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Analiza structurii spectrale de câmp pentru acoperiri 
absorbante de unde electromagnetice  

Cristian EREMIA 

Cuvinte cheie. Acoperiri  absorbante, explorare 

electromagnetică, vizibilitate electromagnetică. 

Rezumat. Pentru reducerea bazei de informaţii despre 

obiective-ţintă şi evitarea locaţiei de către sistemele de 

radiolocaţie, una dintre metodele folosite este cea a 

depunerii pe arhitectura exterioară a acestora a unor 

absorbanţi electromagnetici. Proiectarea şi elaborarea 

absorbanţilor de unde electromagnetice (AUE) sunt 

direct legate de fundamentele teoretice a principiilor de 

realizare a acestora rezultate din teoria câmpului 

electromagnetic, precum şi de analiza caracteristicilor 

de comportare radioelectronică a AUE supuse 

explorării electromagnetice. 

În funcţie de tipul şi modul de elaborare a AUE, 

cercetările se bazează fie pe principiile teoriei de 

propagare a undelor electromagnetice în diferite tipuri 

de medii (a se vedea analiza din capitolul 2 din 

această lucrare), sau pe procese interferenţiale cu 

impact asupra vizibilităţii electromagnetice (reflexia, 

dispersia şi difracţia) a diferitelor structuri de materiale. 

O importanţă specială este acordată proceselor de 

reflexie şi dispersie a undelor electromagnetice la 

frontiere şi falii (rupturi de medii) ale diferitelor 

suprafeţe ale AUE şi obiectivelor cu forme geometrice 

complexe, deoarece acestea influenţează într-un mod 

apreciabil formarea diagramelor radiaţiei secundare 

(DRS) şi diagramelor dispersiei de răspuns (DDR), atât 

ale obiectivelor-ţintă în sine, cât şi ale unor elemente 

individualizate constructive ale acestora cu dimensiuni 

cunoscute, acoperite cu materiale absorbante de unde 

electromagnetice. 
 

Key words. Absorbent covers, electromagnetic 
exploration, electromagnetic visibility 
Abstract. A method used for reduction of data-base 
about the objectives-target and for avoiding their 
location by radar systems is the method of laying down 
of some electromagnetic absorbents on the external 
architecture of these target-objectives. Projection and 
elaboration of the electromagnetic waves absorbents 
(EWA) are directly connected to both the theoretical 
basis of the principles of EWA making resulted from 
the electromagnetic field theory and the analysis of 
features of EWA radioelectronics behaviour in 
electromagnetic exploration.   
Depending on the type and the mode of EWA 
elaboration, the researches are based on either the 
principles of the theory of electromagnetic waves 
propagation in different materials (see the analysis 
from chapter number two of this work) or interference 
processes with impact on electromagnetic visibility of 
different structure of materials ( reflection, dispersion 
and diffraction). It is attached special importance to the 
processes of reflection and dispersion of 
electromagnetic waves at frontiers and faults of 
different surfaces of  EWA  (known as “medium 
broken”) and of objectives with complex geometrical 
shapes because EWA and these objectives influence 
the diagrams of secondary radiation (DSR) and 
diagrams of reply-dispersion (DRD) both of objectives-
target themselves and of some individualized 
constructive elements of these objectives-target with 
known dimensions and covered with electromagnetic 
absorbent materials.   
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1. Materiale absorbante de microunde - 
abordare generală 

În prezent, o atenţie deosebită este acordată 

de cercetările tehnico-ştiinţifice problemelor de 

proiectare şi elaborare a absorbanţilor de unde 

electromagnetice, necesari realizării acoperirilor 

radioabsorbante (ARA) şi materialelor radioabsor-

bante (MRA). ARA şi MRA sunt utilizabile pentru: 

• reducerea vizibilităţii de radiolocaţie a 

obiectivelor-ţintă mobile şi imobile terestre, 

a celor aeriene şi navale şi realizarea 

protecţiei pasive a acestora împotriva 

acţiunii mijloacelor de locaţie şi dirijare 

[1,2]; 

• reducerea nivelului reflexiilor de unde 

electromagnetice de la diferite obiective fixe 

pentru realizarea mascării radioelectronice 

împotriva explorării electromagnetice; 

• reducerea radiaţiilor electromagnetice a 

unor obiective sau instalaţii radiante 

electromagnetic in spaţiul înconjurător, 

pentru protecţia oamenilor, mediului şi 

evitarea perturbării bunei funcţionări a altor 

instalaţii tehnice  [3,4]; 

• echiparea unor instalaţii pentru măsurători 

speciale de precizie (camerelor anecoide, 

fără ecouri de unde electromagnetice) [1]; 

• realizarea unor dispozitive electronice speciale. 

