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Synthesis of epoxy substrate graphene oxide nanoparticles with the
approach of reducing RCS and increasing the thermal resistance of
UAVs
Mehdi Aslinezhad*,Alireza Malekijavan and Masoud hoseinzadeh
Abstract
Polymer nanocomposites have high strength, low weight, thermal stability, electrical conductivity, and
high chemical resistance. In this paper, graphene oxide nanoparticles are synthesized using the modified
Hammers method and then to improve the thermal properties of the epoxy coating, prevent the
accumulation of nanoparticles, and their proper distribution on the epoxy surface by triethoxysilane (3aminopropyl) (APTES) have become functional. The innovation of this paper is the synthesis of graphene
oxide nanoparticles in an epoxy resin substrate which, in addition to investigating the microwave
absorption properties, can also increase the thermal resistance. The results of the thermal analysis also
show that the residual materials at 500 °C for graphene oxide, GO and epoxy are 3.7, 62.4, and 8.21
percent, respectively. Due to the fact that the thickness of the sample has increased, when graphene oxide
nanoparticles with 10% by weight are used, the losses at the frequency of 9.5 GHz reach their maximum
value - 57 dB. Accordingly, because the number of casualties in this analysis was high, it is a good option
to put the cover on a drone. The results of UAV modeling show that coatings containing graphene oxide
nanoparticles at the highest wattage (10 wt%) can reduce the radar cross-section from -15 to -25 dB.
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مقدمه
پوش های جذو امواک الکترومغناطیسی موی تواننود بوه
طور موثر تشعشعات الکترومغناطیسی را بوه حوداق برسوانند و
ایو پوشو هوای جواذو اموواک الکترومغنواطی  ،الزم اسوت
همزمان جذو مؤلفه میدان مغناطیسی و الکتریکی را بهصورت
اتالف داشته باشند] .[0فناوری جذو اموواک الکترومغناطیسوی
یک فناوری مدرن مهم بورای کاربردهوای نظوامی و غیرنظوامی
مانند سیستمهای دفاع رادارگریز ،اتاقهای تاریک موایکروویو ،و
حفاظت از استنتاک موایکروویو اسوت .تواب الکترومغناطیسوی
تجهیزات الکترونیکوی یوا کواه انعکواس الکترومغناطیسوی از
سطوح فلزی مانند کشتیهوا ،مخوازن و هواپیماهاجوذو اموواک
الکترومغناطیسی برای استفاده از پلیمرهوای رسوانای ذاتوی یوا
افزودن پرکنندههای مغناطیسوی یوا دی الکتریوک در مواتری
پلیمری است] .[2گوراف هوا دسوتهای از موواد هسوتند کوه در
پوش های کامپوزیتی جاذو امواک الکترومغناطی به کار می-
روند] .[0ای مواد اتالف مناسبی برای مؤلفه مغناطیسی از خود
نشان میدهند .از سوی دیگر بهمنظور اتالف مؤلفه الکتریکی ،از
ترکیبات بر پایه کرب در ای پوش های کوامپوزیتی اسوتفاده
میشود] .[0بهمنظور ایجاد هدایت الکتریکی در کامپوزیتهوای
جواذو اموواک موایکروویو از مووادی ماننود سواختارهای کورب
(گراف  ،اکسید گراف  ،دوده ،گرافیوت و )...و پلیمرهوای هوادی
مانند پلیآنیلی استفاده میشود .نانو سواختارهای کربنوی ،بوه
دلی سطح مقطع باال ،باعوث افوزای در میوزان جوذو اموواک
الکترومغناطیسی میشوند .نانو ساختارهای اکسوید گوراف بوه
دلی خواصی از قبی پایداری دمایی و محیطی خوو و خواص
دیالکتریکووی ،سوواختار مناسووبی بوورای اسووتفاده در نووانو
کامپوزیتهای جاذو امواک مایکروویو میباشند].[0
اپوکسی  ،یکی از مهم تری پلیمرهوای گرموازا  ،بوه دلیو
عملکرد چسبندگی عالی و کم هزینه بودن به عنوان یک روکو
و پو زمینووه اسووتفاده شووده اسووت] .[0اسووتفاده از رزیو هووای
اپوکسی در کاربردهای حرارتی به دلی مقاومت و پایوداری کوم
در دمووای بوواال بسوویار محوودود موویباشوود .خصوصوویات حرارتووی
رزی های اپوکسی معموالً با استفاده از مواد مقاوم در برابر شعله
 ،اصالح ساختار معدنی و همچنی پرکننده هایی مبتنی بر نوانو
ذرات بهبود مییابد] 8و.[7
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ترکیبات حاوی بور یا فسفر و همچنی اصالحکننودههوای
ساختاری سیالن معموالً بورای بهبوود رفتوار بازدارنوده شوعله و
پایداری حرارتی رزی های اپوکسی استفاده میشوند .عوالوه بور
ای  ،ادغام پرکنندههای مبتنی بر کرب از گراف و نانولولههوای
کربنی ( )CNTبرای بهبود خواص حرارتی رزی هوای اپوکسوی
گزارش شوده اسوت  .]0سواختارهای ترکیبوی آلوی -معودنی
تشکی شده از رزیو اپوکسوی ،اصوالحکننودههوای سویالن ،و
پرکنندههای مبتنی بر کرب بورای غلبوه بور پایوداری حرارتوی
پایی و رفتار مقاوم در برابر شعله ماتری رزیو گوزارش شوده
است  .]01جدیدتری کارها در استفاده از گوراف در مواتری
اپوکسی بر اصالح شیمیایی گراف با گروه هوای عواملی آموی ،
اپوکسید و عوام تشکی دهنده شبکه هیبریودی تمرکوز دارد.
عام دار شدن گراف با گوروه هوای عواملی آموی و اپوکسوید
منجر به عوام تشکی دهنده کامپوزیت می شود که می توانند
به ترتیب به عنوان عوام پخت و پوی سواز رزیو نیوز عمو
کننوود  .]00کامپوزیووتهووای اکسووید گووراف ( 0)GOازجملووه
موادی هستند که حاوی کرب بوده و با عملکورد عوالی آن هوا ،
مدول و اسوتحکام کششوی بواالیی دارنود] .[02ایو نوانو ذرات
همچنووی امووواک الکتریکووی و الکترومغناطیسووی را نیووز جووذو
می کنند ] .[00مواد جاذو راداری به دلی کاربردهای نظامی و
غیرنظامی مورد توجه قرار گرفته است].[00
عملکوورد اپوکسوی در نانوالیووههووای گووراف توسووا مووواد
شیمیایی مختلف حاوی اپوکسوید و اسوتفاده از آن در مواتری
اپوکسی بهعنوان تقویتکننده و عوام پوی سواز رزیو  ،بارهوا
گزارش شده است  .]00آمی سازی نانوالیوههوای گوراف بورای
تولید مواد تقویتکننده و همچنی عام پخت نیز مورد توجوه
قرار گرفته است ].[00
کامپوزیت ها با افزودن محتوای کم گراف عام دار شوده
با آمی  ،پیشرفت های مکانیکی قاب توجهی را نشان دادند .لوی
و همکاران از گراف اصالح شده توسا یک عام جفت کننده
سیالن حاوی آمی ( )APTESاستفاده کردند و مشاهده کردند
که افزودن  1.2درصد وزنی  GOبا عام آمینوه باعوث افوزای
 02درصدی مدول یانوگ و افوزای  00درصودی در اسوتحکام
کششی می شود .وانگ و همکواران همچنوی از  GOاصوالح
شده با  APTESبرای تقویت رزی اپوکسوی اسوتفاده کردنود و
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دریافتند که پایداری حرارتی رزی پخت به طور قابو تووجهی
افزای یافته است .]00
یوووو و همکووواران از گوووراف اصوووالح شوووده توسوووا
سیلسسکویوکسان های الیگوومری چنود وجهوی اکتامینوفنیو
استفاده کردند و دریافتند که خواص حرارتوی رزیو پخوت بوه
طور قاب توجهی افزای یافته است .]07
به نظر می رسود کوه اسوتفاده از یوک سیسوتم پخوت بوا
عملکردهای آمی بیشتر منجور بوه درجوه بیشوتری از چگوالی
شبکه می شود .اوکازاکی و همکاران از سیلی اصالح شده با
دندریمر پلی (آمیدوآمی ) پرشاخه ( )PAMAMبه عنوان یوک
عام پخت رزی اپوکسی استفاده کردند .آنها نشان دادنود کوه
رفتار مقاوم در برابور حورارت محصوول بوا اسوتفاده از سویلی
اصالح شده با دندریمر نسبت بوه اتویل دی آموی برتور اسوت.
