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lectromagnetic compatibility (EMC) and electromagnetic interference (EMI)
have emerged as key issues with respect to commercial and military purposes
in association with electromagnetic waves. The importance of protection
against electromagnetic interference in wireless communication and electronic toll
collection (ETC) systems has undoubtedly increased over the years. Generally,
the electromagnetic absorption properties of material depend on their intrinsic
electromagnetic properties such as conductivity, magnetic permeability and dielectric
constant and also factors such as thickness and frequency. The effect of each parameter
on the absorption performance is yet difficult to comprehend due to the complexity
of electromagnetic waves propagation in different media. Addition of pure dielectric
or magnetic material to a polymer matrix is a possible way to change electromagnetic
properties of the materials. In this study nanocomposites of polystyrene/multiwalled carbon nanotubes were prepared using a solution method with three different
homogenizer speeds for the purpose of nanotube dispersion and evaluation of the
effect of nanotube dispersion on the electromagnetic wave absorption properties. The
morphology of the nanocomposits was investigated by scanning electron microscopy
(SEM). The capability and properties of electromagnetic wave absorption of
nanocomposites were studied in the frequency range of 5 to 8 GHz using a vector
network analyzer and finally the results of their absorption were compared with each
other. It was found that by improving the dispersion of nanoparticles, both the amount
and bandwidth of absorption increase. Moreover, by increasing the homogenizer
speed up to 10000 rpm the maximum reflection loss was reported to occur at 8 GHz.
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چکیده
سازگاری و تداخل امواج الکترومغناطیس جزو ویژگیهای کلیدی مواد در اهداف نظامی و تجاری مرتبط
با امواج الکترومغناطیسی است .در حال حاضر ،اهمیت حفاظت در برابر تداخل امواج الکترومغناطیسی

در ارتباطات بدون سیم و سامانههای  ETCافزایش یافته است .بهطور کلی ،قابلیت مواد در جذب امواج

الکترومعناطیس به خواص ذاتی الکترومغناطیسی آنها (مثل رسانایی ،نفوذپذیری مغناطیسی و گذردهی

واژههای کلیدی

یا ثابت دیالکتریک) و نیز ویژگیهایی از قبیل ضخامت و بسامد موج بهکار رفته وابسته است .اثر

اتالف بازتاب،

اضافهکردن مواد خالص دیالکتریک یا مغناطیس در ماتریس پلیمری راه ممکن برای تغییر خواص

جذب موج الکترومغناطیس،
نانو لولههای کربنی چنددیواره،
پلیاستیرن،
نانوکامپوزیت

هر پارامتر روی نتایج عملکرد جاذب به دلیل پیچیدگی انتشار امواج در محیط قابل درک نیست.

عملکرد الکترومغناطیسی مواد است .در این پژوهش ،نانوکامپوزیتهای پلیاستیرن -نانولوله کربنی
چنددیواره با استفاده از روش محلولی و با سه سرعت متفاوت همگنساز مکانیکی با سرعت زیاد

برای پراکنش نانوذرات به منظور بررسی اثر پراکنش نانوذرات بر خواص جذب موج الکترومغناطیس

تهیه شدند .شکلشناسی نانوکامپوزیتها با میکروسکوپی الکترونی پویشی بررسی شد .خواص و

قابلیت جذب موج الکترومغناطیس نانوکامپوزیتها با تجزیهگر شبکهبرداری در محدوده بسامد 5 GHz

تا  8 GHzبررسی شد .درنهایت ،نتایج جذب با یکدیگر مقایسه شد .نتایج نشان داد ،با بهبود پراکنش

نانوذرات به واسطه افزایش سرعت همگنساز مقدار عبور و بازتاب کاهش و مقدار جذب و پهنای

باند جذب افزایش مییابد .حداکثر اتالف بازتاب در بسامد  ،8 GHzبرابر با  -9/95 dBاست و در

نانوکامپوزیتی رخ داد که از  10000 rpmبرای ساخت آن استفاده شد.

