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چکیده
 از روشههای کهاهش سهطح،، پنهانسازی پالسما پایه.بررسی کاهش سطح مقطع راداری از موضوعات مهم تحقیقاتی در سالهای اخیر است
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سهازی شهده، شبیCST با نرمافزارFEM  با استفاده از روش حل،های آلفازا، هست،وسیل،در حضور و عدم حضور پوشش پالسمایی ایجادشده ب
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Abstract
The investigation on the reduction of radar cross section (RCS) has been an interesting research subject in recent
years. Plasma-based stealth is a RCS reduction technique associated with the reflection and absorption of incident
EM wave by the plasma layer surrounding the structure. In this paper, an overview of the plasma stealth has been
presented. The MCNPX codes are employed to calculate the density electron of air in STP conditions by the alpha decay. Then,
the RCS of the flat conductive plate, in the presence and absence of plasma coatings created by alpha decay of
nuclei, is simulated by FEM solving method in CST-studio. The most important aspect of the research is the
attempt to optimize the RCS reduction by changing the plasma parameters created by the radioactive nuclei. The
obtained results show a reduction of 7 to 11dB at RCS in the typical radar frequency range (2 to 12 GHz).

Keywords: Plasma Stealth, RCS, Electron Density, Collision Frequency, Non-Magnetized Cold Plasma.
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 .4مقدمه

 .2روش تحقیق

در فرآیندهای نظامی رسیدن ب ،کمین ،ناپیدایی ک ،همان کاهش
سطح مقطع راداری 8جسم پرنده است ،مد نظراست؛ اصطالح
پنهانکاری ،مخفی شدن کامل از دید منابع راداری را بیان
نمیکند بلک ،تالش میکند ک ،پرنده در فاصل،ای نزدیکتر از
رادار مورد آشکارسازی و ردیابی قرار گیرد .این شبی ،ب ،روش
استتار است ک ،ب،وسیل ،سربازان درصحن ،نبرد مورداستفاده قرار
میگیرد؛ تا وقتیک ،سربازان ب،اندازه کافی ب ،دشمن نزدیک نشده
باشند ،نمیتوان آنها را شناسایی نمود .عموماً ،فناوری
پنهانکاری ،شامل هر چیزی ک ،مشخصات را کوچک کرده و از
شناسایی و آشکارسازی هدف محافظت نماید ،میشود ] .[8رابط،
(( )8برد رادار) ب،وضوح این مورد را بیان میکند ].[2

 .4-2انتخاب ایزوتوپ مناسب

()8

σ
)

√
(

در رابط Rmax)8( ،بیشین ،برد آشکارسازی Pt ،توان ارسالیG ،

و  Aeبهره و مساحت مؤثر آنتن دریافتکننده و ارسالکنندهσ ،
سطح مقطع راداری هدف و  Sminکمین ،سیگنال قابل آشکارسازی
است .پنهان شدن هواپیما از منابع رادار یا پنهانکاری با
شکلدهی بدن ،،الی،نشانی ،مواد مهندسیشده ،پالسما و ...
ب،دست میآید .ب،طور خاص پنهانکاری پالسماپای ،یک موضوع
تحقیقاتی مهم است .بر اساس برخی گزارشها ،بعضی کشورها
ناپیدایی پالسماپای ،را در بخش هوافضا پیادهسازی کردهاند ].[9
پالسما ب،عنوان فنّاوری پنهانکار فعال شناخت ،میشود؛
روسها برای کاربردهای پنهانسازی از پالسمای سرد استفاده
میکنند و این مهم احتماالً با جایگذاری مولد پالسما در دماغ،
هواپیما حاصل شده است .این مولد حجیم حدود  844کیلوگرمی
یک ابر یونیزه را در اطراف هواپیما ایجاد و امواج تابشی رادار را
جذب میکند .این فنّاوری برای ایجاد ابر پالسما جهت کاربرد
پنهانسازی ،کاهش  RCSحدود  24dBرا در جنگنده
بمبافکن SU-27حاصل نموده و درنتیج ،کاهش سطح مقطع
راداری را ب ،مقدار دو واحد یا صد برابر کاهش داده است ].[9
پالسما را میتوان ب ،روشهای متنوعی ایجاد کرد )8 :تخلی،
الکتریکی )2لیزر )9تفنگ الکترونی و  )0هست،های پرتوزا .هر
روشی توزیع چگالی الکترونی ویژه خود را دارد؛ ازاینرو در
سالهای اخیر ،گروههای متعددی تأثیر موجبر پالسما با
توزیعهای چگالی متفاوت را مطالع ،کردهاند ] .[0-1در این مقال،
تأثیر پالسمای ایجادشده توسط هست،ای آلفازا بر کاهش سطح
مقطع راداری یک صفح ،تخت مربعی بررسی شده است.
)Radar Cross Section (RCS