Se acordă atenţie integrării şi sistematizării 

rezultazelor unor cercetări referitoare la elaborarea 

metodelor de analiză şi de calcul a caracteristicilor 

radioelectronice a tipurilor de bază de acoperiri 

radioabsorbante:  

 materiale absorbante monostrat (fig.1); 

 materiale absorbante stratificate (fig.2); 

 materiale cu gradienţi de absorţie (fig.3); 

 materiale absorbante multistratificate cu 

geometrii neomogene (fig. 4).   
 

 
Fig. 1. Secţiune plană a unui material monostrat 

pentru  acoperiri  radioabsorbante. 

 

 
Fig. 2. Secţiune plană a unui material stratificat 

pentru  acoperiri  radioabsorbante. 

 

 

Fig. 3. Secţiune plană a unui material cu 

gradient de absorbţie (suprafaţa x=0). 
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Fig. 4. Secţiune plană a unui material stratificat de absorbanţi  

cu geometrie neomogenă (suprafaţa x=0). 

 
2. Structura spectrală a câmpului 

dispersionat  

Analiza spectrală a structurii câmpului 
dispersionat de  reprezintă una dintre metodele 
cele mai atractive de rezolvare a problemelor 
MRA. Fie exemplul din fig. nr.4, care prezintă 
AUE multistratificaţi cu neomogenităţi perioadice 
de tip cuneiform, care au primit aplicaţii practice 
în procesul de realizare a programului Stealth. 
Pentru realizarea analizei, presupunem că 
elementele cuneiforme au o structură periodică 
numai pe axa Oy, deoarece rezultatele analizei 
vor fi simplu de aplicat în cazul unei periodicităţi 
pe axa Ox. Se presupune, de asemenea, că ARA 
cercetate nu au o limitare dimensională în planul 
xOy. În teoria grilelor periodice se arată că  
situaţia care are loc la incidenţa undei 
electromagnetice pe oricare structură periodică 
poate fi dusă către situaţia unei incidenţe pe una 

din suprafeţele xOz sau yOz, respectiv efectul 
vectorial al difracţiei către doi scalari - polarizare 
E sau H. În ambele situaţii [5], câmpul 
dispersionat poate fi reprezentat într-unul din 
planuri (în fig.nr.4, acest plan este yOz), sub 
forma următorului spectru de armonici transmise: 

 ∑
∞

−∞=
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Γ+Φ=

n
nnnt z

l
iy

l
iuU ππ 22exp   (1) 

〈∞−∞〈≥ yhz ,1  

unde nu  este amplitudinea armonicii, iar 

22
nn Φ−=Γ λ . 

Din expresia (1) rezultă că structura spectrală 

(adică numărul de armonici şi unghiurile de răspân-

dire ale acestora) pentru orice fel de sistem periodic 

nu depinde de profilul câmpului, ci este determinată 

numai de unghiul de incidenţă şi de parametrii de 

material. Grafic, aceasta arată ca în fig. 5.  
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Fig. 5. Structura spectrală a câmpului dispersionat de MRA. 

 
Liniile critice ale acestui plan sunt cele directe: 

( ),...3,2,11sin ±±±=±=+ NNλϕ , 

care corespund regimurilor de alunecare 

( ,...3,2,1,0Re ±±±==Γ nn ), mai jos de care 

armonicele cu numerele ,...3,2,1 ±±±=n  

constituie unde plane omogene 

( ,...3,2,1,0Re ±±±=〉Γ nn ), care se propagă, 

după cum reiese din (1), sub unghiurile: 

 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ += ϕ

λ
ϕ sinarcsin n

n , (2) 

faţă de normala la suprafaţa radiată. 

În punctele care se află mai sus de linia de 

alunecare, armonicele cu numerele 

corespunzătoare constituie unde plane 

neomogene, care se atenuează exponenţial în 

lungul axei Oz. În punctele de întretăiere cu linia 

de alunecare N+ şi  N- au loc regimuri de dublă 

alunecare, cauză din care armonica cu număr 

0〉= +Nn  se propagă (alunecă) pe direcţia 

0〉y şi respectiv similar pentru armonica cu 

număr 0〈= −Nn  (vezi fig.5). Liniile punctate, 

care trec peste începutul coordonatelor şi 

punctele de dublă alunecare, caracterizează 

locul geometric al punctelor unde armonicele cu 
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numerele corespunzătoare se propagă înapoi 

spre sursa radiaţiei. Conform relaţiei (2), graficul 

acestor linii se determină cu relaţiile: 

 ( ),....3,2,1
sin2*

*

±±±=

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

=

=
n

n

iar
l

ϕλ

λλ
  (3) 

 Prin selectarea unor direcţii pozitive, 

numerotarea unghiului ϕ  (fig.4) al liniilor -1, -2,  

-3,… (fig. 5) corespunde regimului de dispersie la 

sursa de radiaţii a unor armonici negative. La 

modificarea ϕ  în -ϕ , tipul diagramei structurii 

spectrale nu se schimbă, numai că, acum, liniilor 

din fig. 5 care corespundeau unor armonici 

negative, le vor corespunde unele pozitive şi 

invers.  