* مسئول مکاتبات ،پیامنگار:

s-morady@araku.ac.ir
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مقدمه

بهتازگی از امواج الکترومغناطیس در محدوده بسامد گیگاهرتز به
شکل فزایندهای در سامانههای مخابراتی بیسیم و دستگاههای مدار
بسامد زیاد از قبیل تلفن همراه ،شبکههای محلی ،سامانههای پخش
ماهوارهای و از این نوع استفاده شده است .آلودگی ناشی از این امواج و
پدیده تداخل امواج الکترومغناطیس مشکالت متعددی را به همراه
دارد .بنابراین ،تقاضا برای مواد جاذب امواج الکترومغناطیس و توسعه
آنها بهطور مداوم در حال افزایش است [ .]1-5جاذبها مطابق با
پرکنندههای اتالفی آنها و سازوکار جذب به دو گروه جاذبهای
دیالکتریک و مغناطیسی دستهبندی میشوند [ .]2،6محصوالت
کربنی بهعنوان مواد اتالف دیالکتریک و فریتها بهعنوان مواد اتالف
مغناطیسی رفتار میکنند [.]7
مواد جاذب مرسوم از قبیل پودرهای فلزی و فریتها بسیار سنگین
هستند و همین موضوع سودمندی آنها را در کاربردهایی که سبکی
مورد نیاز است ،محدود میکند [ .]8افزودن مواد کربنی رسانا شامل
دوده ،الیاف کربن ،رشتههای کربنی و نانولولههای کربنی تکدیواره و
چنددیواره به درون ماتریسهای پلیمری بهعنوان روش مؤثر برای
دستیابی به مواد حفاظتی سبک ،کارا و مفید است [ .]9بهتازگی
نانوکامپوزیتهای پلیمر -نانولوله کربنی با رسانایی زیاد به دلیل
فراورشپذیری آسان و مقدار جذب مناسب بهعنوان مواد استحفاظی
در برابر تداخل امواج الکترومغناطیس بهکار گرفته میشوند [.]10
خواص و قابلیت جذب امواج به وسیله مواد با پارامترهای زیر
بیان میشود:
گذردهی کمپلکس (:)complex permittivity
e = e¢ − je¢¢
					
()1
عبورپذیری کمپلکس (:)complex permeability
					
()2
اتالف دیالکتریک:
					
()3
اتالف مغناطیسی:

					
()4

m = m ¢ − jm ¢¢

e¢¢
= tand e
e¢

توجهی برای توسعه جاذبهای امواج الکترومغناطیس با پهنای باند
گسترده ،پایداری شیمیایی زیاد ،سبک و ارزان انجام شده است [.]3
 Yuenو همکاران نانوکامپوزیتهای  PMMA/MWCNTرا به
دو روش متفاوت پلیمرشدن درجا و غیردرجا ( )ex situتهیه و
بررسی کردند .نتایج نشان داد ،کامپوزیتهای تهیه شده به روش
پلیمرشدن درجا مقاومت الکتریکی و آستانه نفوذ کمتری در مقایسه
با کامپوزیتهای تهیه شده به روش پلیمرشدن غیردرجا دارند.
همچنین آنها مشاهده کردند ،اثر حفاظتی ( )SEو تداخلی امواج
الکترومغناطیس ( )EMIبا افزایش مقدار نانولوله کربنی چنددیواره
افزایش مییابد [.]11
 Fanو همکاران خواص الکترومغناطیس پلیمرهای مختلف در
مجاورت نانولوله کربنی چنددیواره را در محدوده بسامد  2 GHzتا
 18 GHzبررسی کردند .نتایج نشان داد ،حداقل بازتابش به بسامد
کمتر منتقل میشود .همچنین ،ضریب اتالف با افزایش مقدار کربن
نانولوله افزایش مییابد [ Park .]12و همکاران خواص جذب امواج
الکترومغناطیس نانوکامپوزیتهای نانوالیاف کربن – اپوکسی را
بررسی کردند .آنها نشان دادند ،حداکثر اتالف در بازتابش امواج
در بسامد  10 GHzرخ میدهد و برابر با  -40 dBاست [ .]13به
دلیل زیادبودن تانژانت اتالف دیالکتریک نانوکامپوزیتهای ساخته
شده از نانولولهها ،از این مواد بهطور گسترده بهعنوان جاذب امواج
الکترومغناطیس و پوششهای ضدرادار استفاده میشود .سازوکار
اتالف نانولولههای کربنی ،اتالف دیالکتریک است ،زیرا تانژانت
اتالف دیالکتریک در این نانوکامپوزیتها نسبت به تانژانت اتالف
مغناطیسی بسیار بیشتر است .پس از جنگ جهانی دوم ،مواد کربنی
بهعنوان نویدبخشترین جاذبها درنظر گرفته شدند [.]12،14،15
در این پژوهش ،از نانولوله کربنی چنددیواره در ماتریس پلیاستیرن
برای ساخت نانوکامپوزیتهای جاذب امواج استفاده شده است.
همچنین برای ایجاد پراکنش متفاوت نانولولهها ،از همگنساز مکانیکی
با سرعت زیاد و قابل تنظیم در بررسی اثر پراکنش نانوذرات بر خواص
جذب موج الکترومغناطیس استفاده شد .درنهایت مقدار جذب ،عبور و
بازتاب نمونههای نانوکامپوزیتی ساخته شده بررسی شد.
مبانی نظری خواص جذب موج الکترومغناطیس

