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چكيده
 برای بررسی های فازی و مورفولوژی محصول نهاایی. آهن– نیکل به روش همرسوبی سنتز شد/در این پژوهش نانو کامپوزیت نانولوله کربنی
 همنناین پارامترهاای الکترومطنایی ای.) استفاده شادSEM( ) و میکروسکوپ الکترونی روبشیXRD( به ترتیب از آنالیز پراش اشعه ایکس
 در ماورد. مورد ارزیابی قارار ررفاتX ) در محدوده راداری باندVNA(  با استفاده از دستگاه تجزیه و تحلیل شبکه بردار،نمونههای سنتز شده
11/3-11/1 GHz در محادوده-44dB  و عرض پیک آن بارای زیار4/9 GHz  تقریبا برابر-14 dB نیکل دارای عرض پیک زیر-نانوآلیاژ آهن
 جذب اماوا فارودی) شاامل تماا%90) -14 dBآهن –نیکل عرض پیک در اتالف انعکاسی زیر/ اما برای نانو کامپوزیت نانولوله کربنی.است
 کمترین مقدار اتالف. است3 GHz جذب اموا فرودی) تقریباً برابر11%( -44 dB محدوده فرکانس است و عرض پیک در اتالف انعکاسی زیر
/ در نانو کامپوزیت نانولوله کربنی-23/36 dB نیکل به-برای نانوآلیاژآهن11/6 GHz  در فرکانس4/3 mm  در ضخامت-33/12 dB انعکاسی از
 این نانوساختار باه دلیال دارا باودن هیبریادی از دو، بنابراین. افزایش یافته است11/1 GHz  در فرکانس4/4 mm آهن – نیکل در ضخامت
. رزینه مطلوبی برای جاذب رادار تلقی میرردد،)نیکل-ترکیب دی الکتریکی (نانولوله کربنی) و مطنایی ی (آلیاژ آهن
 جاذب رادار، مقدار اتالف انعکاسی، پارامترهای الکترومطنایی ی، آهن – نیکل/ نانو کامپوزیت نانولوله کربنی:کليد واژهها
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Abstract
In this study, the nanocomposite of carbon nanotube/iron-nickel was synthesized. Phase studies and morphology of
the synthesized sample were analyzed using X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM),
respectively. Also, the electromagnetic parameters of the synthesized samples were evaluated using analytical
network vector (VNA) in the X-band radar range. In iron-nickel nanoalloy the bandwidth of RL-10 dB, is
approximately 2.5 GHz and the bandwidth of RL-20 dB is 11.3-11.9 GHz. However, for carbon nanotube/ironnickel nanocomposite, the bandwidth of RL-10 dB (90% absorption of incident waves) comprises the entire
frequency range, and maximum effective absorption bandwidth (RL-20 dB) (99% absorption of incident waves) is
approximately equal to 3GHZ. The minimum reflection loss was increased from -38.14 dB in the thickness of 2.8
mm at a frequency of 11.6 GHz for nickel-nickel nano-alloy to -43.36 dB in carbon nanotube / iron-nickel
nancomposite in a thickness of 2.2 mm at a frequency of 9.9 GHz. Therefore, this nanostracture due to the hybrid of
two compounds of dielectric component (carbon nanotube) and magnetic component (iron-nickel nanoalloy) is
considered to be the preferred option for radar absorption.

Keywords: Carbon Nanotube/ Iron-Nickel Nanocomposite, Electromagnetic Parameters, Reflection Loss, Radar
Absorbing.

*

Corresponding Author E-mail: zarei128@gmail.com

Adv. Defence Sci.& Technol. 2018, 02, 59-66.

