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Mn0.5Zn0.5Fe2O4-Ba0.7Sr0.3TiO3 بررسی میزان جذب امواج راداری مگنتوالکتریکی

و کامپوزیت آنها با استفاده از دستگاه تحلیلگر شبکه
*

علی شیرپای

)(ص

 دانشگاه پدافند هوایی خاتماالنبیاء،مدرس پژوهشکده علوم پدافندی
)39/14/24 : پذیرش،39/81/85 :(دریافت

چكيده
 دو نوع ماده، در این پژوهش با توجه به کاربرد مواد جاذب راداری.استفاده از مواد جاذب از روشهای رایج برای جلوگیری از دید راداری است
 که،)Mn0.5Zn0.5Fe2O4 ) و دیگری با ضریب نفوذپذیری باال (فریتBa0.7Sr0.3TiO3 مهم یکی با ضریب دیالکتریک باال (پروسکایت
 دو ماده. ژل سنتز شدند- مدنظر قرار گرفته و با استوکیومتری معین به روش سل،نامزدهای خوبی برای مواد جاذب امواج راداری هستند
 مورفولوژی و اندازه بلورکها آنها با مشخصهیابیهای پراش اشعه،موردنظر و سه کامپوزیت از آنها با سه درصد مختلف تهیه و ساختار
121  رنگدانه مخصوص آن با رزین اپوکسی کر، از پنج ماده مختلف نانو پودر تهیهشده.ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی گردید
 مقدار جذب امواج راداری آنها با استفاده از دستگاه. الیهنشانی شد، با ضخامت تقریبی یک میلیمتر،تهیه و بر روی سطح بدون جاذب
1-82GHz  نتایج نشان داد که مقدار جذب امواج در محدوده. مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت1-82GHz تحلیلگر شبکه در محدوده
 بیشترین مقدار جذب برای ماده با.وابسته به ماده با ضریب دیالکتریک ماده بوده و ماده با ضریب نفوذپذیری باال نقش چندانی در آن ندارد
. مشاهده شد3/5GHz  در حوالی-24dB ضریب دیالکتریک باال با مقدار تقریبی
 تحلیلگر شبکه، جاذب امواج راداری، کامپوزیت، فریت، پروسکایت:کليدواژهها
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Abstract
The use of absorbent materials is one of the most common ways to prevent radar visibility. In this study,
considering the application of radar absorbing materials, two important materials, one with high dielectric
coefficient and other with high permeability coefficient, (Perovskite Ba0.7Sr0.3TiO3 and ferrite Mn0.5Zn0.5Fe2O4),
being good candidate for radar-absorbing materials, have been synthesized with a specific stoichiometry by solgel method and were characterized by X-ray diffraction and scanning electron microscopy. In order to determine
the radar absorption rate, five different nanopowder was prepared and the pigment was prepared with an 828
Epoxy resin and placed on a non-adsorbent surface with an approximate thickness of 1 mm and the amount of
radar absorption by using the network analyzer in the 8-12 GHz range has been investigated. The results showed
that the absorption of waves in the 8-12 GHz range is dependent to the dielectric coefficient and the material with a
high permeability coefficient does not have any influence in the absorption. The highest absorb ion rate was
observed for a material with high dielectric coefficient of -24dB at about 9.5 GHz.
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 .2مقدمه
مواد جاذب راداری با جذب قسمت قابلتووجهی از اموواج راداری
تابیدهشده به آن ،اثر بازتاب را به مقدار قابولمالحظوهای کواهش
میدهند .جاذبهوای راداری بوا بوردار میودانهوای الکتریکوی و
مغناطیسی موج برخوردی برهمکنش نموده و انرژی مواکروویو را
به انرژی گرمایی تبدیل مویکننود .جوذب انورژی بوه روشهوای
مختلفی امکانپذیر است که میتواند ناشی از خواص الکتریکی یا
مغناطیسی ماده باشد .معروفترین جاذبها فریتها و مواد کربنی
هستند .مزیت جاذبهای مغناطیسی ،در مقایسه بوا جواذبهوای
الکتریکووی ،قطوور کوچووک آنهووا اسووت .از عیوووب جوواذبهووای
مغناطیسی میتوان به سنگینی و پهنای باند کوچک آنها اشواره
کرد .شکلهای ابتدایی مواد جاذب راداری ساختار الیهای داشتند
و از ذرات گرافیت یا نیمهرساناهای دیگر تشکیلشده بودند که در
یک زمینهی الستیکی (رزین) نشانده شده بودند [ .]8نووع دیگور
جاذبها که به جائومن 8معروفاند ،برای اولین بار در سال 8349
مطرح شدند ،متشکل از دو صفحه بودند که یک صوفحه رسوانای
زیرین و یک صفحه دیالکتریک به فاصلهی  λ/4از صوفحه رسوانا
قرار داشت .طولموج مورد انتظار برای جوذب λ/4ایون جواذبهوا
محدودهی مشخصی از فرکانسها است که بوهاصوطالح بوه آنهوا
سطوح فرکانس انتخابی میگویند .برای اینکه در چنوین جواذبی،
تضعیف امواج رخ دهد مواد مقاومتی باید  λ/4باالتر روی صوفحه
فلزی قرار بگیرد .این موضوع باعث میشود که قسومتی از انورژی
امواج اصلی از مواد مقاومتی و قسمتی دیگر از روی صفحه فلوزی
انعکاس یابد .در این حالت قسمتی از امواج که داخول مواده قورار
دارند از بین رفته و امواج اصلی تابیده تخریب و تضعیف میشوند.
مزایای این روش سادگی عملکرد و معایب آن ضخیم بوودن الیوه
جداکننده و محدود بودن کاربرد آن است [ .]2برخی کاربردهوای
مواد جاذب راداری عبارتاند از:
الف :هواپیماهای رادار گریز ،کشتیها و زیردریاییها
ب :اتاقهای بدون انعکاس
برای مطالعه میزان جذب اموواج راداری از دو روش عوددی و
تجربی مویتووان بهوره گرفوت .در روش عوددی پوس از نوشوتن
معادالت موج و وارد نمودن خواص فیزیکوی هور مواده مویتووان
میزان جذب ،عبور و انعکاس را محاسوبه و تعیوین کورد .در ایون
معادالت بسیاری از عوامل ازجمله :دما ،شرایط جوی و شیمیایی،
نیروهای بویناتموی و  ...مودنظر قورار نمویگیرنود .در ایون روش
میتوان با شبیهسازی ،بجای تک الیه ،دوالیه و حتی چندالیوه را
نیز بررسی نمود و از روی شبیهسازی میوزان انعکواس را نزدیوک