دندریمر  PAMAMمعموالً با تکورار دو فرآینود اضوافه کوردن
استرهای اکریلیک مایک به گروههای آمینه بوه عنووان هسوته
آغازگر و آمیداسیون بخ های استری حاص با یک آلکی دی
آمی سنتز میشود08 .و.]00
به طور عمده از دو نوع مواده ،یعنوی موواد دی الکتریوک و
مواد مغناطیسوی بوه عنووان جواذو اموواک موایکروویو اسوتفاده
می شود .به صورتی که ،ویژگی های جذو مایکروویو یک ماده به
خواص دی الکتریک آن (ضریب گذردهی الکتریکی( ، ))εخواص
مغناطیسووی (ضووریب نفوذپووذیری مغناطیسووی( ،))µضووخامت و
دامنه فرکان بستگی دارد .مارکوانو و همکواران 2مطالعوه را در
مورد روش هوامرز متفواوت ،روش هوامرز اصوالح شوده و روش
هامرز بهبود یافته بدون  NaNO3تکمی کردند .هموانطور کوه
می دانیم ،اکسیداسیون با استفاده از  NaNO3گازهوای سومی
منتشر می کند .بنوابرای  ،روش بهبوود یافتوه هوامرز جوایگزی
اسووتفاده از  NaNO3بووا  H3PO4 ،H2SO4و دو برابوور مقوودار
 KMnO4شوود] .[21ایوو نمونووه هووا بووه دلیوو اثوور مکموو
الکترومغناطیسی ،عملکرد جذو امواک الکترومغناطیسی خووبی
را نشووان دادنوود .ای و نمونووه هووا دارای خووواص جووذو امووواک
الکترومغناطیسی بسیار بهتری نسبت به گوراف عامو دار شوده
تهیه شده به طور جداگانه با  rGOهسوتند ،کوه نشوان دهنوده
نق حیاتی روش مصنوعی در تعیی خوواص محصوول اسوت.
همچنی ای نمونه ها عملکرد بسیار بهتری نسوبت بوه جواذو
های تجاری دارند .مهمتر از همه ،پایداری زیاد ایو کامپوزیوت
Marcano et al 2
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ها برای کاربردهایی به عنوان مواد جذو امواک الکترومغناطیسی
در دماهای بواال بسویار سوودمند اسوت ] .[20رن 0و همکواران،
برای اولی بار سنتز موفقیتآمیز نانو کامپوزیتهای چهار جزئی
شام گراف  ،نانو ذرات هسوته و پوسوته  Fe3O4@Feو نوانو
ذرات اکسید روی 0را موورد بررسوی قورار دادنود .میکروسوکو
الکترونی اندازهگیری انتقال ،نشان داد که قطر نانو ذرات هسته /
پوسووته  Fe3O4@Feحوودود  08نووانومتر  ،ضووخامت پوسووته
 Fe3O4حدود  0نانومتر و قطر نانو ذرات  ZnOدر بوازه 2-01
نانومتر است .پارامترهای الکترومغناطیسی اندازه گیری شوده در
فرکووان  7/0گیگوواهرتز اتالفووی برابوور بووا  -21 dBرا نشووان
می دهد] .[22ژانگ و همکاران 0همچنی نانو کامپوزیت ها را بوا
پرکننده های اکسوید گوراف  ،فریوت منیوزیم و پلوی وینیلیودن
فلوراید سنتز کردند .در ای مطالعه  ،ترکیبات بوا اجوزا فریوت
منیزیم  /واک  ،اکسید گراف  /منیزیم فریت  /واک و اکسید
گراف  /فریت منیزیم /پلوی وینیلیودن فلورایود سواخته شوده و
موردمطالعه قرار گرفتند .نتایج نشان میدهد که ترکیب گوراف
اکسید ،فریت منیزیم و پلی وینیلیدن فلوراید حواوی  ٪0وزنوی
هر پرکننوده ،بهتوری میوزان جوذو را دارد و در فرکوان 0/2
گیگاهرتز  ،اتالفوی معوادل  -20دسویبو دارد] .[20یوسوفی و
همکاران 0یک نانو کامپوزیت حاوی اکسید گراف توک الیوه در
بستر رزی اپوکسی را بررسی کرده بود .ایو نمونوه بوا وزن ٪0
اکسید گراف در برآوردها ،اختالف  -08دسویبو را نشوان داد.
همچنووی میووزان جووذو حوودود % 00/0را بوورای امووواک نشووان
می دهد] .[20ورما و همکاران 7نانو ذرات هگزا فلوراید بواریم بوا
ابعاد  01-21نانومتر سنتز کردند .نانو ذرات هگزافریت بواریم بوا
اکسید گراف به مودت  0سواعت در  011دور در دقیقوه بواهم
مخلوط شدند  ،ذرات هگزافریوت بواریم بور روی سوطح اکسوید
گراف تثبیت شدند .نانو کامپوزیت به ضوخامت  0میلوی متور را
سنتز و مورد مطالعه قرار گرفت .در ای مطالعه میزان جذو بوا
 02دسیب کاه نیز در حدود  00/0درصد نشوان داده شوده
است ] .[20هدف اصولی ایو کوار بررسوی خوواص مکوانیکی و
حرارتی کامپوزیتهای اپوکسی تقویوتشوده بوا اکسوید گوراف
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است .اصالح سطح توسا  0آمینوپروپی تری اتوکسوی سویالن
( )APTSبووا روش محلووول آبووی انجووام شوود .اکسووید گووراف
اصالحشده سوطحی بوا فرآینود فراصووت در مواتری اپوکسوی
مخلوط شد و کامپوزیتها با روش قالبگیری فشردهسازی تهیه
شدند .سه فرمت مختلف :گراف ( ،)Gاکسوید گوراف ( ،)GOو
اکسید گراف ) APTS (APTS-GOبه ترتیب در یک ماتری
اپوکسی برای تشکی کامپوزیت ها گنجانده شدند .آزمای های
کششی و ضربه ای نشان میدهند که کامپوزیوتهوای اپوکسوی
تقویتشده با اکسید گراف اصالحشده نتایج بهتوری نسوبت بوه
کامپوزیتهای اپوکسی تقویتشده با اکسید گراف اصالحنشوده
میدهند .تصاویر میکروسکو الکترونی روبشوی نشوان داد کوه
پراکندگی اکسید گوراف اصوالح شوده بوا سوطح روی مواتری
اپوکسی در فراصووت بوا فرکوان بواال بهتور از اکسوید گوراف
اصالحنشده روی سیستم اپوکسی است .نتایج نشان می دهد که
ساختار جدید می تواند بوه پهنوای بانود گسوترده تور ،بانودهای
عملیاتی متعودد دسوت یابود .افوزای پهنوای بانود توا  8برابور
معمولی است .عالوه بر ای  ،جاذو هوای گوزارش شوده قابلیوت
عملکرد با قطب های مختلف را دارند].[20
جاذو اموواک الکترومغناطیسوی نقو مهموی در فنواوری
رادار مورد استفاده برای کاربردهوای نظوامی و غیرنظوامی دارد.
فناوریهای جذو اموواک الکترومغناطیسوی زیوادی در فنواوری
رادار فعلی مورد استفاده قرار میگیرند که یکوی از آنهوا جواذو
مبتنی بر فراماده است .در ای مقالوه ،طراحوی فرامواده میکورو
نواری برای جاذو رادار باند  Cمورد بحث قورار خواهود گرفوت.
جاذو های فرامواد در محدوده باند بر روی مواد میکورو نوواری
با ضخامت  0/8میلی متر و ثابوت دی الکتریوک  2/07طراحوی
شده اند .چندی تکنیک را می تووان بورای گسوترش فرکوان
کاری اجرا کرد که عبارتند از افوزای ضوخامت بسوتر ،کواه
ثابت دی الکتریک و اصالح وصوله .در ایو کوار از روش شوبیه
سازی برای بهینه سوازی طراحوی و دسوتیابی بوه جوذو مووک
الکترومغناطیسی خوو در فرکان کاری باند  Cاسوتفاده شوده
است .نتایج شبیهسازیشده نشان میدهد کوه طراحوی فرامواده
میکرواستریپ دارای جذو پهنای بانود کمتور از  -01دسویبو
است که از 0/0گیگاهرتز تا  7/0گیگاهرتز متغیر است .بر اساس
ویژگی ها ،ای طرح می تواند به عنوان جاذو رادار در فرکوان
باند  Cتحقق یابد].[27
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نوآوری ای مقالوه  ،سونتز نوانو کوامپوزیتی بور پایوه رزیو
اپوکسی با پرکنندههای اکسید گراف یا نانو ساختارهای گرافنی
می باشد که سنتز نانو کامپوزیوت ،برپایوه گوراف دنودریمردار
شده بوده که جذو امواک الکترومغناطیسی را نسبت بوه گوراف
عاملدار شده بیشتر افزای می دهد و کاربردی تر از مواد قابو
استفاده همچون فرامواد ضوریب شکسوتی مویباشوند] .[28بوه
هموی منظوور آنالیزهوایی هوای در گسوتره فرکانسوی 02-0
گیگاهرتز مورد بررسی قرار میگیورد و شوبیهسوازی ایو مواده
برروی یک پهپاد توسا نرمافزار  ،CSTانجام شده است.
تهیه گرافن اکسید( )GOاز طریق اکسیداسیون گرافیت
برای تهیه اکسیداسیون گرافیت از روش هامرز اصالحشده
استفاده میشود] .[20گرافیت اکسیدشده با استفاده از
سانتریفیوژ و شستوشوی محصول با هیدروکلرید (٪01
حجمی) و شستشوی مکرر آن با آو مقطر بدست آمد .جهت
ایجاد ورقههای اکسید گراف  ،محصول درون  011میلیلیتر آو
مقطر ریخته شده و به مدت  2ساعت تحت امواک فراصوت قرار
گرفته و سپ محصول سانتریفیوژ گردیده و در دمای اتاق
خشک شد.
تهیه گرافن اکساید دندریمردار 8شده
گرافت0