64

مجله علمی ـ پژوهشی «علوم و فناوریهای پدافند نوین»؛ سال نهم ،شماره  ،1بهار 1931

 .1مقدمه
در سالهای اخیر ،به علت استفاده ب یار از اموا
الکترومطناییس ،توجه به این تکنولوژی به یور چشمگیری
افزایش یافته است[ .]1-4اموا رادار اموا الکترومطناییس در
ناحیه ایکس و در رنج  3/4-14/2 GHzاست.
رایج ترین روش برای استتار و حرکت پنهان در برابر رادارها،
کاهش سطح مقطع راداری )RCS( 1اهداف تحت نظارت
آنهاست .مهمترین و سادهترین روش برای کاهش سطح مقطع
راداری ،استفاده از مواد جاذب اموا رادار است .تحقیقات بار روی
جاذب های اموا الکترومطناییس در سال  1134شروع شد و
همننان ادامه دارد [ .]3در واقع نقش اصلی مواد جاذب رادار
این ت که اموا و سیگنالهای رسیده از یرف رادار را همانند
یک مقاومت الکتریکی کوچک ،جذب و از بازتاب آنها جلوریری
میکند .به یور کلی مواد جاذب رادار ،از دیدراه اجزا سازنده در
4دسته مواد جاذب دی الکتریک و مواد جاذب مطنایی ی یبقه
بندی میشوند.
مواد جاذب به یور عمده با سه مکانی م  -1اتالف دی
الکتریکی -4 ،اتالف مطنایی ی و  -3ساختار فراکتال مواد 4اموا
الکترومطناییس را جذب کرده و سپس اموا را به ررما تبدیل
می نمایند ..بنابراین مواد جاذب راداری باعث ایجاد تطابق
امپدانس بین محیط جاذب و هوا با هماهنگی مناسب بین
رذردهی الکترکی و نفوذ پذیری مطنایی ی میشوند[.]2-9
برپایه خصوصیات دی الکتریکی و مطنایی ی جاذبها
میتوانند شامل مواد فرومطناییس ،مواد برپایه کربن و پلیمرهای
رسانا باشند .از خصوصیات کلی جاذب ها این ت که باید دارای
وزن سبک ،قابلیت جذب ب بار خوب ،پهنای باند فرکان ی باال و
نیز ضخامت کم باشند .برخی مکانی مها که نفوذپذیری
مطنایی ی را افزایش میدهند و باعث اتالف مطنایی ی
میرردند ،شامل جریانهای رردابی ،آنیزوتروپی مطنایی ی،
پ ماند مطناییس و رزونانس یبیعی است .مکانی مهایی که
باعث اتالف دی الکتریکی شده و رذردهی الکتریکی را ارتقاء
میدهند ،فرآیندهای قطبش ،آسایش الکترونی یبیعی و اتالف
رسانایی است[.]7-3
پارامترهای الکترومطنایی ی در یراحی ماده جاذب اموا
مایکروویو به یور عمده بر تولید و چیدمان مواد دی الکتریک
ومواد مطنایی ی تمرکز می نمایند که باعث ایجاد یک پروفیل
امپدانس مشخص ن بت به مو فرودی میشود .در واقع یراحی
ماده جاذب اموا الکترومطنایی ی به یور ساده عبارت است از
)Radar Cross-Section (RCS
Fractal Structure Materials