صفر رساند .ولی آنچه مسلم است آیا در تجربه و واقعیت نیز می-
توان چنین الیههایی را تشکیل داد یا نه؟ درروش تجربی از موواد
و روشهای سنتز مختلوف اسوتفاده مویشوود .لوذا در تجربوه بوا
محدودیتهایی مواجه بوده و پس از بررسی عددی بایسوتی روش
تجربی را نیز مورد آزمایش قرار داد .از سال  8391در حوزه موواد
جاذب راداری تحقیقات زیادی بوهصوورت تجربوی و عوددی روی
مواد مختلف انجامشده است و هرکدام به نتایج خاصوی رسویدند.
در اوایل ،محققین تحقیقات و بررسیهای خود را در حووزه موواد
جاذب راداری روی مواد بالک و روش عددی متمرکوز کردنود .بوا
پیدایش فناوری نانو و رسیدن به خواص فیزیکی و شیمیایی مواد
در فازهای مختلف و همچنین پیدا کردن خواص مواد در انودازه-
های نانویی مختلف ،روشهای تجربی اهمیت خاصوی پیودا کورد،
لذا محققین تحقیقات گستردهای را روی مواد فلوزی ،گورافنهوا،
کامپوزیتها و  ...به روش تجربی انجام دادند .جاذبها مطواب بوا
افزودنیهای اتالفی آنها و سازوکار جذب به دو گروه جاذبهوای
دیالکتریووک و مغناطیسووی طبقووهبنوودی موویشوووند .موووج
الکترومغناطیسی متشوکل از دو میودان الکتریکوی و مغناطیسوی
است .برای جذب موج ،یک ماده جاذب راداری باید توانایی حذف
هر دو میدان تابشی را داشته باشد .]9[.محصوالت کربنی بهعنوان
مواد اتالف دیالکتریوک بواال و فریوتهوا بوهعنووان موواد اتوالف
مغناطیسی رفتار میکنند [ .]4در مطالعه جذب موج در نانولوله-
های کربنی یا نانو فیبرهای کربنی ،طراحی الیههای جاذب آسان
است بهطوریکوه بوا توابش مووج بوا قطوبش  TEیوا  TMو حول
معادالت ماکسول میتوان مقدار جذب را مطالعه نمود .برای نمونه
وی چان و همکاران در تحقیقی [ ]5برای مطالعه میزان انعکاس و
 ...از سه الیه با 𝜀 µ ،و  dهای مختلف اسوتفاده کوردهانود .در ایون
مطالعه اندازه الیهها ،مقدار معلوم ( )2-8mmو دقوت دسوتگاه در
زمان انتقال مواد به وسیله دستگاه انتقال دهنده روی ورقوه PEC2
در حوودود میلوویمتوور در نظوور گرفتووه ،سووپس مقووادیر حقیقووی و
موهومی گذردهی الکتریکی در باند  Xبررسی شده است .در ایون
بررسی تفاوتهایی بین نمودارهای حاصل از شبیهسازی و آزمون
عملی دیدهشده است که ایون تفواوتهوا را بودینصوورت تفسویر
نمودهاند:
 -8در شبیهسازی تمام الیهها همگن مدنظر گرفتهشده است.
 -2دقت دستگاه انتقالدهنده مواد بر روی  PECبهطور دقی اجرا
نشده است.
 -9احتمال مویرود بوه دلیول گرانوروی زیواد ترکیوب مووردنظر،
دستگاه التراسونیک نتوانسته است آن را بهخوبی همگن کند.
درنهایت میزان جذب کمتر از مقدار مورد انتظوار بوهدسوتآموده
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است .در این حوزه موواد مختلفوی موردمطالعوه قرارگرفتوه شوده
است .مواد جاذب مرسوم از قبیل پودرهای فلزی و فریتها بسیار
سوونگین هسووتند و همووین موضوووع سووودمندی آنهووا را در
کاربردهایی که سبکی موردنیواز اسوت محودود مویکنود [.]9-9
افزودن مواد کربنی رسانا شوامل دوده ،الیواف کوربن ،رشوتههوای
کربنی و نانولولههای کربنی تک دیوواره و چنود دیوواره بوه درون
ماتریسهای پلیمری به عنوان روش مؤثر برای دستیابی بوه موواد
حفاظتی سبک ،کارا و مفید است [ .]1بهتازگی نانو کامپوزیتهای
پلیمر -نانولولههای کربنی با رسانایی باال به دلیل فراورش پذیری
آسان و مقدار جذب مناسب بهعنووان موواد اسوتحفاظی در برابور
تداخل امواج الکترومغناطیس بوه کوار گرفتوه مویشووند [ .]9در
تحقی احسان آقواجری و همکواران[ ]3پلوی اسوتیرن بوهعنووان
ماتریس پلیمری و نانولولههای کربنی چند دیواره با قطور داخلوی
 5-81 nmو قطر خارجی  81-21 nmو طوول  81-91 nmو نیوز
تولوئن استفاده کردند .در این تحقی از روش محلولی ،مذاب و از
درصد وزنی نانولوله با سرعتهای مختلف همگنساز مکانیکی (در
سه سرعت مختلف) برای تهیه نوانو کامپوزیوت اسوتفاده کردنود.
نتایج نشان داده است که در محدوده  5-1GHzبا افزایش سرعت
همگنساز مقدار جذب افزایش مییابد و حداکثر اتالف در بسامد
 1GHzو برابوور  -3/35dBو در نمونووهای رخ داد کووه بووا سوورعت
بیشتر برای پراکنش نانولولههوا اسوتفاده شود .خوواص و قابلیوت
جذب اموواج بوهوسویله موواد بوا پارامترهوای گوذردهی مخوتلط،
نفوذپذیری مختلط ،اتالف دیالکتریک و اتالف مغناطیسوی بیوان
میشود .مقادیر بزرگ تر پارامترهای ظاهری گوذردهی مخوتلط و
نفوذپذیری مختلط به معنای بزرگتور بوودن پارامترهوای اتالفوی
است که زیاد بودن خاصیت خواص جذب را در پی دارد [ .]81به
دلیل زیاد بودن تانژانت اتالف دیالکتریوک نوانو کامپوزیوتهوای
ساخته شده از نانولولهها ،از این مواد بوهطوور گسوترده بوهعنووان
جاذب امواج الکترومغنواطیس و پوشوش کوار ضودرادار اسوتفاده
میشود .سازوکار اتالف نانولولههای کربنوی ،اتوالف دیالکتریوک
است؛ زیرا تانژانت اتالف دیالکتریک در ایون نوانو کامپوزیوت هوا
نسبت به تانژانت اتالف مغناطیسی بسیار زیاد است .در روشهای
قدیمی برای طراحی جاذبهای راداری از فریتها بهعنووان مواده
جاذب استفاده میشد؛ اما جاذبهای فریتی دارای محدودیتهای
زیر هستند:
 -8نیاز به بایاس دارند.
 -2فرکانس رزونانس اکثر آنهوا در محودوده  MHzقورار دارد و
مطلوب این اسوت کوه در بانود  Xقورار گیورد زیورا در فرکوانس
