای بدون پوشش  ،هدف و
پوشیده شده به ازای پتانسیل شیمیایی  0/435برای مد TE
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مشاهده میکنیم که با تغییر پتانسیل شیمیایی از  0/22 evبه
 0/475 evهدف مورد نظر از مد  TMبه  TEقابلتغییر است.
بهعبارتدیگر ،با تغییر پتانسیل شیمیایی ،هدف مورد نظر یعنی
برابری سطح مقطع راداری استوانه هدف و پوشیده شده با گرافن
برای مد  TEبرقرار میشود.

شکل :10پهنای پراکندگی کل استوانههای بدون پوشش  ،هدف و
پوشیده شده به ازای پتانسیل شیمیایی  0/475برای مد TE

شکل  11سطح مقطع راداری سهبعدی استوانههای بدون
پوشش ،هدف و پوشیده شده با گرافن را به ازای فرکانس  3تراهرتز
برای  90=φو مد  TEنشان میدهد .از مقایسه شکلها متوجه می
شویم برای مد  TEهدف مورد نظر برای تمام زوایای مشاهده
قابلدستیابی نمیباشد و تنها سطح مقطع راداری کل استوانههای
هدف و پوشیده شده با گرافن با هم برابرند.

شکل :11سطح مقطع راداری استوانههای بدون پوشش (سبز) ،هدف
(قرمز) و پوشیده شده با گرافن (آبی) با طول محدود در مختصات
قطبی به ازای فرکانس 3تراهرتز برای مد TE
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-5نتیجهگیری
در این مقاله با استفاده از گرافن ،میدان پراکنده شده از استوانه
عایق را بهصورت مطلوب تغییر دادهایم .ابتدا مسئله مربوط به
پراکندگی استوانههای پوشیده شده و هدف را برای موج برخوردی
با قطبش  TMحل نموده و ضرایب پراکندگی آنها را به دست
آوردهایم .سپس با برابر قرار دادن این ضرایب ،امپدانس سطحی
مورد نیاز جهت یکسان شدن سطح مقطع راداری استوانه پوشیده
شده با استوانه هدف بهدستآمده است .کنترلپذیری رسانایی
گرافن با تغییر پتانسیل شیمیایی آن توسط اعمال ولتاژ ،باعث شده
است که تغییرات پراکندگی استوانه پوشیده شده با گرافن بهصورت
تنظیمپذیر در فرکانسهای دلخواه انجام پذیرد .همچنین با
بهینهسازی مقادیر پتانسیل شیمیایی گرافن ،مشاهده کردیم که
هدف مورد نظر برای موج ورودی با قطبش  TEنیز قابلدستیابی
میباشد .عالوه بر این ،با وجودیکه محاسبات برای استوانه نامحدود
انجام شده بود ،نشان دادیم که نتایج برای استوانه محدود
نیز قابلاستفاده هستند.
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