1
2

یراحی یک شبکه توزیع شده اتالفی که امپدانس فضای آزاد را
به امپدانس بدنه رسانایی که قرار است حفاظت شود ،تطبیق
میدهد .معموالً اثرات ناشی از همه مکانیز های اتالف مختلف را
توسط دو عامل رذردهی الکتریکی ( )εو نفوذ پذیری مطنایی ی
( )یبقه بندی مینمایند.
مواد جاذب اموا الکترومطنایی ی بر پایه این واقعیت استوار
ه تند که مو الکترومطنایی ی که از درون آنها عبور می کند را
جذب می نمایند .چنین موادی دارای اندیس شک ت مختلط می
باشند .در اندیس شک ت که شامل اثرات مطنایی ی و الکتریکی
است ،جزء موهومی مقدار اتالف در ماده را بیان مینماید.
رذردهی الکتریکی مختلط و نفوذپذیری مطنایی ی مختلط با
معادالت زیر بیان می شود:
() 1
که جزء حقیقی(انرژی ذخیره شده) هر پارامتر با پرایم و جزء
مجازی (انرژی از دست رفته) با دو پرایم مشخص شده است .از
آنجایی که ضریب هدایت الکتریکی جاذبهای الکتریکی یا همان
 اغلب مکانیز اصلی از دست رفتن انرژی است متداول است
که اثر ضریب هدایت را برمبنای  ε rبیان می نمایند:
()4
که درآن  ωفرکانس زاویه ای است .به یور معادل در دستگاه
مختصات قطبی خواهیم داشت:
()3
که مقادیر  mو  تانژانتهای اتالف مطنایی ی و الکتریکی
میباشند .اندیس شک ت  nنیز عبارت ت از ن بت عدد مو
مربوط به انتشار مو در داخل یک ماده به عدد مو فضای آزاد و
از یرف دیگر میانگین هندسی رذردهی الکتریکی ن بی و
نفوذپذیری مطنایی ی ن بی میباشد:
()2
که درآن  kعدد مو در ماده بوده و k0عدد مو فضای آزاد
است .رذردهی الکتریکی ن بی و نفوذ پذیری مطنایی ی ن بی
از یرف امپدانس ذاتی ماده  Zرا نیز تعریف مینماید:
()9
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که  Z0امپدانس فضای ازاد میباشد که برابر  337Ωیا
 144πمیباشد .امپدانس نرماالیز شده می تواند برای محاسبه
ضریب انعکاس مواد جاذب مورد استفاده قرار ریرد .هدف در
یراحی یک ماده جاذب اموا الکترومطناییس تولید مادهای است
که در آن ضریب انعکاس تا جایی که ممکن است در بیشترین
پهنای فرکانس ممکن کوچک باقی بماند.
جهت دستیابی به جاذبهای جدید ،تالشهای زیادی صورت
ررفته که جاذبهایی با ساختار ترکیبی دی الکتریک-مطنایی ی
برای توازن بین پارامترهای الکترومطنایی ی برای رسیدن به
مقادیر مطلوب در اتالف انعکاسی تهیه رردد [ .]1بنابراین ،برای
بهبودی جذب ،نانوساختارهای جاذب راداری به صورت هیبریدی
از ترکیبات مطنایی ی و دی الکتریکی تهیه میشوند زیرا
جاذبهای مطنایی ی دارای وزن سنگین و جاذبهای دی
الکتریکی دارای پهنای جذبی باریک ه تند برای فائق آمدن بر
این دو مشکل در ساخت جاذب ها از حضور هر دو نوع جاذب در
کنار هم استفاده میشوند[.]14
نانوکامپوزیتهایی که شامل ترکیبی از نانولوله های کربنی و
مواد معدنی (ترکیبات عناصر مطنایی ی) ه تند تطابق امپدانس
باالتری داشته و در نتیجه باعث بهبودی در اتالف انعکاسی
میرردند [ .]11خواص جذبی نانوآلیاژهای فلزی جاذب
الکترومطناییس بهتر از فلزهای خالص یا اک یدهای فلزی است.
در میان نانوآلیاژهای متنوع ،نانوآلیاژ آهن -نیکل کاربرد
ر تردهای به عنوان جاذبهای اموا الکترومطناییس،
سن ورهای مطنایی ی ،آنتنها ،کاتالی تها و سی تمهای ثبات
مطنایی ی به دلیل ساختار پایدار و خواص الکترومطناییس
فوقالعاده و نیز نفوذ پذیری مطنایی ی باال ،داراست.
نانولوله های کربنی دارای وزن کم و نیز اتالف دی الکتریکی
ب یار خوب ه تند ولی به دلیل خواص مطنایی ی پایین ،کاربرد
محدودی در زمینه استفاده به عنوان جاذب راداری دارند.
نانولولههای اغلب با مواد مطنایی ی پوشش داده میشوند .بدین
صورت که با ترکیبات فرومطناییس یا سوپرپارامطناییس پوشش
داده میشوند تا این ترکیبات به عنوان فیلر به نانولولههای کربنی
اضافه میشوند تا خواص مطنایی ی آنها اصالح رردد [.]14
بنابراین نانوساختارهای حاوی نانولولههای کربنی اصالح شده
با نانوآلیاژ آهن -نیکل دارای مواد جاذب اموا الکترومطناییس با
پتاسیل جذبی باال و نیز پهنای باند جذبی خوب به سبب داشتن
اتالف دی الکتریک ب یار و اتالف مطناییس باال ه تند.
تحقیقات ر تردهای در زمینه ساخت و بررسی خواص جذبی