رزونانس واکنش بین مغناطیس شدگی مواده و میودان خوارجی
اعمالی بسیار قوی میشود و سیستم اسپین ،انورژی را از میودان
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ریزموج جذب میکند.
 -4وزن زیادی دارند.
 -5پهنای باند جذبشان کم است.
 -9عملکردشان تابع دما است .به عبارتی با افزایش یا کاهش دموا
فریتها ،تغییر فاز مغناطیسی داده مغناطیسوی داده و از حالوت
فرو مغناطیسی به پارامغناطیس تبدیل میشوند و با ایون تغییور
فاز مقدار جذبشان نیز تغییر مییابد.
-9نسبت به زاویه و پالریزاسیون موج برخوردی حساس هستند.
 -9بخشهای حقیقی و موهوومی گوذردهی الکتریکوی آنهوا بوا
فرکانس کاهش مییابد و در محدوده  GHzمقدار آن به مقدار یک
میرسد درصورتیکه جاذب باید دارای گذردهی زیاد باشد.
 -1برای ساخت جاذب فریتی با توجه به تنوع فریتها باید ابتودا
فریت موردنظر را بسازیم و سپس بر اساس فریت بهدسوتآموده،
مراحل ساخت جاذب را طراحی کنیم .درصورتیکه جواذبهوای
کربنی ،تنوع زیادی ندارند و فقط مراحل ساخت مدنظر است.
 -3مراحل طراحی و ساخت جاذبهای فریتوی بسویار هزینوهبور
بوده و نیازمند فنّاوریهای پیشرفته مانند متالوژی پودر است.
 -81در یک جاذب متشکل از مواد مغناطیسی (فریت) و مووادی
دیالکتریکی (کامپوزیتهای کربن) تأثیر تغییرات درصد فریت بر
میزان جذب بسیار کمتر از تأثیر تغییرات درصد کربن است.
 -88با توجه به اینکه فریتها دارای ساختار ناهمسانگرد هسوتند
باید در جهت مناسب بایاس شوند .همچنین تحلیول سواختارهای
ناهمسانگرد پیچیدهتر از ساختارهای همسانگرد است.
 -82فریتها سخت و شکننده هستند.
 -89فرآینوود سوواخت فریووتهووا در دماهووای بوواال و در حوودود
 311-8211°Cانجام میشود و با توجه به شوکننده بوودن آنهوا
این فرآیند باید با سرعت بسیار کم انجام شود که بسیار زموانبور
است.
در مقابوول اسووتفاده از نووانو کامپوزیووتهووای کووربن شووامل
نانولولههای کربنی ،نانو فیبرهای کربن و گرافیت دارای مزیتهای
ذیل است:
 -8مقاومت در برابور خووردگی ،اسوتحکام کششوی بواال ،حالوت
االستیکی ،هدایت گرمایی و الکتریکی زیاد.
 CNTs8 -2بسته به شعاع اتمها و دیگر خواصشان ممکون اسوت
که خواص فلزی یا نیمه رسانایی از خود نشان دهند.
Carbon Nanotubes
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 -9روشهای الیوه نشوانی ایون ترکیوبهوا بور روی سوطح فلوز
موردنظر ،با توجه به ضخامت موردنیاز و نوع مواده بسویار متنووع
است [ .]3مواد جواذب راداری در انودازه نوانومتری دارای جوذب
زیووادی هسووتند .جوواذبهووای راداری بووا نووانو کامپوزیووتهووای
مغناطیسی -دی الکتریکی ،کارایی باال دارند و علوت آن گوذردهی
پیچیده و نفوذپذیری آن است که با حالت غیر نانویی تفاوت دارد.
همچنین ریختشناسی و اندازه مواد جاذب رادار )RAM( 8نانوبلور
نقش بسیار مهموی در اتوالف بازتواب ریزمووج از نانوبلورهوا دارد.
ترکیب نانولولوه کربنوی چنود دیوواره )MWCNT( 2و موواد غیور
آلی RAMها ،ویژگیهای هر دو مواده ازجملوه کواهش بازتواب و
امپدانس ظاهری را بهبود میبخشد .ترکیب نانو کامپوزیوت CNT
و مووواد جوواذب رادار پلیمووری ،محوودوده بازتوواب را بووه طوورف
فرکانسهای پایینتر جابجا کرده و عوامل اتالف با افزایش غلظت
 CNTها را افوزایش مویدهود بوه طووریکوه در شورایط یکسوان
کوچک ترین اندازههوای  OLCدر مقایسوه بوا بوزرگ تورین آنهوا
کارایی بهتری را نشان میدهود .افوزایش قسومتهوای حقیقوی و
موهومی در ساختار نانو کامپوزیت کربن و  RAMهای پلیمری به
نوع ماده افزودنوی و بانود فرکوانس بسوتگی دارد [ .]82در موواد
ترکیبووی جوواذب راداری ،کوواهش دیالکتریووک عموودتاا از مووواد
دیالکتریکی دیاکسوید تیتوانیوم و  MWCNTناشوی مویشوود،
درحالیکه کاهش مغناطیسی عمودتاا ناشوی از  Fe3O4اسوت؛ اموا
موواده  RAM-Ti@MW/Feامیوودبخشتوورین موواده در ناحیووه
 1/2-82/4GHzاسووت .در تحقیوو باتاکاریووا و همکوواران []89
انوودازهگیووریهووای  TGAنشووان داده اسووت کووه موواده RAM-
 Ti@MW/Feازنظر حرارتی در میان تمامی ترکیبات نانو ،پایدارتر
است .بعالوه MWCNT ،های پوشیده شده با دیاکسید تیتانیوم و
ترکیبات نانویی آن ،موادی امیدبخش بهعنوان مواد جاذب رادار با
کارایی باال در طیف وسیع فرکانسی هستند .همچنین در تحقیو
رحیم اقرء و همکاران [ ]84بر روی خواص الکترومغناطیسی نوانو
کامپوزیتهای اپوکسی -گرافن نشوان دادهشوده اسوت کوه مواده
مذکور در محودوده  1-82GHzنفوذپوذیری مغناطیسوی از خوود
نشان نمیدهود؛ بنوابراین بورای طراحوی یوک  RAMمناسوب بوا
نفوذپووذیری مغناطیسووی و گووذردهی الکتریکووی مخووتلط ،تعیووین
مقادیر فیزیکی خواص انعکاس یا میرایی مواد مهم است .در مورد
کامپوزیت فریت -پلیمر چندین مطالعات و بررسیها انجوام شوده
است و اثر مواد فریت و کسر حجمی آنها و همچنین تأثیر  pHبر
روی خواص جذب میکرو موج مطالعه شده است .بوهطوور مشوابه
تووأثیر افووزودن مووواد رسووانا نیووز موردبررس وی قرارگرفتووه اسووت
[ .]85-81در این مقاله با علم به اینکه ،ماده جاذب راداری خوب
باید هر دو مؤلفه الکتریکی و مغناطیسوی مووج تابشوی را جوذب
Radar Absorbing Material
Multy Wall Carbon Nano Tube