1

سازوکار اصلی اتالف انرژی ذرات آلفها ،شهامل برخهورد آنهها بها
الکترونهای محیط جاذب است .این برهمکنشها منجر ب ،یونش
و برانگیزش اتمهای جاذب میشود .یک ذره آلفا ب،طهور متوسهط
انرژی معادل  91/41 eVب ،ازای تولید هر زوج یهون ،در عبهور از
هوا یا بافت نرم از دست میدهد .یونش ویژه یک ذره آلفها بسهیار
باال و از مرتب ،دهها هزار زوج یون در هر سانتیمتر از هواست .این
پدیده ب،دلیل بار الکتریکی بسیار باال و سرعت نسبتاً کم آن بر اثر
جرم زیاد است.
با توج ،ب ،اینک ،ذرات آلفا انرژی نسبتاً باالی خود (بیشتر از
 )5MeVرا در فاصل ،اندکی برجای میگذارند ،قادر ب ،یونیزه
نمودن هوای پیرامون و تولید چگالی باالیی از الکترون در الی،ای
از سطح میباشند و انتخاب مناسبی برای این کاربرد میباشند؛
البت ،باید توج ،داشت ک ،ایزوتوپ مناسب باید ب،طور خالص
آلفازا باشد زیرا ک ،وجود تابشهای دیگر میتواند باعث ایجاد
آسیب پرتویی ب ،زیرسامان،های الکترونیکی شود .ب ،همین منظور
س ،ایزوتوپ شب ،خالص آلفازای 210Po ،241Amو  238Puمورد
بررسی قرار گرفتند .زنجیره واپاشی و طیف انرژی ذرات آلفای
خروجی  ،241Amبر اساس اطالعات موجود در شکل ( )8نشان
داده شده است .با توج ،ب ،انرژی ذره آلفا با بیشین ،شدت در س،
ایزوتوپ باال ،انرژی متوسط  5/05 MeVبرای شبی،سازی انتخاب
شده است.

شکل  .4طیف انرژی ذرات آلفای خروجی چشم[9] 241Am ،
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سهیم هستند σ ،نوسان میکند و ب ،آن ناحی ،مای 9میگویند.

 .2-2محاسبه اندازه مناسب صفحه مربعی آزمون
سطح مقطع راداری با نسبت چگهالی تهوان بازتهابی از ههدف به،
چگالی توان ارسالی ب ،هدف برابر است .درواقع اگر  Rمسافت بین
رادار تا هدف ،شدت میدان الکتریکی رسیده ب ،سطح ههدف و
شدت میدان الکتریکی دریافتی در گیرنده رادار باشهند ،سهطح
مقطع راداری برابر است با ]:[2

مربوط ب ،نقاط خاصی میشود .در این ناحی σ ،،ممکن است

σ

مستقل از طولموج باشد و ب ،آن ناحی ،نوری 0میگویند ] .[2در

()2

| |

 )9ناحی ،فرکانس

باال)

 :(λدر این حالت بخشهای مختلف

جسم ب،صورت مستقل عمل میکنند .ب،اینترتیب ،در طول جسم
چندین تناوب از تغییر فاز جریان موجود است .درنتیج ،،میدان
پراکندگی ب،شدت وابست ،ب ،زاوی ،خواهد بود و بیشین ،پراکندگی