61

جاذبهای راداری شده است .ککیانگ حه 1و همکارانش []13
کامپوزیت  CNT/BaFe12O19را تهیه کردند .این کامپوزیت
در ضخامت  3 mmدارای اتالف انعکاسی  -34/71dBدر فرکانس
 14/9GHzبود .هاییان ]12[ 4اقدا به تهیه نانوکامپوزیتی
از نانولولههای کربنی که با آهن پر شده بود ،کرد که دارای
اتالف انعکاسی  -44/73dBدر ضخامت  3/9mmو فرکانس
 19/64GHzاست .علی قاسمی [ ]19کامپوزیتStrontium/CNT
را با اتالف انعکاسی  -41dBدر ضخامت  1/9mmو فرکانس
 1/7GHzتهیه نمود .حکمت آرا [ ]16نیز اقدا به تهیه ترکیب
هیبریدی  MWCNT/Fe3O4نمود که در فرکانس 14/6GHz
دارای اتالف انعکاسی  -47 dBبود.
از روشهای تهیه نانوذرات میکروامول یون ،سل-ژل را
میتوان نا برد .همننین از روشهای تهیه نانوکامپوزیتهای
حاوی نانولولههای کربنی به همراه ترکیبات مطنایی ی میتوان
به روشهای ترسیب شیمیایی بخار و نیز کاهش شیمیایی اشاره
کرد .روش احیای شیمیایی نمکهای فلزی در یک محلول با
استفاده از یک عامل کاهنده مناسب نظیر  H2و  NaBH4یکی از
پرکاربردترین روشهای سنتز نانو ذرات فلزی است .این روش
برای سنتز نانو ذرات دوفلزی نیز میتواند استفاده شود ،که جهت
تولید آنها از دو نمک فلزی استفاده و کاهیده میشود .دریول
پروسه کاهش ،انواع فلزات با پتان یل کاهشی باالتر اول کاهش
مییابند و تشکیل یک ه ته را میدهند و در ادامه فلز دیگر به
صورت یک الیه روی ه ته را میپوشاند .در مقای ه با سنتز نانو
ذرات یک فلزی ،کنترل همزمان ه تهزایی و پروسه کاهش دو
نوع فلز با پتان یل کاهشی مختلف و مشخصات شیمیایی مختلف
ب یار مشکل است .وانگ و لی 3برای حل این مشکل انتخاب یک
عامل کاهنده مناسب را پیشنهاد کردند ].[17-13
در این پژوهش ،از روش احیای در محلول به دلیل سادری و
مقرون به صرفه بودن برای تهیه نانوکامپزیت نانولوله کربنی
اصالح شده با نانوآلیاژ آهن-نیکل استفاده شده است .همننین
مورفولوژی و ساختارو نیز همننین خواص الکترومطنایی ی آن
به عنوان جاذب برای اموا الکترومطناییس در ناحیه راداری
استفاده رردیده است.

 .1روش تحقیق
 .1-2مواد اولیه
 Ni(acetate)2.4HO ،Fe(Cl)2. 6H2Oو  NaBH4از شرکت مرک
آلمان تهیه شد .نانو لوله کربن چند دیواره نیز با قطر بیرونی
1

Keqiang He
Haiyan
3
Wang and Li
2
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 19-3 nmآماده رردید.
 .2-2سنتز نانو کامپوزیت نانولوله کربنی/آهن  -نیکل
به منظور سنتز نانو کامپوزیت نانولوله کربنی/آهن  -نیکل با
درصد فلز نانولوله کربنی متفاوت ،نانوذرات نانوآلیاژ آهن – نیکل
 %14را به عنوان نانوآلیاژ به درصد بهینه نیکل را انتخاب و
درصدهای متفاوت نانولوله کربنی با آن وارد تهیه نانوکامپوزیت
مربویه میشود .درصدهای  14 ،9 ،1 ،4/9و  44درصد از نانولوله
کربنی را انتخاب کرده و در حضور نانوآلیاژ آهن-نیکل ،%14
فرآیند تشکیل نانوکامپوزیت را تهیه می رردد .به عنوان مثال
برای تهیه نانوکامپوزیت با  %44نانولوله کربنی ابتدا مقدار4/414
رر از نانولوله های کربنی را به  144میلی لیترآب دیونیزه اضافه
و تحت اموا اولتراسونیک قرار میریرد ،سپس آن را در یک
بالون سه دهانه قرار داده سپس از آن به مدت نیم ساعت راز
نیتروژن عبور داده و سپس  1رر آهن ( )IIکلراید چهار آبه و
مقدار  4/426رر از نمک نیکل ( )IIاستات شش آبه را به آن
افزوده و بعد از نیم ساعت عبور راز نیتروژن ،به یور آه ته و یی
مدت زمان  4ساعت 94 ،میلیلیتر محلول یک موالرسدیم
بورهیدرید تازه تهیه شده قطره قطره به محلول قبلی افزوده

( ،)3/4-14/2 GHzپس از آمادهسازی نمونهها در ابعاد
 44/36×14/16×4mmبهرونهای که به میزان  %24پودر در زمینه
پارافین بهیورکامل پخششده بود ،از دستگاه 8510C Vector
 Network Analyzer (VNA)Agilentاستفاده شد.