1
2

نماید؛ به طوریکه ماده با ضریب دیالکتریک باال مؤلفه الکتریکی
موج تابشی و ماده با ضریب نفوذپذیر باال مؤلفه مغناطیسوی مووج
تابشی را بیشتر جذب مینماید .لذا بوا اسوتفاده از نتوایج [ ]89و
[ ]83دو ماده مناسب ،یکی با ضریب دیالکتریک بواال و دیگوری
با ضریب نفوذپذیر بواال را انتخواب و سوه کامپوزیوت از آنهوا بوا
درصدهای مختلف سنتز و به مشخصه یابی از آنها با اسوتفاده از
پراش اشعه ایکس ،میکروسکپ الکترونی روبشی و تحلیلگر شبکه
در محوودوده  1-82GHzپرداختووه مویشووود .انتظووار موویرود بووا
ترکیبی از این دو ماده انتخابی ،بوه بهینوه حالوت جوذب اموواج
راداری در این ترکیب دست پیدا کرد.

 .1روش تهیه نمونه
در این تحقی تیتانات باریم-استرانسیم و فریوت منگنوز-روی بوه
روش سل-ژل سونتز گردیود .جهوت سونتز  5گورم پوودر فریوت
 Mn0.5Zn0.5Fe2O4و پروسکایت  Ba0.7Sr0.3TiO3با اسوتوکیومتری
زیر استفادهشده است [.]21
12FeC6H7O7:1M(NO3)X.6H2O:20C6H8O7:60(CH2OH)2
: 300 H2O