برای تهیه پلی آمید و آمی ( )PAMAMدندریمر
شده با گراف ( )GDبهوسیله روش واگرا با واکن متوالی
مایک ادیش  01و واکن آمیداسیون با استفاده از یک هسته
 GoNH2تهیه شده است .گراف اکساید آمی دار شده(1/0
گرم) درون  01میلیلیتر متانول توزیع گردیده و عملیات
الکتروسونیک سوزنی به مدت  01دقیقه انجام میشود و سپ
 7روز در دمای محیا بر روی استریرر ترکیب شده و سپ
ماده ،درون راکتور قرار گرفته و بعد از افزودن گاز نیتروژن 0/0
میلیلیتر متی اکریالت درون  0میلیلیتر متانول درون حمام
یخ قرار داده شده و به مدت سه روز(در دمای اتاق تاریک)
ترکیب می شود .در نهایت محصول را در  011میلیلیتر اتانول
شستوشو داده و در حالل -nهگزان( 011میلیلیتر)رسوو
داده می شود و سپ رسوو ،در دمای  01درجه سانتیگراد به
مدت  20ساعت در آون خأل قرار گرفته خواهد شد .برای به
دست آوردن دندریمر پیوند شده با گراف ،گراف اکساید متی
Dendrimer 8
graft 0
Micheal addition 01