m¢¢
= tand m
m¢

مقادیر بزرگتر پارامتر ظاهری گذردهی کمپلکس ( )e²و عبورپذیری
کمپلکس ( )m²به معنای بزرگتربودن پارامترهای اتالفی است که
زیادبودن خواص جذب را درپی دارد [ .]6تاکنون ،پژوهشهای قابل

مطابق با نظریه خط عبوری ،خواص جذب برای جاذب تکالیه
که در پشت آن صفحهای فلزی قرار دارد ،از معادلههای ( )۵و ()۶
بهدست میآید:
				
()5

z in − 1
z in + 1
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()6

mr
 2πf d 
tan h [ j 
]  m r .e r
er
 c 

= Z in

که  Zinامپدانس ورودی نرمال شده نسبت به امپدانس فضای آزاد،
ضخامت جاذب c ،سرعت نور و  fبسامد موج الکترومغناطیس در
فضای آزاد است .شرط انطباق امپدانس  Zin=1است و جذب عالی
با این شرط حاصل میشود .انطباق امپدانس با ترکیب  6پارامتر
،dو،fو،e¢و،e²و m¢وو m²معین میشود .همچنین با دانستن  erو ،mr
میتوان مقدار ( RLاتالف بازتابش) در بسامدهای مختلف را در
ضخامتی مشخص معین کرد [ .]16-24شکل  1جاذب تکالیه را که
در پشت آن صفحهای فلزی قرار دارد ،نشان میدهد .مقدار  RLبرابر
 –10 dBبدین معناست که  90%موج تابیده شده ،بهوسیله جاذب
جذب شده است .اگر این مقدار به  –20 dBافزایش یابد ،مقدار
جذب موج  99%میشود [.]25،26
در حالتی که صفحه فلزی در پشت نمونهها قرار نداشته باشد،
میتوان از مقادیر عبور و بازتاب امواج ،مقدار جذب امواج بهوسیله
نانوکامپوزیت را بهدست آورد .زمانی که امواج رادار به سمت جاذب
ارسال میشوند ،بخشی از آن پس از برخورد از سطح جاذب منعکس و
بخشی دیگر وارد جاذب میشود .موج ورودی یا بهوسیله جاذب
جذب و مستهلک میشود یا از آن عبور میکند .بنابراین ،مقدار اتالف
در نمونهها یا به عبارت بهتر مقدار جذب در حالتی که صفحه فلزی
پشت آنها قرار ندارد ،از اختالف مجموع مقدار عبور و بازتاب با
مقدار موج ارسالی بهدست میآید .در شکل  2نمایی از برخورد
امواج الکترومغناطیس به جاذب نشان داده شده است .هرچه مقدار
( RLاتالف در بازتابش امواج) بزرگتر باشد ،به معنای قابلیت جذب
بیشتر است [.]27
d

شکل  -2نمایی از برخورد امواج الکترومغناطیس به جاذب [.]26
اتالف بازتاب بر حسب دسیبل ( )dBبیان میشود .در محاسبات
راداری دسیبل بهطور گسترده استفاده میشود .دسیبل  ۰/۱مقدار
یک بل است و یک بل هم بخش اساسی از مقیاس لگاریتمی برای
بیان نسبت دو مقدار نیروست .اگر  P1و  P2دو مقدار نیرو باشند ،اعداد
بلها تشریح نسبت آنهاست:
P1
P2

					
()7

N = log

از آنجا که عدد دسیبل به نسبت مقدار یا سطح دو نیرو یا ولتاژ
داللت دارد ،بنابراین داریم:
				
()8

P
U
= 20log
U
P

dB = 10log

در این معادله U ،ولتاژ و  Pنیروست [ .]28با استفاده از این معادله و
نمودارهای عبور و بازتاب (برای حالتی که در پشت جاذب فلز
قرار ندارد) میتوان مقادیر امواج عبوری و بازتابی از جاذب را در
بسامدهای مختلف بهدست آورد و درنهایت مقدار جذب بهوسیله
جاذب از درصد عبور و بازتاب امواج در آن بسامدها بهدست میآید.