 .9نتایج و بحث
 .1-9بررسی فازی ()XRD
شکل ( )1الگوی بدست آمده از سنجش  XRDرا نشان میدهد.
همانطور که در شکل  1که الگوی پراش اشعه ایکس نانو
کامپوزیت نانولوله کربنی /آهن -نیکل است ،مشاهده میشود،
الگوی پراش اشعه ایکس سه پیک مهم با الگوهای ()444( ،)111
و ( )444مربوط به ساختار کری تالی مکعبی نانوآلیاژ آهن -نیکل
ه تند که در  22/6و  62/1و  4θ = 34/3بهدست آمده است.
همننین حضور فاز ثانویه آهن نیز در شکل مشاهده میشود .در
شکل ( )1عالوه بر پیکهای ساختار کری تالی مکعبی نانوآلیاژ
آهن-نیکل ،پیک کربن در  4θ = 46/2قابل مشاهده است .است.
این امر در توافق خوبی با سایر پژوهشهای صورت ررفته است
[.]19

رردید .بعد از کامل شدن فرآیند سنتز ،نانوکامپوزیت در داخل
ظرف نمونه شیشهای کامال ب ته ،جمعآوری و نگهداری شدند.
به منظور انجا آنالیز های مشخصهیابی ،نانوکامپوزیت با
استفاده از مگنت جدا شده و سه مرتبه با آب دوبار تقطیر و دو
مرتبه با استفاده از الکل  %13ش تشو داده شد و به مدت 42
ساعت در دمای  64درجه در آون خالء خشک رردید .مشخصه
یابی نانو ذارت خشک شده با استفاده از آنالیز های میکروسکپ
الکترونی و پراش پرتوی ایکس استفاده شد .به منظور اندازهریری
ویژریهای الکترومطناییس نمونه تهیه شده ،پودرهای نمونه با

شکل  .1الگوی پراش اشعه ایکس نانو کامپوزیت نانولوله کربنی /آهن -

پارافین به ن بت وزنی  74به  34تهیه شد .پس از قالب ریری در

نیکل

موجبر باند  Xبه منظور ارزیابی خواص الکترومطنایی ی توسط
دستگاه پردازش رر شبکه مورد آنالیز قرار ررفت.

 .2-9بررسی مورفولوژی با SEM

برای بررسی ابعاد نانو ذرات در نانوله های کربنی اصالح شده،

 .9-2بررسی خواص نانو کامپوزیت نانولوله کربنی /آهن -

سنجش  SEMانجا شد و تصاویر حاصله با استفاده از نر افزار

نیکل

( )Digimizer version 4.1.1.0سنجش شد .شکل ( )4تصویر نانو

نمودارهای  XRDبا استفاده از دستگاه Philips 1800 PWباتابش
( 0.15418nm )Cu Kαوعملکرددر 40kVو  30mAدر محدوده
 14-74Cبررسی شد .جهت بررسی مورفولوژی پودر از دستگاه
میکروسکوپ الکترونی روبشی ر یل میدانی ()FE-SEM
مدل ) Hitachi S4160 (Cold Field Emissionاستفاده شد.

ذرات تهیهشده ،نمودار فراوانی توزیع ذرات بر ح ب قطر آنها

میزان جذب اموا

مایکروویودر محدوده باندهای

X

هی توررا و آنالیز  EDSاین ذرات را نشان میدهد .همانرونه
که در شکل ( )4مشاهده میشود ،مورفولوژی نانو ذرات تثبیت
شده بهصورت کروی و زنجیر مانند میباشد که حالت زنجیری و
به هم پیوسته نشان دهنده تاثیر مطنایی ی نانو ذرات به روی
یکدیگر میباشد و نتایج حاصل از آنالیز ( EDSشکل  ) -4نشان
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دهنده حضور نانو ذرات آهن – نیکل به روی سطح و داخل

باال ،فرکانس تشدید مطنایی ی و مطنایش باال و نانولولههای

لولههای نانولولههای کربنی باشد .با توجه به این نتایج حاصل

کربنی به سبب خواص دیالکتریکی مناسب به عنوان جاذبهای

شده از شکل ( )4و رسم هی توررا مربویه ،مشاهده میشود که

اموا مایکروویو در محدوده  3/4-14/2 GHzمورد توجه قرار

حدود  37درصد از نانو ذرات سنتز شده در بازه 44 -64 nm

ررفتهاند .درنتیجه نانوکامپوزیت حاصل به دلیل داشتن دو ترکیب

ه تند.