سنتز نانو ذرات گراف برای کاه
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اکریالت ( 1/2گرم) را در  21میلیلیتر متانول وارد کرده و
عملیات التراسونیک به مدت  01دقیقه انجام خواهد شد.
محصول رزی اپوکسی و گراف اکساید عاملدار و دندریمر شده
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کوچکتر از گرافیت هستند میتوانند خواص بهتری را برای
ماتری فراهم نمایند.
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شکل  –2نمودار TGA

شکل  – 1نمایی از ( )1رزین اپوکسی ( )2گرافن اکساید عاملدار
شده ( )3گرافن اکساید دندریمر

تجزیه و تحلیل دادهها
آنالیز  XRDو TGA

نتایج تجزیهوتحلی نمودار  TGA00در شک  2آورده
شده است .بهدلی ای که گراف خالص از نظر مقاومت حرارتی
پایدار است ،در دمای  011تا  011درجه سانتیگراد  ،حدود
 00درصد وزنی باقی میماند .اما تخریب حرارتی گراف اکساید
در چند مرحله اتفاق میافتد بهطوریکه در دمای زیر 011
درجه سانتیگراد  ،از بی رفت  GOبه دلی از دست رفت آو
در ساختار آن است .در دمای  011تا  211درجه سانتیگراد ،
اکسیژن حساس بر روی سطح یا لبه  GOتجزیه میشود و در
دمای  211تا  011درجه سانتیگراد ،اکسیژن با پایداری
حرارتی باال تجزیه میشود .سرانجام در دمای  011درجه
سانتیگراد  ،گراف اکساید با درصد وزنی  00درصد باقی
میماند .در مورد  GOعام دار شده و اپوکسی ،روند تجزیه
همانند  GOاست .همچنی نتایج  TGAنشان داد که
باقیمانده مواد در دمای  011درجه سانتیگراد به ترتیب
برای  GO (APTES) ،GOو  Epoxyبه ترتیب ،00/7
 02/0و 20/8درصد است .با توجه به نمودار نشان داده شده در
شک ( ، XRD 02 )0نمودار قرمز رنگ بیانگر کامپوزیت گراف
اکساید و نمودار مشکی بیانگر گرافیت میباشد .همانطورکه
مالحظه میشود به دلی اینکه اندازه ذرات گراف اکساید

00

Thermo Gravimetric Analysis
02
X-ray Diffraction

شکل -3نمودار  XRDبرای گرافن اکساید و گرافیت
آنالیز FE-SEM

0

)Weight(%
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شکل -4تصاویر  FE – SEMاز کامپوزیت های
اپوکسی با بارگذاری  GNPمختلف 2 )a( :درصد وزنی (4 )b
درصد وزنی ( 11 )cدرصد وزنی در مقیاس  11میکرومتر