که  Mنشاندهنده فلزات منگنز و روی است .جهت سونتز5 ،
گرم نانو پودر فریوت  Mn0.5Zn0.5Fe2O4از یوک بشور بوا ظرفیوت
 51 ccاستفاده شد 21cc .آب مقطر بهعنوان حالل استفاده شد و
 81/4گرم سیترات آهن به آن تحت همزن اضافه شد تا زمانی که
سیترات آهن در آب کامالا حل شود (حودود  91دقیقوه) .سوپس
 89/5گورم اسیدسوویتریک بوه آن اضووافه شود .در مرحلووه بعوودی
نیترات روی ( 9/85گرم) و نیترات منگنز ( 2/9گورم) بوه محلوول
اضافه شدند .محلوول فووق بوه دموای  11°Cبوا اسوتفاده از یوک
گوورمکن-همووزن مغناطیسووی حوورارت داده شوود و سووپس ات ویلن
گلیکول ( )88/1 ccو اسید بنزوییک ( 8/9گرم) به محلول اضوافه
شدند .محلول حاصل به رنگ قهوهای تیره بووده و  pHآن حودود
 8/1اندازهگیوری گردیود .ایون محلوول در دموای  11°Cبوهطوور
مغناطیسی هم زده شد تا باگذشت زمان بعد از حودود  9سواعت
تبدیل به ژل تیرهرنگ بسویار غلویظ شوود .ژل حاصول در دموای
 851°Cبه مدت  24ساعت خشک شود .سوپس ژل خشوکشوده
توسط هاون آسیاب شد تا پودری ریوز حاصول شوود .ژل آسویاب
شده در یک کووره الکتریکوی بوا سورعت گورم شودن  81درجوه
سانتیگراد بر دقیقه تا دمای  951°Cحورارت داده شود و در ایون
دما به مدت  2ساعت نگهداری شد .سپس نمونه در کوره بهآرامی
تا دمای اتاق سرد شد.
برای تهیه  5گرم پروسکایت باریم-استرانسیوم 81 ،گرم اسید
استیک با استفاده از یک گرمگن-همزن مغناطیسی تا دمای

بررسی میزان جذب امواج راداری مگنتوالکتریکی  Ba0.7Sr0.3TiO3-Mn0.5Zn0.5Fe2O4و کامپوزیت آنها با استفاده از دستگاه تحلیلگر شبکه؛ علی شیرپای

 91°Cحرارت داده شد .سپس  9/59گرم استات باریم و 8/29
گرم استات استرانسیم به اسید استیک گرم اضافه شدند و تحت
هم خوردن مغناطیسی بعد از  5دقیقه محلولی شفاف به دست
آمد .سپس هم زدن به مدت  85دقیقه ادامه یافت و محلول
حاصل بهآرامی تا دمای اتاق سرد شد .در این مرحله  5/9گرم
تتراایزوپروپکسیدتیتانیم به محلول اضافه شد این محلول در
دمای اتاق بهطور مغناطیسی هم زده شد تا بهمرور بعد از حدود
 9ساعت تبدیل به ژلی شفاف شود .ژل حاصل در دمای 851°C
به مدت  24ساعت خشک شد .سپس ژل خشکشده توسط هاون
آسیاب شد تا پودری ریز حاصل شود .ژل آسیاب شده در یک
کوره الکتریکی با سرعت گرم شدن  81درجه سانتیگراد بر دقیقه
تا دمای 951° Cحرارت داده شد و در این دما به مدت  9ساعت
نگهداری شد .سپس نمونه در کوره بهآرامی تا دمای اتاق سرد
شد .پس از تهیه نمونههای فریت و پروسکایت سه نمونه
کامپوزیت از این دو ماده با درصدهای مختلف)، F-P(25-75

F-

)P(50-50و ) F-P(75-25تهیه گردید .برای بررسی میزان جذب
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 .9نتایج و بحث
 .2-9مشخصه یابی XRD

دستگاه پراش اشعه  Xمورداستفاده در دانشگاه تربیت مدرس
تولیدی شرکت فیلیپس با مدل  X’Pert 1480است .الگوی پراش
اشعه ایکس نمونههای پروسکایت  ،Ba-Srفریت  Mn-Znو سه
کامپوزیت آنها که در دمای  951°Cتهیه گردیدهاند ،در
شکلهای ( )8-5نشان دادهشده است .الگوی  XRDنمونهها با
مطابقت کارت استاندارد ( )JCPDSجهت تعیین احتمالی وجود
ناخالصی و یا تشکیل فازهای دیگر نیز بررسیشده است.
در الگوی  XRDنمونه سنتزشده  Ba-Srقلههای واضح پوراش
اشعه ایکس که متناظر با صفحات بازتاب (،)888( ،)818( ،)811
( )288( ،)218( ،)211و ( )212بیانگر وجود ساختار مکعبوی در
پروسکایت است و نشان میدهد که فواز اصولی تشوکیلشوده در
نمونه ،فاز پروسکایت باریم-استرانسیوم است و پهنشدگی خطوط
نشان از ریز بودن دانههاست.

امواج راداری از رزین اپوکسی کر  121و هاردنر %81مربوطه
ساخت کشور کره جنوبی استفاده شد .برای الیه نشانی با استفاده
از استوکیومتری و وزن مولکولی برای حالت  %81پنج مقدار
مختلف محاسبه شد .برای تهیه الیه جاذب رزین اپوکسی که
حالت مایع چسبناکی دارد را داخل بشر ریخته و روی همزن در
دمای  91°Cقرار داده شد .سپس مقدار ماده جاذب نانویی
محاسبهشده را داخل بشر ریخته و به مدت  91دقیقه روی همزن
قرار داده شد و در آخر مقدار هاردنر را روی آن ریخته و پس از
یک دقیقه محلول را برداشته و روی صفحه بدون جاذب از قبل
تهیهشده که ضریب دیالکتریک خیلی پایین دارد ،پوشش داده

شکل  .2الگوی پراش اشعه ایکس نمونه پروسکایت Ba-Sr

شد .جهت باال بردن دقت کار و ضخامت مربوطه از دو شیشه
نازک یک میلیمتر در دو طرف محل الیه گذاری استفاده شد و
محلول تهیهشده را در بین دو شیشه ریخته و یکالیه تقریباا هم
ضخامت تهیه گردید .این مراحل برای پنج نمونه (فریت،
پروسکایت و سه نمونه کامپوزیت) انجام داده شد .تمامی
آزمایشها در آزمایشگاههای دانشگاه صنعتی مالک اشتر و
دانشگاه پدافند هوایی خاتماالنبیاء(ص) انجام شد .پس از تهیه
نمونهها ،مشخصهیابیهای پراش اشعه ایکس با استفاده از دستگاه
پراشسنج پرتو  Xتولیدی شرکت فیلیپس مدل،XPert 1480
میکروسکوپ الکترونی روبشی پودرها با استفاده از دستگاه
 sputter coaterساخت شرکت فیلیپس ( )Philipsاز کشور هلند و
مدل  XL30در دانشگاه تربیت مدرس و میزان جذب امواج
راداری با استفاده از دستگاه  Network Analyser Hpمدل
 8722Dدر دانشگاه پدافند هوایی خاتماالنبیاء(ص) انجام شد.