با اتالف دی الکتریک و اتالف مطنایی ی می تواند دارای امتیازه
ویژه برای انتخاب به عنوان جاذب اموا مایکروویو باشد.
نفوذپذیری مطنایی ی مختلط ) (μ=μ-jμ″و رذردهی
الکتریکی مختلط ) (ε= ε-jε″عوامل اصلی در تعیین خواص
الکترومطنایی ی به شمار میروند .برای بررسی خواص
الکترومطنایی ی تطییرات این دو پارامتر با فرکانس مورد ارزیابی
قرار ررفت.
شکلهای ( )3تا (،)6

تطییرات نفوذپذیری مطنایی ی

مختلط و رذردهی الکتریکی مختلط را برای نانوآلیاژ آهن -نیکل
و نیز نانو کامپوزیت نانولوله کربنی /آهن – نیکل با زمینه پارافین
(الف)

با ن بت  3به  1در محدوده فرکان ی  3/4-14/2 GHzنشان
میدهد.
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شکل  .9منحنیهای تطییرات مقادیر رذردهی الکتریکی مختلط
برح ب فرکانس نانوآلیاژ اآهن-نیکل
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0.3

( )

0.2

شکل  .2الف) تصاویر  SEMب) نمودار فراوانی توزیع ذرات بر ح ب

0.1

قطر (هی توررا ) ) آنالیز  EDSنانو کامپوزیت نانولوله کربنی /آهن -
نیکل

 .4-9بررسی خواص جذب امواج مایکروویو
نانوآلیاژ آهن-نیکل به دلیل داشتن ضریب تراوایی مطنایی ی

0

12.2

11.2

10.2

9.2

complex permeability

0.7

8.2

)Frequency (GHz

شکل  .4منحنیهای تطییرات مقادیر نفوذپذیری مطنایی ی مختلط
برح ب فرکانس نانوآلیاژ آهن -نیکل
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و  4/34است (شکل .)6
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شکل  .5منحنیهای تطییرات مقادیر رذردهی الکتریکی مختلط
برح ب فرکانس نانو کامپوزیت نانولوله کربنی /آهن – نیکل
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شکل  .6منحنیهای تطییرات مقادیر نفوذپذیری مطنایی ی مختلط
برح ب فرکانس نانو کامپوزیت نانولوله کربنی /آهن – نیکل

همانطور که در شکل ( )3مشاهده میشود در نانوآلیاژ
آهن -نیکل ق مت حقیقی رذردهی الکترکی ( )εدارای عدد
بیشینه  3/42در فرکانس  14/1GHzاست و ق مت موهومی آن
( )ε″از در این محدوده فرکان ی دارای روند صعودی از 4/99
تا 9/27است .ق مت حقیقی ( )μو موهومی ( )μ″در نفوذپذیری
مطنایی ی مختلط ،دارای روند ثابت در محدوده فرکانس باند X
بوده که عدد بیشینه برای ق مت حقیقی و ق مت موهومی به
ترتیب  4/31و  4/11است (شکل .)2
در مورد نانو کامپوزیت نانولوله کربنی /آهن – نیکل ق مت
حقیقی رذردهی الکتریکی ( )εدارای دو پیک بیشینه با مقدار
 13/21در فرکانس  1/4 GHzو مقدار  1/99در فرکانس GHz
 14/2و به یور کل در این محدوده فرکانس روند نزولی دارد
(شکل  .)9همانیور که از شکل ( )9پیداست ،ق مت موهومی
رذردهی الکتریکی ( )ε″نیز دارای دو پیک بیشینه با مقدار 3/16
در فرکانس  1/3 GHzو مقدار  7/3در فرکانس  14/7 GHzاست.
همننین تطییرات ق مت حقیقی ( )μو موهومی ( )μ″در
نفوذپذیری مطنایی ی مختلط ،در این محدوده فرکان ی ثابت
بوده ولی ن بت به نانوآلیاژ آهن -نیکل دارای مقادیر باالتری
است .نانو کامپوزیت نانولوله کربنی /آهن – نیکل عدد بیشینه
برای ق مت حقیقی ( )μو ق مت موهومی ( )μ″به ترتیب 1/31