شک ( )0مورفولوژی مقطعی کامپوزیت های - GNP
اپوکسی با بارگذاری های مختلف  GNPرا نشان می دهد.
برای نمونه کامپوزیت با  2درصد وزنی GNP ،ها به طور
تصادفی در ماتری اپوکسی توزیع شده و صفحات گراف خیلی
ضعیف دیده می شوند و چون درصد وزنی کم است به صورت
اتفاقی در بستر اپوکسی پخ شده اند .وقتی بارگذاری GNP
به  0و  01درصد افزای می یابد GNP ،ها توده های بزرگی
با اندازه متوسا چند میکرون را تشکی می دهند و به عبارت
دیگر ،کلوخه شدن ذرات گراف اکساید ،مشاهده می شود.
همانطور که از اندازه گیریهای دیگر به دست آمده ،برای
کامپوزیت های  01درصد وزنی  GNPتودهها به خوبی توزیع
شده و در مجاورت یکدیگر قرار دارند ،و یک شبکه
پیوسته00تشکی دادهاند و می توانند خواص مورد نیاز برای
انجام آزمای را فراهم کنند.
نتایج بهدستآمده بهمنظور کاهش سطح مقطع راداری
در آنالیز بعدی کاه سطح مقطع راداری برای یک
صفحه با قطر  0میلی متر انجام شده است .نمودار مشکی ،قرمز
و سبز ،به ترتیب برای اپوکسی حاوی 0،2و 01درصد وزنی
گراف اکساید دندریمر دار شده میباشد که در بازده فرکان
 02-0گیگاهرتز بررسی شده است .جذو امواک مایکروویو
توسا کامپوزیتهای گراف -اپوکسی ،با اندازهگیری ضریب
گذردهی الکتریکی (’’ )ε= ε’+jεاز نمونهها مورد بررسی قرار
گرفته است .بهمنظور بررسی توانایی ذخیره انرژی
الکترومغناطیسی خارجی ،اندازهگیری قسمت واقعی ضریب
گذردهی الکتریکی )’ (εدر مواد انجام خواهد شد که ای امر

Continuous Network 00
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به دلی بررسی اثرات پالریزاسیون میدان الکتریکی،
پالریزاسیون بی سطحی و خواص دی الکتریکی مواد میباشد.
قسمت موهومی ضریب گذردهی الکتریکی’’ εمیباشد که
بیانگر توانایی یک ماده برای از بی بردن انرژی از یک موک
الکترومغناطیسی خارجی و تبدی آن به گرما است که عمدتاً
به دلی وجود الکترونهای آزاد در ماده رخ میدهد .ضریب
نفوذپذیری مغناطیسی (’’ )μ = μ’+jμاز کامپوزیتهای
گراف اکساید با بستر اپوکسی در اینجا به دلی ماهیت غیر
مغناطیسی نانو ذرات گراف و اپوکسی نشان داده نمیشود به
همی دلی مقدار  μ’~1و  μ’’~0در نظر گرفته میشود.
شک ( 0الف) بخ واقعی ضریب گذردهی الکتریکی (’)ε
برای کامپوزیتهای گراف -اپوکسی در دامنه فرکان  0تا 02
گیگاهرتز را نشان میدهد .با افزای درصد وزنی نانو ذرات
گراف در اپوکسی از  2تا 01درصد ،ضریب گذردهی الکتریکی
بخ واقعی از کامپوزیتها بهآرامی از  0/2تا  8/0در ک
محدوده فرکان اندازهگیری شده ،افزای مییابد .در ای
درصد وزنی متوسا فاصله بی ذرات در کامپوزیتها بهاندازه
کافی بزرگ است ،بهطوریکه ذرات با بار موضعی ناشی از
باوجود فاصله
پالریزاسیون بی سطحی  ،توانایی واکن
طوالنی را ندارند .برای نمونه نانو کامپوزیت  01درصد وزنی
سریع (’ )εناشی از اثر
اعتقاد بر ای است که افزای
پالریزاسیون بی سطحی ،بی اپوکسی و ذرات گراف اکساید
(’ )εاز کامپوزیتهای گراف -اپوکسی با
میباشد .کاه
افزای فرکان ممک است از تأخیر در بارهای ناشی از آن
ماده ناشی شود تا الکترومغناطیسی معکوس را در دامنه
فرکان باال دنبال کند .شک (-0و) بخ موهومی از ضریب
گذردهی الکتریکی (’’ )εبرای کامپوزیتهای گراف -اپوکسی با
درصدهای وزنی مختلف از گراف را نشان میدهد .بخ
موهومی ضریب گذردهی الکتریکی برای نانو کامپوزیتهای 2
درصد وزنی ،در ک دامنه فرکان اندازهگیری شده است به
دلی شک گیری یک شبکه با رسانایی پایی مقدار (’’ )εپایی
میباشد .نانو کامپوزیتهایی با  01درصد وزنی نیز مقدار ’’ε
نسبتاً کم بوده که علت آن هدایت الکتریکی پایی آنها می-
باشد .عالوه برای با افزای درصد وزنی گراف عام دار شده،
چشمگیر در دامنه فرکان
(’’ )εاز کامپوزیت افزای
اندازهگیری شده را نشان میدهد .شک (-0و) برای نمونههای
کامپوزیت با  01درصد وزنی گراف عام دار شده افزای
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شکل( -5الف)نمودار قسمت واقعی ضریب گذردهی
الکتریکی ’( εب) نمودار قسمت موهومی ضریب گذردهی
الکتریکی ’’( εج) نمودار  tanتلفات از کامپوزیتهای گرافن
اپوکسی با درصدهای وزنی مختلف نانو ذرات گرافن اکساید
( 14)GNPدندریمر از فرکانس  4تا  12گیگاهرتز

10

12

8
)frequency(GHz

6

اکساید ( )GNPدندریمر در محدوده فرکانس  4تا  12گیگاهرتز

شک ( )0نمودار اتالف بازتاو را در کامپوزیتهای گراف -
اپوکسی با درصدهای وزنی مختلف گراف اکسواید را باضوخامت
 0میلی متر نشان میدهد  .اتالف بازتاو از  -0تا  -01دسیب
در محدوده اندازهگیری برای کامپوزیتهایی کمتر از  01درصود
وزنی است .برای کامپوزیتهوای خوالص ،از دسوت دادن انورژی
امواک مایکروویو به دی الکتریک آن ها نسبت داده موی شوود کوه
هدایت الکتریکی باالی آن ها را نشان میدهد .با افزای درصود
وزنی نانو ذرات اکسید گراف در اپوکسی ،پالریزاسیون سوطحی
بی اپوکسی و ذرات گراف اکساید افزای مییابود .بوه هموی
دلی اثر متقابو مووک الکترومغناطیسوی خوارجی بواوجود اثور
پالریزاسیون بی سطحی باعث کاه تواب اموواک موایکروویو
می شود و جذو امواک مایکروویو توسا کامپوزیتهای گوراف -
اپوکسی رخ می دهد .همچنوی شوک  ،0اتوالف بازتواوهوای
کامپوزیت گراف -اپوکسی با بارگذاری نسبتاً زیاد گراف عامو -
دار شده و هدایت الکتریکی بیشتر بهبود یافته و حوداق بوازده
بازتوواو را در دامنووه فرکووان انوودازهگیووری شووده از  0تووا 02
گیگاهرتز نشان می دهد .حداکثر تلفات بازتواو کامپوزیوتهوای
گراف -اپوکسی با  ٪01وزنی بازتاو  -07دسوی بو را در 0/07
گیگاهرتز فراهم میکند.
∗