شکل ( )2سطح مقطع راداری یک صفح ،تخت رسانا ،در این س،

در رابط )2( ،ن،تنها هدف در ناحی ،میدان دور رادار فرض
شده ،بلک R ،نیز ب ،بینهایت میل میکند تا بتوان موج تابشی و
بازتابی را تخت فرض کرد .فرض دوم این است ک ،هدف ،توان
تابشی را ب،طور کامل دریافت و توان پراکندگی را ب،طور
یکنواخت در تمام جهات فضا پراکنده میکند .اگرچ ،این فرض
فقط برای کره درست است و برای سایر اجسام این یکنواختی
وجود ندارد ،ولی همسانگرد فرض کردن سیگنال پراکندگی اجازه
میدهد ک ،چگالی توان دریافتی در نقط،ای ب ،فاصل R ،از هدف

ناحی ،تعیین و نشان داده شده است.
طولموج یک رادار متداول باند  84 ،Sسانتیمتر است و ابعاد
یک پهباد بسیار بزرگتر از  84سانتیمتر است؛ بنابراین،
پرندههای رزمی برای یک رادار باند  Sیا  Xهمواره در ناحی،
فرکانس باال قرار میگیرند .ازاینرو ،برای قرارگیری صفح ،آزمون
در ناحی ،نوری ،طول مربع رسانا برابر با  24سانتیمتر در نظر
گرفت ،شد.

را ب ،توان پراکندهشده روی هدف مربوط کرد.
سطح مقطع راداری یک جسم از یکسو ب ،شکل هندسی و
جنس آن و از سوی دیگر تابعی از رادار و پارامترهای فرکانس کار
رادار ،زاوی ،تابش موج است .س ،ناحی ،فرکانسی وجود دارند ک،
رفتار  RCSهدف در آنها کامالً متفاوت است :ناحی ،فرکانس
پایین ،ناحی ،تشدید و ناحی ،فرکانس باال .در این تعریف منظور از
ناحی ،فرکانس پایین یا باال ،تفکیک نواحی برحسب فرکانس
نیست بلک ،منظور تفکیک بر اساس نسبت ابعاد ب ،طولموج
است .اگر هدف کروی نسبت ب ،طولموج هموار باشد ،یعنی
ناهمواریهای بزرگ نسبت ب ،طولموج نداشت ،باشد و شعاع آن a
باشد ،نواحی فرکانسی را میتوان چنین تعریف کرد ]:[2
 )8ناحی ،فرکانس پایین)

 :(λدر این محدوده ،تغییر فاز موج

تابشی در طول هدف اندک است .بنابراین جریان القاشده روی
بدن ،ازنظر فاز و دامن ،تقریباً ثابت است .در این حالت جسم مانند
یک مدار فشرده رفتار میکند و تمام اجزای آن باهم تزویج شده
و اکوی رادار بستگی بسیار کمی ب ،شکل هدف دارد .برای مثال
یک کره کوچک و یک مکعب کوچک هر دو الگوی پراکندگی

8

همسانگرد و مستقل از جهت دارند .در این ناحی σ ،،متناسب با
 ⁄تغییر میکند و ب ،آن ناحی ،رایلی 2میگویند.

شکل  .2نواحی مختلف سطح مقطع راداری نرمالیزهشده یک صفح،
مربعی رسانا برحسب اندازه ضلع مربع و فرکانس رادار)( λ

 .3نتایج و بحث
 .4-3محاسبه چگالی الکترون ناشی از اندرکنش ذرات آلفا
با هوا
با استفاده از کد  MCNPXذرات آلفای خروجی از چشم ،پرتوزا
با انرژی  5/05 MeVک ،بر روی سطح یک صفح ،تخت رسانا
(چشم ،سطحی) الی،نشانی شده است ،در سلولهای پرشده از
هوا ترابرد شدند .مقدار انرژی برجای گذاشت ،در هر سلول با

 :(λدر این محدوده ،فاز جریان در طول
 )2ناحی ،تشدید)
جسم تغییر میکند و تمام بخشهای جسم در الگوی پراکندگی

تعریف کارت فیزیک برای تغییر محدوده انرژی قابل ترابرد آلفا و

1

3
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2

Mie Region
Optical Region

4

421

نشریه علمی «علوم و فناوریهای پدافند نوین»؛ سال دهم ،شماره  ،2تابستان 4318

با استفاده از تالیهای  *F8و  F6و ضرب یا تقسیم مقدار
ب،دستآمده در حجم یا جرم هر یک از سلولها ،محاسب ،شد
(شکلهای  9و .)0

با تقسیم مقدار انرژی بر جای گذاشت،شده بر مقدار  91/41 eVب،
ازای تولید هر زوج یون ،تعداد زوج الکترون-یون تولیدی ب ،ازای
عبور یک ذره آلفا در هوا )  ( )( ⁄محاسب ،میشود.