مکانی م اتالف دیالکتریک ،قطبش بار میباشد که بین
نانوذرات رخ میدهد و باعث فرآیندهای آسایشی میرردد ،که
برای نانوکامپوزیت چندین بار بزررتر از نانوآلیاژ آهن  -نیکل
است .در نانو کامپوزیت نانولوله کربنی /آهن – نیکل به علت
حضور کربن که یک ماده دی الکتریک است ،مقادیر رذردهی
الکتریکی دارای اعداد باالتری به نانوآلیاژ آهن -نیکل است .در
ه تههای نانوآلیاژ آهن -نیکل یک فرآیند آسایشی اتفاق میافتد
که باعث افزایش مقاومت الکتریکی میشود ..در نانو کامپوزیت
نانولوله کربنی /آهن– نیکل دارای آسایش دیالکتریک کربن
است که در این نانوکامپوزیت به دلیل ساختاری که در فصل
مشترک بین آلیاژ آهن -نیکل و نانولوله کربنی اتفاق میافتد،
آسایش بین سطحی اضافی وجود دارد .افزایش ق مت حقیقی
رذردهی الکتریکی ن بت داده میشود به قطبش در سطح
مشترک در فضای بارهای الکترکی که در سطح مشترک کربن و
فلز و نیز ماده عایق مورد استفاده در زمینه یعنی پارافین استفاده
میشود .این قطبش بین اجزاء در م احت سطح بزرری اتفاق
میافتد که باعث افزایش فرآیند قطبش میرردد .همننین
افزایش ق مت موهومی رذردهی الکتریکی مختلط ( )ε″در
نانوکامپوزیت آهن کربونیل–کربن ن بت به ذرات آهن کربونیل
به سبب اتالف قطبش آسایشی و نیز اتالف هدایت الکتریکی
میباشد .اتالف مطنایی ی به یور عمده شامل رزونانس
مطنایی ی ،اتالف جریان رردابی و پ ماند مطنایی ی است.
مکانی م اتالف مطناییس در این نانوکامپوزیت و نانوآلیاژ
رزونانس مطنایی ی یبیعی ماده است .افزایش آنیزوتروپی
سطحی در نانوذرات باعث تولید سهم اصلی در فرکانس رزونانس
یبیعی است .به علت اختالف در اندازه ذرات ،آنیزوتروپی سطحی
در نانوکامپوزیت کمی بیشتر از نانو آلیاژ آهن -نیکل است .میزان
اتالف انعکاس یک ماده جاذب اموا الکترومطناییس تحت
برخورد عمودی و با پشتی فلزی با توجه به مقدار امپدانس
ورودی آن یبق نظریه خطوط انتقال با فرمول زیر مشخص
میشود که  Zinتوسط معادله زیر به پارامترهای مطنایی ی ماده
جاذب ارتباط پیدا میکند [.]11
()6

()7

Zin  1
Zin  1

R(dB)  20log

μr
 2π

(tanh  j
μ r ε r )f.d 
εr
c



Zin 

که در آن μr ،و  εrبه ترتیب نفوذپذیری مطنایی ی و
رذردهی الکتریکی محیط جاذب C ،سرعت نور در هوای آزاد،

f

فرکانس و  dضخامت الیه جاذب است .شکل ( )7نشاندهنده
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میزان اتالف اموا مایکروویو در محدوده فرکان ی باندهای
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( )3/4-14/2 GHzمربوط به دو نمونه است .پهنای پیک برای
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اتالف انعکاسی زیر  -14 dBو زیر  -44 dBو نیز ضخامت

)RL (dB

-20

ترکیب جاذب پارامترهای مؤثر و با اهمیت برای ارزیابی کارایی

-30

جاذب اموا الکترومطناییس میباشد .بنابراین برای خواص جذبی
FeNi-CNT 2.2mm
FeNi 2.8mm

الکترومطناییس مطلوب ،نانو کامپوزیت نانولوله کربنی /آهن -
نیکل با پهنای وسیع عرض پیک جذبی در اتالف انعکاسی زیر

-40
-50

)Frequency (GHz

 -14 dBو زیر  -44 dBدر کمترین مقدار ضخامت جاذب مورد
یراحی و نیز ساخت قرار ررفت .در مورد نانوآلیاژ آهن -نیکل

شکل  .1منحنیهای تطییرات مقادیر اتالف انعکاسی برح ب فرکانس

دارای عرض پیک زیر -14 dBتقریبا برابر  4/9 GHzو عرض

نانوآلیاژ اهن -نیکل و نانو کامپوزیت نانولوله کربنی /آهن -نیکل

پیک آن برای زیر  -44 dBدر محدوده  11/3-11/1 GHzاست.