|

()0

𝜇
) (√ 𝜀∗ tan h[𝑑×𝛾]−𝑍0
∗

√𝜇∗ tan h[𝑑×𝛾]+𝑍0

| 𝑔𝑜𝑙(𝑑𝐵) = 20

𝜀

به طوری که  Z0امپدان ورودی مشخصه الیه جاذو است و ɣ
ثابت انتشار الکترومغناطیسی می باشد کوه از رابطوه γ = 𝛼 +
𝜋𝑗2

∗ 𝜀 ∗𝜇√ 𝜆 = 𝑗𝛽  a ،و  bبووه ترتیووب ثابووت میرایووی و فوواز
هستند  λ ،طول موک مایکروویو در فضای آزاد μ∗ ،نفوذپوذیری
Graphene nanoparticle

00

-45

-65

گرافن-اپوکسی با درصد وزنیهای مختلف نانو ذرات گرافن

5

-35

-55

شکل -6اتالف بازتاب امواج مایکروویو توسط کامپوزیتهای

10%w GNP
4%w GNP
2%w GNP

12

2%w GNP
4%w GNP
10%w GNP

4

الف

8
10
)frequency(GHz

-25

4

)Reflection Loss(dB

تدریجی (’’ )εرا نشان میدهد بهطوریکه (’’ )εدر فرکان
و  0گیگاهرتز به ترتیب حدود  0و  2/88به دست میآید.
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∗

مغناطیسی مخوتلا ε ،00گوذردهی الکتریکوی مخوتلا 00و d
ضخامت جاذو است.
معادالت حاکم بر کاهش سطح مقطع راداری
بررسی شبیه سازی ای مقاله توسا نرم افزار  CSTصورت
گرفتووه اسووت .معووادالت الزم بوورای بیووان فرآینوود شووبیهسووازی
بهصورت زیر میباشد:
مقدار جذو توسا معادالت زیر ،محاسبه میشود:

() 2

)𝑤(𝑅 𝐴(𝑤) = 1 − 𝑅(𝑤) − 𝑇(𝑤) = 1 −

()0

میزان جذو همچنان بهصورت زیر نیز محاسبه میشود:
|𝐸 𝑟 |2

() 0

2

| 𝑖 𝐸|

=𝑅

بطوریکه  Eiمیدان الکتریکی تابشی و  Erمیدان الکتریکی
پراکندهشده است .طبق تعریف  RCSتوسا رابطه زیر محاسبه
میشود].[01

() 0

|𝐸 𝑟 |2
2

| 𝑖 𝐸|

روش  Momمثلثی با تکههوای مثلثوی و توابوع پایوه RWG
) (Rao-Wilton-Glissonح میشوند .بوا توزیوع جریوان
سازه میتوان زمینههای پراکنده ساختار مووردنظر را بوه دسوت
آورد .از معادله  EFIEدر حوزه فرکان اسوتفاده مویشوود توا
توضیح دهد که چگونه جریان سطح ناشی از تاب در یک ماده
رسانا هنگام تاب موک صفحه الکترومغناطیسی توزیع میشوود.
ازآنجاکه ک میدان الکتریکی مماس بر روی سوطح رسوانا بایود
صفر باشد  ،درنهایت معادله زیر به دست میآید]00و .[00
𝑆𝜖𝑟 = 0 ,

))𝑟( 𝑠

𝐸+

)𝑟( 𝑖

𝐸(

Eiو  Esبه ترتیوب  ،میودانهوای الکتریکوی تابشوی و پراکنوده
هستند .میدان الکتریکی پراکنده  Esرا میتوان از رابطه زیر بوه
دست آورد:

()0

)𝑟(𝜙𝛻 𝐸 𝑠 (𝑟) = −𝑗𝜔𝐴(𝑟) −

𝜎 = 𝑙𝑖𝑚 4𝜋𝑑2
∞→𝑑

 RCSبا افزای

از معادله ( )0میتوان نتیجه گرفت که کاه
جذو بهسرعت باال میرود].[00
روشهووای عووددی بسوویاری بوورای تجزیووهوتحلی و پراکنوودگی
الکترومغناطیسی یک ماده رسانا با شک و دامنه فرکان موورد
نظر بررسی شده است .بور اسواس شورایا مورزی میودانهوای
الکتریکووی یووا مغناطیسووی  ،دو معادلووه انتگوورال مختلووف بوورای
تجزیه وتحلی مشکالت پراکندگی برای اشیا رسانا عنووان شوده
است و معادله انتگورال میودان الکتریکوی ) 07(EFIEو معادلوه
انتگرال میدان مغناطیسوی ) 08(MFIEبوهدسوتآموده اسوت.
عالوه بر ای  ،دو معادله انتگرال را میتووان در هوم آمیخوت توا
فرمول عموومیتوری بوه نوام معادلوه انتگورال میودان ترکیبوی
) 00(CFIEتشکی شود .معادله  EFIEمیتوانود بورای هور دو
سطح باز و بسته استفاده شود ،درحالیکه معوادالت  MFIEو
 CFIEفقا برای سازههای بسته مناسوب هسوتند .تموام ایو
معادالت را می توان بوه عنووان توابعی از چگوالی جریوان سوطح
استقرا نشان داد .زمینه پراکنده را میتوان با استفاده از چگوالی
جریان بهدستآمده از ح یکی از ای معوادالت محاسوبه کورد.
معوادالت انتگورال  EFIE ، MFIEو  CFIEبوا اسوتفاده از
Complex permeability
Complex permittivity