تجربی
مواد

شکل  -1نمایی از یک جاذب تکالیه [.]24
196

در اين پژوهش ،پلياستیرن با مصرف عمومي ( )1540GPPSمحصول
پتروشيمي تبريز (چگالي  1/04 g/cm3و شاخص جريان مذاب
 )11 g/10minبهعنوان ماتریس پليمري ،نانولولههای کربنی چنددیواره
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جدول -1مشخصات نانوذرات استفاده شده در این پژوهش.
نام

ابعاد ذرات ()nm

درصد خلوص

MWCNT

قطر داخلی5-10 ،
قطر خارجی10-20 ،
طول10-30 ،

<95

سطح ذرات ()m2/g
<200

با مشخصات آمده در جدول  ۱و نیز تولوئن با کد  4230محصول
قطران شيمي و مشخصات جدول  ۲استفاده شد.
دستگاهها

ميکروسکوپ الکترونی پویشی مدل  XL300ساخت شرکت
هلند ،تجزیهگر شبکه برداری مدل  HP8410Cبرای اندازهگیری
درصد جذب امواج ،حمام خشک و پرسگرم  5تني ساخت شرکت
شهاب ماشین ایران ،همگنساز مکانيکي  15000 rpmبا قابلیت تنظیم
سرعت و اکسترودر دومارپیچی همسانگرد (با قطر  16 mmو نسبت
قطر به طول  )30از جمله تجهيزاتي است که بهکار گرفته شد.
Philips

روش ها
ساخت نانوکامپوزیتهای پلیاستیرن  -نانولوله کربنی چنددیواره

نانوکامپوزيتهاي پلياستيرن  -نانولوله کربنی با ترکيبي از روش
محلولي و مذاب تهيه شدند .ابتدا محلول  20%وزني پلياستيرن در
حالل تولوئن با همگنساز مغناطيسي تهيه شد .همزمان با آن مقدار
 2/5%وزنی نانولوله به وسيله همگنساز مکانيکي با سه سرعت متفاوت
 6000 ،2000و  10000 rpmبهمدت  1 hدر تولوئن مخلوط شد و
محلولی کام ً
ال شفاف و يکنواخت از نانولوله در تولوئن بهدست آمد.
سپس محلول  20%وزنی پلیاستیرن حل شده در حالل تولوئن به
محلول نانولوله و حالل افزوده و بهمدت  1 hدیگر در همگنساز
مکانیکی با سرعتهای  6000 ،2000و  10000 rpmقرار داده
شد .درنهایت ،محلول حاصل در ظرف مسطح شیشهای ریخته و
درون حمام خشک در دمای  100°Cبهمدت  40 minقرار گرفت تا
فیلمهای جامد پلیاستیرن شکل گیرد .برای اطمينان از حذف کامل

کشور سازنده
چین

رنگ

شکل نانوذرات
استوانهای

سیاه

حالل و بهبود پراکنش نانوذرات در ماتریس پليمري از اکسترودر
دوپیچی همسانگرد (دماي  200°Cو سرعت پیچ  )40 rpmاستفاده
شد .مواد خروجی از اکسترودر زیر پرس گرم  5تنی دستی قرار گرفت و
فیلمهایی با ابعاد  30×15×2 mmتهیه شد .مشخصات نمونههای
ساخته شده در جدول  3آمده است.

نتایج و بحث
شکل  3تصاویر  SEMنانوکامپوزیتهای پلیاستیرن  -نانولوله کربنی
چنددیواره تهیه شده را نشان میدهد .به دلیل وجود برهمکنشهای
قوی ناشی از نیروهای واندروالسی بین نانولولهها ،ایجاد پراکنش
مناسب از نانولولههای کربنی در ماتریس پلیمری بهآسانی امکانپذیر
نیست [ .]۱۶از اهداف این پژوهش ،ایجاد پراکنش متفاوت از نانولولهها و
اثر آن بر مقدار جذب امواج به وسیله نانوکامپوزیتهاست .تصاویر
 SEMاز نمونههای  1و  2ساختار کلوخهای نانولولهها را در ماتریس
پلیمری نشان میدهد ،اما تصویر  SEMبرای نمونه  3نشان میدهد که
کلوخههاي ايجاد شده در این نمونه داراي ابعاد کوچکتری هستند و نیز
پراکنش ذرات و پراکنش بهتري از نانولوله در ماتريس پليمري ایجاد
شده است .اين موضوع حاکي از اثر مثبت سرعت زیاد همگنساز
مکانیکی در شکستن کلوخههاست.
مقدار جذب در نمونههای ساخته شده با وجود صفحه فلزی در پشت نمونه