شکل  .1انرژی بر جای گذاشت ،ذرات آلفای الی،نشانیشده برحسب
فاصل ،از سطح صفح ،رسانا در
شکل  .3شبی،سازی ترابرد ذرات آلفای الی،نشانیشده بر سطح صفح،
مربعی رسانا در سلولهای پرشده از هوا ب،وسیلMCNPX ،

SRIM

الکترونهای آزاد تولیدشده ب،وسیل ،ذرات آلفا ،در دو فرآیند
بازترکیب و اضاف ،شدن ب ،اتم خنثی تلف میشوند .نرخ زمانی

0.025

0.015

0.005

ک،

40

فاصل ،از سطح رسانا

خنثی و

چگالی یون مثبت،

ضریب بازترکیب

ضریب اضاف ،شدن ب ،اتم

چگالی مولکول اکسیژن هستند .باید اشاره کرد ک،

مولکول اکسیژن بیشترین گرایش را برای جذب الکترون نسبت

0

ب ،سایر ترکیبهای موجود در هوا دارد .در حالت تعادل داریم

)(mm

(رابط:[1 ] )0 ،

شکل  .1انرژی بر جای گذاشت ،ذرات آلفای الی،نشانیشده برحسب
فاصل ،از سطح صفح ،رسانا

نرخ تولید الکترون برحسب حجم هوا،

الکترون -یون،

0
20

⁄

()9

)(eV/Angstrom

0.01

اتالف انرژی

0.02

تغییر چگالی الکترون ب،صورت رابط )9( ،تعریف میشود ]:[1

در MCNPX

برای درستیسنجی نتایج ب،دستآمده از ،MCNPX
مقدار انرژی برجای گذاشت ،برحسب فاصل ،از سطح ،ناشی از یک
ذره آلفا ،با استفاده از بست ،نرمافزاری  8SRIMمحاسب ،شد
(شکلهای  5و .)1

()0
هنگامیک ،الکترونها از ذرات آلفا ب ،اندازه کافی انرژی
دریافت کنند (الکترونهای ،)δآنها نیز مولکولهای هوا را تا
رسیدن ب ،سطح انرژی معینی ،یونیزه یا برانگیخت ،میکنند؛
درنتیج ،در مجاورت پویش ذرات آلفا ،ناحی،ای شامل
الکترونهایی با انرژی باالتر از انرژی حرارتی محیط و کافی برای
یونیزه نمودن هوا شکل میگیرد ک ،ب ،آن رد ذرات آلفا میگویند.
هر دو فرآیند اتالف الکترونی (بازترکیب و اضاف ،شدن ب ،اتم
خنثی) ،تابع انرژی جنبشی متوسط الکترونهای آزاد هستند
(رابط.[1] )5،
()5

) (

) (

احتمال اضاف ،شدن ب ،اتم خنثی ب،ازای هر برخورد برای
شکل  .1رد ذرات آلفا در هوا برحسب فاصل ،از سطح رسانا
Stopping And Range of Ions in Matter

الکترونهایی با انرژی میانگین  24 eVتقریباً برابر با صفر است؛
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شکل  .1چگالی الکترون برحسب فاصل ،از سطح صفح ،تخت رسانا ب،
ازای اکتیویت،های مختلف در شرایط
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در مرحل ،آخر ،با استفاده از رابط )3( ،فرکانس برخورد پالسما
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Standard Conditions for Temperature and Pressure
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نشریه علمی «علوم و فناوریهای پدافند نوین»؛ سال دهم ،شماره  ،2تابستان 4318
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 .2-3شبیه سازی  RCSصفحه پوشیدهشده باا پالسامای
ناشی از اندرکنش ذرات آلفا با هوا
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شکل  .44شبی،سازی الی،های مختلف پالسما ناشی از اندرکنش ذرات
CST