15
16

)02integral
(
Electric field
equation
Magnetic field integral equation
00 Combined field integral equation
07
08

 Aپتانسی بردار مغناطیسوی اسوت کوه توسوا معوادالت زیور
محاسبه میشود.
𝜇
𝐴(𝑟) = ∫ 𝐽(𝑟 ′ )𝐺(𝑟, 𝑟 ′ )𝑑𝑆 ′
()7
𝜋4
()8
()0

1

𝜙(𝑟) = 4𝜋𝜀 ∫ 𝑄(𝑟 ′ )𝐺(𝑟, 𝑟 ′ )𝑑𝑆′
𝑅𝑘𝑗𝑒 −
𝑅

= ) 𝐺(𝑟, 𝑟 ′

و ’ R = r – rنشاندهندهی فاصله بی نقطه مشاهدهشده ()r
و نقطه منبع (' )rاست .پارامترهوای μو 𝜀 بوه ترتیوب ضوریب
گذردهی الکتریکی و ضریب نفوذپذیری مغناطیسی محویا و k
عدد موک است که با 𝜀𝜇√𝑘 = 𝛼تعریف میشوود .عبوارت G
)' (r, rبرای محیاهای همگ است ،در معادله قبلی  ،وابستگی
هارمونیک  ejwtبرای راحتی حذف میشود.
)𝑟(𝑄𝜔𝑗∇𝑠 ∙ 𝐽(𝑟) = −
()01
با جایگذاری رابطه  7در رابطه  0به عبارت زیر میرسیم:
𝑗

𝜙(𝑟) = 4𝜋𝜔𝜀 ∫ ∇′𝑠 ∙ 𝐽(𝑟 ′ )𝐺(𝑟, 𝑟 ′ )𝑑𝑠′

()00
سپ با جایگذاری معادله ( )0در معادلوه ( )0و گوروهبنودی بوا
معادالت ( )7و ( ، )00رابطه ای در حوزه فرکوان بوی میودان
الکتریکی کشیده شده و چگالی جریوان سوطح ناشوی از آن بوه
دست مویآیود .کوه معمووالً محودوده فرکوان  EFIEنامیوده
میشود.
()02
))𝑟( 𝑖 𝐸( = ))𝑟(𝜙𝛻 (𝑗𝜔𝐴(𝑟) +

سنتز نانو ذرات گراف برای کاه
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𝜇

𝐴(𝑟) = 4𝜋 ∫ 𝐽(𝑟 ′ )𝐺(𝑟, 𝑟 ′ )𝑑𝑆′
∙ 𝐽(𝑟 ′ )𝐺(𝑟, 𝑟 ′ )𝑑𝑆′

𝑗
∫ 𝛻𝑠′
𝜀𝜔𝜋4

= )𝑟(𝜙

درنهایوت  ،سوطح مقطوع راداری بووهصوورت زیور محاسووبه
میشود:
()00

|𝐸 𝑠 |2
2

| 𝑖 𝐸|

𝜎 = 𝑙𝑖𝑚 4𝜋𝑑2
∞→𝑑

مدلسازی
در ای مقاله یک پهپاد با طول  8متر ،طول هر بال  0متر
و ارتفاع آن  2متر  ،به طور کامو در نورم افوزار  CSTطراحوی
شده است .طراحی پهپاد در نرم افزار  CSTای امکان را فوراهم
کرد ،تا بتوان به بخ هوای مختلوف آن بوه طوور خواص موواد
جاذو معینی را اعمال نمود .در صورتی کوه اگور از یوک مودل
پی طراحی شده استفاده شده بود ،تنها ممکو بوود توا مواده
جاذو را به تمام بخ های بدنه آن به طور یکپارچه اختصاص
داد .مطابق شک  ،7امتداد پهپاد در راستای محور  Xو بال هوا
به موازات محور Yها در نظر گرفته شده انود .شوبیه سوازی در
فرکان  8تا  02گیگاهرتز (یعنی در باند  )xانجام شوده اسوت.
یک موک الکترومغناطی صفحه ای با دامنوه واحود و فرکوان
داده شده باال ،به دماغوه زیور پهپواد تابیوده موی شوود .میودان
الکتریکی در جهت  zاست .در ای حوال ،سوطح مقطوع راداری
محاسبه می گردد .شوبیه سوازی بوه کموک یوک لوپ تواو بوا
پروسسور  Core i5و با  0گیگابایت حافظه در محیا نرم افوزار
 CSTانجام میشود.

9 /

کوچکی تقسیم شود که بور روی آنهوا معوادالت ماکسوول حو
شوند .نحوه م بنودی و انودازه آن بور دقوت و سورعت شوبیه
سازی ها تاثیر می گذارد .نرم افزار  CSTانواع مختلفی از مو
ها و الگوریتم ها را ارائوه مویدهود کوه در اینجوا از مو بنودی
سووطحی مثلثووی اسووتفاده موویکنوویم (شووک  .)8بوورای تعیووی
مشخصات م بایود بوه پنجوره  Mesh Propertiesمراجعوه
کنویم .در ایو پنجوره دو مقودار  Steps per wavelengthو
 Minimum number of stepsقاب تعیی هسوتند .مقودار
Steps per wavelengthوابسووته بووه طووول موووک حووداکثر
فرکان تعیی شده برای شبیه سازی است .ای مقدار حوداق
تعداد م ها را در طولی برابر با طول موک تعریف می کند .ای
مقدار نرخ نمونوه بورداری فضوایی از سویگنال درون سواختار را
معی می کند و تواثیر زیوادی بور روی کیفیوت نتوایج و زموان
محاسبه دارد .افزای ای عدد منجر به دقت بیشتر موی شوود،
اما متاسفانه زمان ک محاسبات را نیز افزای خواهد داد .مقدار
 ، Minimum number of stepsاندازه م را کنترل کرده و
یک مرز پایینی برای تعداد م ها مستق از طول موک تعریوف
خواهد کرد.