شکل  .1الگوی پراش اشعه ایکس نمونه فریت Mn-Zn

الگوی  XRDنمونه سنتزشده  Mn-Znقلههوای واضوح پوراش
اشعه ایکس متناظر بوا صوفحات بازتواب (،)988( ،)221( ،)888
( )441( ،)588( ،)422( ،)411( ،)222و ( )598بیوووانگر وجوووود
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ساختار مکعبی اسپینولی است کوه فواز اصولی تشوکیلشوده در
نمونهها ،فاز فریت منگنز-روی است و پهنشدگی خطوط نشان از
ریز بودن دانههاست .چند پیوک نسوبتاا قووی در زوایوای ،49/18
 91/93 ،99/99و  21/13مشاهده میشود .به نظر مویرسود کوه
به احتمال فراوان فاز موردنظر با مقدار کمی از ناخالصیهای فازی
تشکیلشده باشد .پیکهای با شدت کم نیز در الگوی پراش دیده
میشود که برخی مربووط بوه  Fe2O3و برخوی دیگور مربووط بوه
اکسید روی هستند .همانطور که میدانیم فریتهای منگنز-روی
دارای ساختار اسپینول هستند ،یونهای روی در محل تتراهدرال
قرار میگیرند و یونهای آهن را از این مکانها خوارج مویکننود،
زمانی که نسبت مولی روی به منگنز طب نسوبت انتخوابی باشود
نظیر آنچه در اینجا اتفاق افتاده اسوت یوونهوای روی زیوادی در
محیط موجود هستند .در اثر واکنش تشوکیل فریوت ،تموام ایون
یونها به محلهای تتراهدرال میروند و تمام محلهای تتراهدرال
توسط یونهای روی اشغال میشود .ازآنجاییکوه یوونهوای روی
فقط میتوانند در محلهای تتراهدرال بنشینند اگر مقدار اکسوید
روی بیش از تعداد محلهای تتراهدرال سواختار اسوپینول باشود
تعدادی یون روی باقی میماند که در ساختار جای نگرفتوهانود و
بهصورت اکسید روی در نمونه باقی میماند .وجوود  Fe2O3را نیوز
میتوان به همین صورت توجیه کرد .یونهای روی زمانی کوه در
محلهای تتراهدرال قرار میگیرند ،جانشین تعداد مشوابهی یوون
آهن در محل تتراهدرال میشوند .زمانی که مقدار روی در نمونوه
زیاد باشد تمام محلهای تتراهدرال توسط یونهوای روی اشوغال
میشوند و تمام یونهای آهن را از این مکانها میرانند .یونهای
آهن راندهشده به محلهوای اکتاهودرال مویرونود و آنهوا را پور
میکنند اما تعداد مکانهوای اکتاهودرال هوم محودودیتی دارنود
ضمن اینکه یونهای منگنز نیز در این مکانهوا قورار مویگیرنود؛
بنابراین زمانی که مکانهای اکتاهدرال هم پر شد یونهای اضافی
آهن به شکل اکسید آهن در نمونه باقی مویماننود .لوذا مشواهده
چند پیک ناخالصی در نمونههای فریت بدیهی به نظر میرسد.
در الگوی  XRDنمونه سنتزشده
و ( F-P)95-25قلههای واضح پراش اشعه ایکوس هور دو سواختار
مکعبوی اسوپینولی و مکعبوی را نشوان مویدهود کوه فواز اصولی
تشکیلشوده در نمونوههوا ،فواز فریوت منگنوز-روی و پروسوکایت
باریم-استرانسیوم است و پهنشدگی خطوط نشوان از ریوز بوودن
دانههاست .به دلیل ناخالصی مواد اولیه چند پیک نسوبتاا ضوعیف
نیز مشاهده میشود و سایر پیکها متعل به فاز مووردنظر اسوت.
برای تعیین اندازه بلورکهوا مویتووان از رابطوه شورر کوه در آن
میانگین اندازه ذرات قابلمحاسبه بوده و از سهم کرنش صرفنظر
میشود استفاده کرد .رابطه شرر به شوکل  D = kλ/βCosθاسوت؛
که در آن  Dاندازه بلورک K ،مقدار اختیواری شورر کوه محودوده

بین  1/19تا  8دارد که معموالا بورای ذرات کوروی  ./34اسوتفاده
میشود λ ،طول موج پرتو فرودی β ،پهنای کل در نصوف بیشوینه
شدت است (برحسب رادیان در معادله وارد مویشوود) و  θزاویوه
براگ که در آن بیشینه پوراش اشوعه ایکوس اتفواق افتواده اسوت
[.]28
بوورای تعیووین دقی و انوودازه نووانو بلووورکهووا نی واز اسووت کووه
پهنشدگی ناشی از دسوتگاه را از آن کوم کنویم .بورای محاسوبه
اندازه بلورها طولموج اشعه ایکس ( )λ =1/54A°و  βنویمپهنوای
نوار فاز اصلی در نصف ماکزیمم که باید برحسب رادیان در فرمول
وارد شود و  k = ./13به عنوان ثابت رابطه و  θزاویوه پوراش بورای
نمونههای مختلف در نظر گرفتهشده است .اندازههای محاسبهشده
طب جدول ( )8است.
جدول  .2اندازههای محاسبهشده برای مواد سنتز شده
نام ماده