Locul geometric al punctelor, limitat de linia 

N=-1, va fi denumit regiunea de reflexie în 

oglindă sau regiunea mono-undă, iar regiunea de 

sub linia N=-1 corespunde regiunii multi-undă. 

Această reprezentare permite determinarea 

cerinţelor impuse structurii dispersive, în scopul 

sintezei unor absorbanţi de unde electromagnetice cu 

coeficienţi mici de reflexie, într-o bandă de 

frecvenţă dată. 

3. Metode de calcul a amplitudinilor 
spectrelor spaţiale 

Cea mai utilizată metodă de calcul a vectorului 

amplitudinilor [ ]∞
−∞== nnuU  a armonicelor câmpului 

dispersionat de către absorbanţi geometric 

neomogeni o constituie metoda matricială, 

deoarece aceasta permite obţinerea directă a 

unei soluţii finale pentru diferite materiale cu 

neomogenităţi perioadice folosite în construcţia 

MRA, pe baza soluţiilor cunoscute deja pentru 

mediul înconjurător ale modelelor de dispersie a 

undelor polarizate E sau H [5]. Aceasta se 

realizează prin împărţirea geometriei acoperirii în 

trei regiuni distincte, A, B şi B’, în care câmpul 

dispersionat poate fi reprezentat prin matrici ale 

dispersiei. Astfel, vectorul amplitudinilor 

armonicelor câmpului dispersionat în mediul liber 

poate fi exprimat de următoarea relaţie: 

 ( ) o
S

BABBBBBBBB
s

AA SSSISSS δδ 1
1

2121
0

1
−

−+=U  (4)  

unde I reprezintă matricea unitate, iar AAS1  este 

matricea vectorului coeficienţilor de reflexie s-x ai 

armonicilor spaţiale de amplitudine unitară: 
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pentru semispaţiul A, cu 00 , μμεε ==  în 

structură dielectrică multistratificată de grosime 

generală 1h , dispusă pe un dielectric semiinfinit 

cu 11, μμεε ==  (fig.4). Matricile BAAB SS 11 , , sunt 

matrici diagonale ale căror elemente sunt 

coeficienţii de transmisie (de trecere) s-x ai 

armonicelor spaţiale prin acoperirea dielectrică 

multistratificată, corespunzător din regiunea B în 

A şi din A în B, iar BBS1  este matricea diagonală 

a coeficienţilor de reflexie s-x a armonicilor 

spaţiale , incidente din regiunea B pe frontiera de 

separaţie z=H (fig.4). 

4. Optimizarea utilizării materialelor 

absorbante 

Din considerente pur fizice, este raţional ca 

depunerea de materiale radioabsorbante (MRA) 

să se realizeze în primul rând pe cele mai 

reflexive părţi ale suprafeţei obiectivului-ţintă 

protejat. În acest sens, este necesar să se ţină 
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cont de DDR ale elementelor arhitecturii şi a 

unghiurilor necesare pentru o comportare cât mai 

bună a materialelor absorbante. În continuare, se 

abordează o formă elementară de tip clin (pană), 

canstituită din două semiplane cu absorţie ideală 

(de la suprafaţa cărora lipseşte reflexia de câmp 

electromagnetic), ca în fig. 6. 

Câmpul secundar emis de astfel de semiplane 

nu depinde de unghiul de incidenţă, θ , al undei 

electromagnetice. Mărimea suprafeţei efective de 

refexie este dată de următoarea formulă: 

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

vv 2
ctg

2

2ππ
π
λσ  (5) 

În fig. 7 se poate observa dependenţa SED a 

formei clin de unghiul v la lungimea de undă 

cm 2,3=λ  (curba nr.1) şi cm ,80=λ  (curba nr.2). 

Analiza graficului arată că la un unghi de 0180 , 

modificarea SED este minimă şi egală cu zero.  

Se observă că la unghiuri 0180≠v , SED se 

micşorează, concluzie care trebuie avută în vedere 

la stabilirea  metodelor de reducere a VRO. 
 

 
Fig. 6. Forma de tip clin cu două semiplane. 

 

SED a unui obiectiv-ţintă acoperit cu 

absorbanţi ideali [4] şi având dimensiuni care 

depăşesc lungimea de undă a semnalului de 

sondaj, nu depăşeşte dimensiunea dată de 

următoarea expresie: 

                   2

4
1 L
π

σ =   (6) 

unde: L – lungimea conturului acoperit pe 
suprafaţa obiectivului la unghiuri date de vizare. 
 