نانولولهها ،نانوذراتی رسانا و دارای تانژانت اتالف دیالکتریک ()tan de
جدول  -3نانوکامپوزیتهای ساخته شده در این پژوهش.

جدول  -2مشخصات تولوئن .4230
خواص

مقدار

نمونه

نانوکامپوزیت

سرعت همگنساز ()rpm

چگالي ()g/cm3
وزن مولکولي
خلوص ()%

0/87
92/1
بیش از 99

1
2
3

PS/MWCNT

2000
6000
10000

PS/MWCNT
PS/MWCNT
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(الف)

(ب)

			

								
(ج)

(د)

شکل -3تصاویر  SEMاز نانوکامپوزیتهای ( :PS/MWCNTالف) نانولولههای کربنی ( ،ب) نمونه ( ،1ج) نمونه  2و (د) نمونه .3
زیاد هستند و از قابلیت اتالف انرژی موج الکترومغناطیس زیاد
برخوردارند .بنابراین انتظار میرود ،نانوکامپوزیتهای PS/MWCNT
بهواسطه داشتن رسانایی الکتریکی و خواص اتالفی زیاد نانولولهها [،]16
مقدار جذب قابل توجهی نشان دهند.
شکل  4اتالف رخ داده در بازتابش امواج را برای نمونههای  2 ،1و 3
در محدوده بسامد  5 GHzتا  8 GHzنشان میدهد .همانطور که
مشاهده میشود ،با افزایش سرعت همگنساز مقدار جذب افزایش
مییابد .افزایش سرعت همگنساز منجر به اعمال تنش برشی بیشتر
بر نانوذرات شده و شکستهشدن کلوخهها را درپی دارد [ .]29در این
پژوهش ،اثر شکستهشدن کلوخهها را بهخوبی میتوان بر مقدار جذب
امواج بهوسیله جاذبها مشاهده کرد.
افزایش سرعت همگنساز در ساخت نمونههای جاذب ،شکستن
کلوخهها ،پراکنش نسبی بهتر نانولولهها و رسانایی بیشتر را که ناشی از
کوچکترشدن کلوخهها و پراکنش بهتر نانولولههاست ،درپی دارد و به
198

افزایش مقدار جذب موج ،که درواقع افزایش پارامتر  tan deبه وسیله

شکل  -4اتالف بازتاب بر حسب بسامد نمونهها در محدوده بسامد
 5 GHzتا .8 GHz
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جدول  -4حداکثر جذب نمونهها با وجود صفحه فلزی در پشت آنها.
نمونه

بسامد ()GHz

)- RLmax (dB

جذب ()%

1
2
3

8
8
8

7/6
7/9
9/95

82/622
83/8
89/9

نانوکامپوزیتهاست ،منجر میشود .بهطور کلی ،افزایش قدرت جذب
بهوسیله نانوکامپوزیتها ناشی از افزایش پارامتر  tan deو افزایش
رسانایی نانوکامپوزیتها بهواسطه بهبود پراکنش نانولولههاست.
شکل  4نشان میدهد ،در نمونههای  1و  2تفاوت در مقدار جذب
بسیار اندک است .دلیل این موضوع را میتوان این طور تشریح کرد
که با افزایش سرعت همگنساز از  2000 rpmبه  6000 rpmپراکنش و
اندازه کلوخه نانولولهها تغییرات بزرگی نداشته است .بهبود ناچیز
مقدار جذب در نمونه  2نسبت به نمونه  1به دلیل بهبود اندک
پراکنش و کوچکترشدن اندازه کلوخه نانولولههاست .نمونه  3مقدار
جذب متفاوتی نسبت به دو نمونه دیگر نشان میدهد .در این
نمونه مقدار اتالف بازتاب (مقدار جذب) به  –9/95 dBدر بسامد
 8 GHzرسیده که به معنای جذب  89/9%از موج راداری تابیده شده
در این بسامد است ،همچنین ،این نانوکامپوزیت پهنای باند جذب
گستردهتری نسبت به دو نمونه دیگر ایجاد کرده است .در ساخت نمونه 3
نسبت به نمونههای  1و  2از همگنساز با سرعت بیشتری استفاده شد.
سرعت  10000 rpmانرژی الزم برای غلبه بر برهمکنشهای قوی
واندروالسی را بین نانولولهها فراهم کرده ،کلوخهها را شکسته و پراکنش
مناسبی از نانولولهها را در ماتریس پلیاستیرن ایجاد کرده است.
همین پراکنش خوب نانولولهها و قابلیت اتالف زیاد آنهاست که