درنهایت سطح مقطع راداری صفح ،رسانا در بازه فرکانسی  2تا
 82گیگاهرتز ب ،ازای حالتهای مختلف بدون ماده پرتوزا و ماده
پرتوزا با اکتیویت،های مختلف
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گام اول در شبی،سازی  RCSپس از تعریف هندس ،،تعریف ماده
پالسما در نرمافزار  8CSTاست؛ بدین منظور از بست ،مایکروویو و
افزون Drude –Lorentz ،این نرمافزار ک ،رفتار دیالکتریک مواد از
جنس پالسما را توصیف میکند ،استفاده شد .با استفاده از مقدار
فرکانس برخورد و فرکانس پالسما ک ،در بخش  8-9محاسب،
شدند ،الی،های مختلف پالسما شبی،سازی شد ک ،در شکل ()88
نشان داده شده است؛ برای ایجاد تمایز و افزایش دقت
شبی،سازی ،تعداد  82الی ،در نظر گرفت ،شد ک ،ب ،ترتیب دارای
ضخامت  4/2میلیمتر 4/9 ،میلیمتر 4/5 ،میلیمتر0 ،میلیمتر و
بقی ،الی،ها  5میلیمتر هستند و هرکدام از الی،ها مطابق
نمودارهای شکلهای  1و  ،3دارای پارامترهای مختص ب ،خود
هستند .در این شبی،سازی از صفح ،تخت رسانای کامل 2ب،
ضخامت  2میلیمتر استفاده شد .زاوی ،برخورد موج ورودی
 34درج( ،عمود بر سطح رسانا) در نظر گرفت ،شد و مسئل ،در
حوزه زمان با استفاده از روش حل اجزای محدود 9در حالت
مونواستاتیک تحلیل شد.
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شکل  .42شبی،سازی سطح مقطع راداری مونواستاتیک صفح ،رسانا در
بازه فرکانسی  2تا  82گیگاهرتز و اکتیویت،های مختلف چشم ،آلفا با
استفاده از روش حل  FEMدر نرمافزار CST

 .1نتیجهگیری
در این مقال ،،تأثیر پوشش پالسمایی ناشی از هست،های آلفازا
الی،نشانیشده بر کاهش سطح مقطع راداری در یک جسم صفح،
تخت مطالع ،و شبی،سازی شده است .بدین منظور ابتدا ،چگالی
الکترونی پالسما در اکتیویت،های متفاوت ایزوتوپ آلفازا و در
فاصل،ها ی متفاوت از سطح رسانا ،با استفاده از کد MCNPX
محاسب ،شد .با جایگذاری این پارامتر در روابط نظری مقادیر
فرکانس پالسما و فرکانس برخورد ،ب ،ازای اکتیویت،های متفاوت
و در شرایط  STPمحاسب ،شدند .سپس با استفاده از نرمافزار
 ،CSTپوشش پالسمای سرد غیرمغناطیده جسم صفح ،تخت
موردنظر ،شبی،سازی و مقدار  RCSمونواستاتیک در گستره
فرکانسی متداول  2تا  82گیگاهرتز ب،دست آمد .برای قرارگیری
صفح ،رسانای آزمون در ناحی ،نوری ،طول رسانا برابر با
 24سانتیمتر در نظر گرفت ،شد .نتایج ب،دستآمده کاهش بین 9
تا  88دسیبل را در سطح مقطع راداری در بازه فرکانسی  2تا 82
گیگاهرتز نشان میدهد .ک ،در بازه فرکانسی ذکرشده قابلتوج ،و
حائز اهمیت است.

،84

 8 ⁄محاسب ،شد و در شکل ( )82نمایش

داده شده است.
همانگون ،ک ،در شکل ( )82مشاهده میشود با افزایش
اکتیویت ،چشم ،،مقدار سطح مقطع راداری در یک بازه وسیع
فرکانسی ،کاهش پیدا میکند.
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