در نانو کامپوزیت نانولوله کربنی /آهن– نیکل دارای پهنای

اما برای نانو کامپوزیت نانولوله کربنی /آهن –نیکل عرض پیک در

باند و افت انعکاس بیشتری در ضخامت کمتر است .به همین

اتالف انعکاسی زیر  %14( -14dBجذب اموا فرودی) شامل

منظور این مواد به جهت داشتن میدانهای مطنایی ی ب یار

تما محدوده فرکانس میباشد و عرض پیک در اتالف انعکاسی

کوچک پهنای باند و افت انعکاسی مناسب به عنوان جاذب

زیر  %11( -44 dBجذب اموا فرودی) تقریباً برابر 3 GHZ

الکترومطنایی ی مناسب میتوانند مورد استفاده قرار ریرند.

است .کمترین مقدار اتالف انعکاسی از  -33/12 dBدر ضخامت
 4/3 mmبرای نانوآلیاژآهن -نیکل به -23/36 dB

 .4نتیجهگیری

درنانوکامپوزیت نانولوله کربنی /آهن– نیکل در ضخامت 4/4 mm

در این مقاله ،نانوالیاژ آهن – نیکل و نانو کامپوزیت نانولوله

در ارتقاء یافته است .همانطور که از این مطالب استنباط میرردد

کربنی /آهن– نیکل سنتز شد .در جدول ( )1مقادیر خواص

و تمامی پارامترهای الکترومطنایی ی در نانو کامپوزیت نانولوله

الکترومطنایی ی ترکیب سنتز شده با دیگر ترکیبات جاذب رادار

کربنی /آهن – نیکل افزایش یافته است .نتایج نشان میدهد که

در مقاالت مورد مقای ه قرار می ریرد .نتایج نشان داد که در

اختالط نانولوله های کربنی در نانوآلیاژ آهن-نیکل باعث بهبود

سطح نانوذرات در نانوکامپوزیت قطبش بین سطحی و پراکندری

رذردهی الکتریکی و نفوذپذیری مطنایی ی شده و خواص جذبی

چندرانه بود .همننین در نانوکامپوزیت هر دو عامل اتالف

مایکروویو را در محدوده فرکان ی  3/4-14/2 GHzکه مربوط به

دی الکتریک و اتالف مطنایی ی هر دو افزایش یافته و در نتیجه

تطابق امپدانس است را بهبود بخشیده و بنابراین خواص جذب

این نانوساختار پارامترهای الکترومطنایی ی به ویژه مقدار اتالف

الکترومطناییس ممتازی را در باند  Xارائه میدهد .بنابراین،

انعکاسی بهبود یافته است .نانو کامپوزیت نانولوله کربنی /آهن -

خواص جذبی در این نانوکامپوزیت به علت حضور دو ماده دی

نیکل به عنوان جاذب مایکروویو از امتیاز باالیی برخوردار است و

الکتریک ومطنایی ی بهبود یافته و این نانوساختار جاذب رادار

رزینه مناسبی میباشد.

بهتری از نانوآلیاژ آهن -نیکل است.
جدول  .1مقای ه خواص الکترومطناییس ترکیب سنتز شده در این مقاله با دیگر ترکیبات در مقاالت دیگر
ترکیبات

ضخامت ()mm

فرکانس ()GHz

اتالف انعکاسی بهینه ()dB

عرض پیک
)(RL<-10dB

مرجع

Ce-doped barium hexaferrite

14

14/3

-16/23

1

[]44

Carbonyl iron-graphite

3

14/4

-46/94

4/9

[]41

BaCe0.05Fe11.95O19

9

11/3

-31/94

4/1

[]44

barium ferrite/CNT

3

14/9

-34/71

2

[]13

Graphite-coated Fe

4/9

14/3

-33/1

4

[]43

SiO2-coated carbonyl iron/polyimide

4/1

1/1

-33

4

[]42

این تحقیق

4/4

11/1

-23/36
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