اندازه

محاسبهشده)(nm

پروسکایت

89/35

فریت

9/18

(F-P)51-51

9/18

(F-P)25-95

5/19

(F-P)95-25

1/14

شکل  .9الگوی پراش اشعه ایکس نمونه کامپوزیت()51-51

F-P

(F-P)25-95( ،F-P(51-51

شکل  .4الگوی پراش اشعه ایکس نمونه کامپوزیت

(F-P)25-95
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شکل  .1الگوی پراش اشعه ایکس نمونه کامپوزیت (F-P)95-25

 .1-9میکروسکوپ الکترونی روبشی
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شکل  .1تصویر  F-P)51-51( SEMدر دمای  91°Cو
دمای سینتر 951°C

بررسی ریختشناسی پودرها با استفاده از دسوتگاه میکروسوکوپ
الکترونی روبشی دانشگاه تربیوت مودرس  sputter coaterسواخت
شرکت فیلیپس ( )Philipsاز کشور هلند و مودل  XL30اسوت .از
نمونههای سنتز شده در دموای  91°Cو دموای کلسوینه 951°C
عکس برداری  SEMگرفته شد کوه در شوکلهوای ( )9-88آورده
شده است.

شکل  .3تصویر  F-P)25-95( SEMدر دمای  91°Cو
دمای سینتر 951°C

شکل  .1تصویر  SEMپروسکایت  Ba-Srدر دمای  91°Cو
دمای سینتر 951°C

شکل  .21تصویر F-P)95-25( SEMدر دمای  91°Cو دمای
سینتر 951°C

شکل  .1تصویر SEMفریت  Mn-Znدر دمای  91°Cو
دمای سینتر 951°C

تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان میدهود کوه نوانو
ذرات به حالت کلوخه هستند بهطوریکه خوشهها از ذرات ریز به
هم چسبیده تشکیلشده اند و با توجوه بوه ایونکوه از هوی گونوه
توزیعکنندهای برای سنتز استفادهنشده است لذا حالت کلوخوهای
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شدن به دلیل برهمکنش مغناطیسی بین ذرات یا واکنشپوذیری
باالی ناشی از نسبت سطح به حجم باال است که ذرات تمایول بوه
یکپارچه شدن دارنود و در ایون نوانو ذرات ایون ویژگوی مشواهده
می شود .محاسبه اندازه دانهبندیها و مورفولوژی نشوان از وجوود
طیفی از ذرات در محدوده  99تا  11نانومتر است و ذرات تقریبواا
کروی و استوانهای مشاهده میشوند.
 .9-9تحلیل جذب امواج راداری
برای بررسوی میوزان جوذب اموواج راداری از دسوتگاه
 Analyser Hpمدل  8722Dاستفاده گردید .در آزمایش میوزان
جذب امواج ،نمونههای تهیهشده در محل خاص دستگاه قرار داده
شد .سپس امواج تولیدشده توسط دستگاه به نمونهها تابانده شد.
امواج بازتاب شده از نمونهها توسوط نورمافوزار دسوتگاه مربوطوه،
مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتوه و نموودار شودت اموواج برحسوب
دسی بل رسم میشود .طیفیهای  S11گرفتهشوده توسوط ایون
دستگاه که مربوط بوه میوزان اموواج بازتوابی در ناحیوه بسوامدی
 1-82 GHzاست که در شکلهای ( )88 -85آورده شده است.
Network

+3

قرار میگیرند و جایگزین یونهای  Fe+3میشوند و یونهای
به همراه یونهای منگنز محلهای اکتاهدرال را پر میکننود .لوذا
میزان جذب امواج راداری کامپوزیتها به محل جایگزینی یونهوا
(محل اکسیژن یا فلز و یا بین آرایهای) بستگی دارد.
Fe

همانطور که از طیف جذبی شکل ( )88مشواهده مویشوود،
برای حالت  Ba-Sr %81و  %31اپوکسی میزان جوذب در حووالی
 3/5GHzبه  -24dBنیز میرسد و این حالت در مقایسه با منابع
مطالعه شده عالی به نظر میرسد .بطوریکه در مطالعات بزرگمهور
و همکاران [ ]29حوداکثر جوذب در محودوده  ،1-82GHzبورای
کامپوزیوووت باضوووخامت  9/5mmو فرکوووانس  3/9GHzحووودود
 -22/5dBمشاهده کردهاند .در طیف تحلیلگور شوبکه مربووط بوه
نمونوه ( Mn-Znشوکل  )82تغییور محسوسوی در میوزان جوذب
ترکیب نشان نمیدهد و میتوان نتیجه گرفت که ترکیب موردنظر
بهتنهایی دارای قابلیتهای مطلوب بهعنوان پوشوشهوای جواذب
راداری نیست .و بایستی تغییراتی در شرایط سنتز ایجاد کرد.