 
Fig. 7. SER ale unei forme ideale de tip clin. 

 

Să analizăm în detaliu eficacitatea utilizării 

MRA pe suprafeţe metalice. Rezultatul va fi în 
această situaţie dependent, în primul rând, de 
raportul existent între dimensiunea suprafeţei şi 
lungimea de undă. 

Soluţia este oportun să fie căutată pentru trei 
situaţii: 

• de relevare, când dimensiunea caracteristică 
a corpului B îndeplineşte condiţia:  

 42 〈B
λ
π

 (7) 

• la rezonanţă, când:    

 4024 〈〈 B
λ
π

          (8) 

• la lungimi de undă mici:   

 402 〉B
λ
π

 (9) 

O reducere pronunţată a SED, în prima situaţie, 
apare numai în cazul în care materialul absorbant 
folosit deţine o mare pătrundere magnetică. În al 
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doilea caz, reducerea SED poate fi obţinută numai 

în limite strânse ale raportului B/ λ . 

Al treilea caz este cel mai tipic pentru benzile de 

lungimi de undă centimetrice şi milimetrice. În 

această situaţie, câmpul secundar format este o 

sumă  a câmpului dispersionat (geometrico-optic) şi a 

celui difracţionat. În câmpul secundar emis de un 

obiectiv metalic, cota de participare a câmpului 

reflectat depăşeşte pe cea a celui de dispersie. 

Câmpul secundar se reduce pentru un obiectiv 

acoperit cu MRA în măsura dată de coeficientul de 

reflexie al materialului, mai mic decât unitatea. În 

primul caz, mărimea coeficientului de reflexie este: 

 
Bπ

λρ
2

≈  (10) 

iar în celălalt caz:  

 
Bπ

λρ
2

〉  (11) 

În fig. 8, se poate observa dependenţa admisă 

a coeficientului de reflexie a materialului 

absorbant aplicat, ρ , de mărimea suprafeţei 

corpului B, pentru lungimea de undă cm 2,3=λ  

(curba nr.1) şi cm 8,0=λ  (curba nr.2). Din 

grafic reiese concluzia că aplicarea MRA cu 

coeficienţi de reflexie mici este cu atât mai 

eficace cu cât suprafaţa corpului este mai mare. 

Cu ajutorul graficului se poate determina 

caracteristica MRA în raport cu dimensiunea 

elementului pe care va fi aplicat.  

 

 

Fig. 8. Nivelul reducerii maxime a SED pe baza utilizării MRA - cm2,3=λ  (1) şi cm8,0=λ  (2). 
 

Concluzii 

Pentru rezolvarea problemei utilizării eficiente 

a materialelor absorbante de câmp electromagnetic, 

este necesar să se răspundă la următoarele 

probleme: 

 care trebuie să fie dimensiunile elementare 

ale suprafeţei exterioare a obiectivului pe 

care este raţional să se depună MRA şi 

care să fie forma optimă a conturului 

spaţial al acestor elemente; 

 în ce mod să fie stabiliţi parametrii impuşi 

pentru coeficienţii de reflexie ai materialelor 

absorbante care vor fi utilizaţi; 

 cum să fie determinat nivelul de reducere a 

SED a elementelor obiectivului cu ajutorul 

materialelor absorbante. 

Obţinerea unor mărimi reduse ale SED 

constituie, în principiu, o sarcină rezolvabilă 

numai când sunt îndeplinite anumite condiţii 

concrete (lungimea de undă, unghiul de incidenţă 

şi de vizare, forma şi dimensiunile suprafeţei).    
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Practic, este imposibil ca pentru obiective-

ţintă complexe să fie asigurată o lipsă totală a 

semnalului reflectat. O concluzie foarte importantă 

în plan practic la sinteza mijloacelor de reducere 

a VRO este aceea că, cu cât sunt mai mari 

dimensiunile unor elemente individuale, cu atât 

mai mult va fi obţinută o reducere a SED a 

acestora prin aplicarea de MRA.  

Pentru determinarea locului şi a tipului 

depunerilor de MRA, este necesar să se dispună 

de materiale cu diferiţi coeficienţi de reflexie. 

Este confirmată concluzia de a nu se adopta 

soluţii de formare a unei arhitecturi externe a 

obiectivului care să includă elemente cu 

dimensiuni reduse, sau un mare număr de 

elemente structurale. Prin urmare, cu cât este 

mai redus numărul de elemente individuale şi cu 

cât dimensiunile acestora sunt mai mari, cu atât 

mai mult este oportună utilizarea de materiale 

absorbante cu coeficienţi reduşi de reflexie, şi cu 

atât mai mare este eficacitatea care poate fi 

atinsă in privinţa reducerii nivelului de VRO. 
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