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 چكیده

توان مطرح شد، بیان کرد که هر نقطه در روی جبهه موج را می 2که ابتدا در اپتیک 1اصل هویگنس

ای از منابع جریان طور عمومی بیانگر مجموعههویگنس به 3ای در نظر گرفت. اما فراسطوحصورت یک منبع نقطهبه

اسطوح دهند. فرالکتریکی و مغناطیسی روی یک شرط مرزی نازک هستند که آرایه منابع هویگنس را تشکیل می

گیری از محاسبات شرایط مرزی الکترومغناطیس مطرح شدند. این صورت تئوری و با بهرههویگنس در ابتدا به

شوند، یکی از های موجود در شرط مرزی موردنظر )فراسطح( در نظر گرفته میکه تمامی میداناییرویکرد ازآنج

 4های طراحی سطوح مهندسی امواج در کنار رویکردهای مهم دیگری مانند تصویربرداری لیزریترین روشکامل

حقق این ساختارها از آید. البته پیچیدگی روابط و محاسبات در این روش و همچنین مشکالت تحساب میبه

ود شهای انتزاعی استفاده میآید. در تحلیل و طراحی فراسطوح اغلب از مفهومحساب میمشکالت این رویکرد به

ر این تر دهای با تحلیل کاملشود. بنابراین نیاز به روشو تمامی عوامل تأثیرگذار در طراحی در نظر گرفته نمی

بررسی این روش در کنترل امواج، بررسی کامل عوامل مؤثر در این امر و  شود. هدف ازها بیشتر حس میطراحی

 ها است.حلی بر آنموانع و مشکالت طراحی و ارائه راه

م های دو بیم و تک بیم خواهینامه با استفاده از روابط و تئوری هویگنس، به طراحی بازتابندهدر این پایان

ی شده و از خروجگیرند. با استفاده از کد متلب محاسبات انجاممیای قرار پرداخت که تحت تابش یک موج صفحه

برای هر بیم و  dB 31استفاده خواهد شد. سمت گرایی های حدود  HFSSافزار سازی در نرمها در شبیهآن

آید. سپس تحلیلی بر روش های ساخت این بدست می GHz 12در فرکانس مرکزی  % 01همچنین پهنای باند 

 موانع و مشکالت آنها خواهیم داشت. ساختار ها و
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Abstract: 

Huygens Principle that firs declared in Optics, showed that every single point in the wavefront can 

be presented as a Point Source. Huygens Metasurfaces Generally are a group of Electric and 

Magnetic Sources on a Boundary condition that create Huygens Sources array. Huygens 

Metasurfaces were Presented as Principle at firs by Boundary conditions calculations. Because of 

considering all of Fields and boundary conditions, Huygens Principle in metasurfaces is a rubust 

and prescise method for designing metasurfaces. Of course this principle has complex calculations 

and Electromagnetical solutions and some limitations. In Metasurface researches, often Abstract 

conceps are used to design are all of the affecting factores are not considered. So, there is need to 

Complete design methods that Consdider all of factors in designing metasurfaces. The purpose of 

study in Huygens principle is to review of effectiveness of this method in wavefront manipulation, 

considering all of affecting factors and limitations and suggest solutions to them. 

In this article, we will have a review on Historical course and last reaserches in Huygen’s 

Metasurfaces. After reviewing principles and theorem of Huygens, we will design one and two 

beams Reflcetors with high efficiency and directivity about 30 dB and 10% Bandwidth in center 

frequency of 12 GHz. Then we will have a review of Realizations prospects of impedance surfaces. 
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