پروسکایتها دسته مهمی از مواد دیالکتریوک هسوتند و در
این مواد  Baو  Srکاتیون دو بوار مثبوت و  Tiکواتیون چهوار بوار
مثبووت اسووت .در برخووی مووواد الکترونیکووی تغییوورات ضووریب
دیالکتریک با میدان الکتریکی بقدری کوچوک اسوت کوه مفیود
نبوده و حتی قابلاندازهگیری نیست؛ اما برای مواد خاص ،از جمله
مواد پر انرژی و مواد با ضریب دیالکتریک باال ،این اثر می توانود
کامالا واضح باشد [.]22
در مواد پروسکایتی ،ضریب دی الکتریوک در نزدیکوی دموای
اتاق بهطور غیرعادی باال و غیرخطی است که باعث میشوود ایون
تغییرات چشمگیر باشد .عالوه بر این پروسکایتها بوه ویوژه مواده
تیتانات باریم-استرانسیم دارای اتالف دیالکتریکی باال بوده و قادر
است مؤلفه میدان الکتریکی موج الکترومغناطیس را جوذب و بوه
حرارت تبدیل کند .اما در فریتهایی با ساختار اسپینول ،خوواص
شیمیایی و فیزیکی (مانند مغناطیسی ،نیمه رسانایی و  )...وابسته
به اشغال مکانهای تتراهدرال و اکتاهدرال توسط کاتیونها است.
روشهای تخمین توزیع کاتیونی عالوه بر نحوه توزیع کاتیونی،
اندازه پارامتر موقعیت شبکهای را نیز تعیین میکند .چوون فریوت
 Mn-Znاز فریتهای نرم ،شبکه  fccو سواختار شوبکه اصولی بوا
یونهای اکسیژن است در بین آرایههای انباشوتهشوده یوونهوای
اکسیژن دو نوع مکان بین نشین یافت میشوود کوه یکوی مکوان
تتراهدرال و دیگری مکان اکتاهدرال نامیده میشود .این مکانهوا
توسط یونهای فلزی منگنز و روی اشوغال مویشووند کوه نحووه
قرارگیری یونها در این محلهوا خوواص اصولی فریوت را تعیوین
میکند .در فریت  Mn-Znیونهای روی در محلهای تتراهودرال

شکل  .22نمایش طیف جوذبی  ،Ba-Srبوا  %31اپوکسوی و
ضخامت 8 mm

شکل  .21نمایش طیف جذبی  Mn-Znبوا  %31اپوکسوی و
ضخامت 8 mm
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شکل  .29نمایش طیف جذبی ( ،F-P)51-51با  %31اپوکسی و
ضخامت 8 mm
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که ترکیبات موردنظر تحت تأثیر ماده فریت قرارگرفتوه و قابلیوت
جاذب امواج راداری را بجای افوزایش ،کواهش داده اسوت .چوون
توزیع کاتیونی بین فضاهای تتراهدرال و اکتاهدرال برای فریت بوا
ساختار اسپینول و کاتیونهای دو بوار مثبوت  Baو  Srو کواتیون
چهار بار مثبت  Tiدر پروسکایت با دیالکتریک بواال در ترکیبوات
انتخابی بهدرستی جایگزیده نشدهاند لذا خواص فیزیکوی ترکیوب
حاصل (مانند جذب امواج ،مغناطیسی ،نیمه رسوانایی و  )...تحوت
تأثیر این ساختار جدیود قرارگرفتوه و مقودار جوذب اموواج را در
محدوده انتخابی نسبت به نمونههای اولیه بدون ترکیبوی کواهش
داده و یا این نسبتها تقریباا جذب یکسوانی را نشوان مویدهنود.
باوجوداینکه پروسکایت انتخابی بوه تنهوایی دارای جوذب بهتوری
نشان داده است اما در کامپوزیوت (پروسوکایتف فریوت) ترکیوب
ساختار بهگونهای تغییر یافته است که میزان جذب را در محدوده
انتخابی کاهش داده است ،این بهدلیل آن است که حوه قرارگیری
کاتیونها توسط یونهای فلزی منگنز و روی در این ساختار تاثیر
گذاشته و مقدار جذب را کاهش میدهد.

 .4نتیجهگیری

شکککل  .24نمووایش طیووف جووذبی ( ،F-P)25-95بووا  %31اپوکسووی و
ضخامت 8 mm

شکککل  .21نمووایش طیووف جووذبی ( ،F-P)95-25بووا  %31اپوکسووی و
ضخامت 8 mm

طیف تحلیلگر شبکه نمونههای  F-Pبا درصدهای انتخابی مختلف
نشان میدهد که میزان جوذب اموواج در ناحیوه انتخوابی تغییور
محسوسی در میزان جذب ایجاد نمیشود و میتوان نتیجه گرفت

الگوی پراش اشعه ایکس نشان داد که ناخالصی در نمونهها بهویژه
در ماده فریت وجود داشته و این عامل باعث ایجاد قلههای دیگور
در طیف پراش شده است و پهنشدگی خطوط در همه نمونوههوا
نشان از ریز بوودن دانوههاسوت .همچنوین تصواویر میکروسوکوپ
الکترونی روبشی نشان داد که نانو ذرات به حالت کلوخوه بووده و
خوشهها از ذرات ریز به هم چسبیده تشکیل شدند .انودازهگیوری
مورفولوژی نیز نشان داد که انودازه ذرات در محودوده  99توا 11
نانومتر و تقریباا کروی است .طیف تحلیلگور شوبکه میوزان جوذب
اموواج در ناحیوه بسوامدی  1-82 GHzمربووط بوه نمونوههوای
مگنتوالکتریک نشان میدهد که بیشترین مقدار جذب برای مواده
با ضوریب دیالکتریوک بواال مقودار تقریبوی  -24 dBدر حووالی
 3/5GHzاست .ماده با ضوریب نفوذپوذیری بواال از مقودار جوذب
کمتری برخوردار بوده و ترکیب آن با ماده ضریب دیالکتریک باال
باعث کاهش مقدار جذب امواج راداری در محودوده 1-82 GHz
گردیده است .لذا بوه نظور مویرسود در موواد جواذب کامپوزیوت
راداری ،ماده با ضریب دیالکتریک باال نقش تعیوین کننودهای را
نسبت به ماده با ضریب نفوذپذیر باال را ایفا میکند.
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