شکل -5نمودار بازتاب نمونهها در محدوده بسامد  5 GHzتا .8 GHz

شکل -6نمودار عبور نمونهها در محدوده بسامد  5 GHzتا .8 GHz
توانسته موج رادار را بهخوبی جذب و مستهلک کند .نقاطی که
حداکثر جذب در آنها رخ میدهد ،در جدول  4آمده است .پهنای
باند جذب با بیش از  50%جذب موج رادار (سطح زیر – 3 dB
برای نمونه  1برابر ( 2 GHzاز  6 GHzتا  ،)8 GHzبرای نمونه 2
برابر ( 2/15 GHzاز  5/85 GHzتا  )8 GHzو برای نمونه  3تقریب ًا
( 3 GHzتمام محدوده بسامدی  5 GHzتا  )8 GHzاست .تغییر
در پهنای باند جذب ناشی از تغییر در پراکنش و اندازه کلوخه
نانولولههاست و پهنترشدن آن با افزایش سرعت همگنساز ناشی از
شکستهشدن کلوخهها و بهبود پراکنش آنها در ماتریس پلیاستیرن و
افزایش رسانایی آنهاست.

شکل -7نمودار جذب نمونهها در محدوده بسامد  5 GHzتا .8 GHz
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جدول  -5حداکثر جذب نمونهها بدون وجود صفحه فلزی در پشت آنها.
نمونه

بسامد ()GHz

1
2
3

8
8
8

عبور

()-dB

7/328
7/721
10/315

عبور ()%

بازتاب ()-dB

بازتاب ()%

18/5
16/9
9/3

15/436
17/167
15/451

2/86
1/92
2/85

مقدار جذب ،عبور و بازتاب در نمون ه بدون وجود صفحه فلزی در پشت آنها

شکلهای  6 ،5و  7به ترتیب مربوط به نمودارهای بازتاب ،عبور و
جذب در محدوده بسامد  5 GHzتا  8 GHzاست .نتایج مربوط به
تمام شکلها نشان داد ،افزایش سرعت همگنساز بر قدرت جذب
نمونهها اثر مثبت گذاشته و منجر به افزایش مقدار جذب و کاهش
مقدار عبور و بازتاب موج شده است .تفاوت این حالت (نبود صفحه
فلزی در پشت نمونه) با حالت قبل (وجود صفحه فلزی در پشت
نمونه) هنگام تابش امواج رادار است .این موضوع سبب کاهش
مقدار جذب امواج به وسیله نانوکامپوزیتها میشود و ناشی از عبور
بخشی از امواج از جاذب است .افزایش جذب ناشی از بهبود پراکنش
نانولولهها ،شکستهشدن کلوخهها و افزایش رسانایی نمونهها در اثر
افزایش سرعت همگنساز است .نقاطی که حداکثر جذب نمونهها
در آنها رخ میدهد ،در جدول  5آمده است .در بین نمونهها ،نمونه 3
بیشترین مقدار جذب ،کمترین مقدار عبور و بازتاب را دارد .همچنین
نوسان ایجاد شده در شکل  5مربوط به بازتاب را میتوان ناشی از
رفتار ماده نسبت به موج در آن بسامد ویژه دانست .عواملی همچون

جذب

()-dB

6/704
7/253
9/15424

جذب ()%
78/64
81/18
87/85

اندازه و پراکنش کلوخهها ،زاویه تابش موج به نمونه ،سطح نمونه و
خواص ذاتی ماده نسبت به موج تابیده شده روی نوسانات ایجاد شده
در نمودار مربوط به بازتاب اثرگذار است.
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