شکل -8نمایی از مش بندی پهپاد

ای پهپاد با  20202م مثلثی مدل شده است .در ایو
مدل سازی از خصوصیات الکتریکوی گوراف اکسواید  01درصود
وزنی و اپوکسوی glass-را کوه در جودول  0بیوان شوده اسوت،
استفاده می شود.

شکل( )7نمایی از مدل پهپاد

پ از آن که مدل هندسی طراحی شده و منابع تواب و
شرایا مرزی مناسب اختصواص داده شودند ،مودل بایود بورای
تحلی الکترومغناطیسی آماده شود .در روشهوای شوبیهسوازی
الکترومغناطیسی ،ک فضای محاسوباتی بایود بوه سولول هوای

جدول  -1خصوصیات الکتریکی نانو کامپوزیت گرافن
اکساید 11درصد
اپوکسی با  11درصد

وزنی و اپوکسیglass-

اپوکسیglass-

پارامتر

وزنی گرافن اکساید
7

0/82

Epsilon
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1/00
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-20

00

01

Young’s modulus

-30
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-40
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شکل  -11نمودار کاهش سطح مقطع راداری بر حسب درجه
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reflection loss dB

0
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تابش امواج و مقایسه نتایج برای پوشش گرافن اکساید و
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شکل -9نمودار کاهش سطح مقطع راداری برحسب درجه
تابش امواج الکترومغناطیسی برای پوشش گرافن در فرکانس
های متفاوت
20

0
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-30

reflection loss dB
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شکل -11نمودار کاهش سطح مقطع راداری برحسب درجه
تابش امواج الکترومغناطیسی برای پوشش اپوکسی glass-در

شکل  -12کاهش سطح مقطع راداری در فرکانسهای 9

فرکانسهای متفاوت

گیگاهرتز برحسب نمودار قطبی برای پوشش گرافن اکساید

شک  0و  01بیانگر مقایسه کاه سطح مقطع راداری در
فرکان های مختلف ،برای دو نمونه از پوش های بدنهی
پهپاد را نشان می دهد .همانطور که مشاهده می شود هر چه
فرکان کاه یابد طول موک بلندتر و جذو امواک تابشی،
کمتر خواهد شد.

همانطور در شک  02مشاهده می شود ،زموانی کوه از پوشو
گراف اکساید برای کاه سوطح مقطوع راداری اسوتفاده موی
شود ،به دلی باال بودن ضریب گذردهی باال و همچنی چگوالی
نسبتا باالی ای ماده در  01درصد وزنی با بستر اپوکسی ،سطح
مقطع راداری را نسبت به اپوکسی glass-بوه انودازه 2.52dB
کاه می دهد .ای نتیجوه در نموودار قطبوی نیوز بورای یوک
فرکان قاب مشاهده است.

reflection loss dB

)f=8 (graphene
)f=8 (epoxy glass

سنتز نانو ذرات گراف برای کاه
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نتیجهگیری

منابع

پوش های کوامپوزیتی کوه اموواک الکترومغناطیسوی را جوذو
می کنند ،بورای افوزای جوذو مغناطیسوی و الکتریکوی و در
نتیجه کواه بازتواو اموواک و سوطح مقطوع راداری موردنیواز
هستند .گرافیتها ازجمله موادی هسوتند کوه در روکو هوای
کامپوزیتی مورداستفاده قرار می گیرند و امواک الکترومغناطیسی
را جذو میکنند .نانوکامپوزیت هوای اکسوید گوراف بوه دلیو
افزای سطح بی پرکننده های رسانا و دی الکتریوک  ،تلفوات
الکتریکی را افزای می دهند .کواه سوطح مقطوع راداری در
نانوکامپوزیت های اکسید گراف در برخی فرکوان هوا از -28
دسی ب بیشتر است .از طرف دیگر  ،ترکیبات مبتنی بور کورب
در ای پوش هوای کوامپوزیتی اسوتفاده مویشووند .ایو نوانو
کامپوزیووتهووا مقاومووت بوواالیی در برابوور حوورارت بوواالیی دارنوود
بهطوریکه باقیمانده مواد در دمای  011درجه سوانتیگوراد بوه
ترتیب برای  (APTES) GO ،GOو  Epoxyبوه ترتیوب
 02/0 ،0/7و  8/20درصد است .در ای مطالعه  ،نانو کامپوزیوت
مبتنی بر رزی اپوکسی با پرکنندههای اکسید گوراف در بسوتر
رزیو و اپوکسوووی سووونتز شوووده و خاصووویت جوووذو اموووواک
الکترومغناطیسوووی در محووودوده فرکوووان  0-02گیگووواهرتز
موردبررسی قرار گرفت .در ایو مقالوه گوراف اکسواید 2،0و01
درصد وزنی در بستر اپوکسی سنتز شده و سطح مقطع راداری،
برای یک صفحه بوا ضوخامت  0میلوی متور در فرکوان 02-0
گیگاهرتز مورد بررسی قرار گرفته است .در کامپوزیوتهوای 01
درصد وزن GNPتوده ها به خوبی توزیوع شوده و در مجواورت
یکدیگر قرار دارند و یک شبکه متص تشکی داده و میتواننود
خواص مورد نیاز برای انجام آزمای را فراهم کنند .با توجه بوه
نتایج به دست آموده در فرکوان حودود  0/0گیگواهرتز مقودار
تلفات آن بوه حودود  – 07dBمویرسود .ایو مقودار ،گزینوه
مناسب برای مدلسازی بر روی یک پهپواد بوا مشخصوات ذکور
شده می باشد .شوبیه سوازی پهپواد بوا اسوتفاده از پوشو نوانو
کامپوزیت گراف اکساید ،تلفات باالیی را نسبت به پوش پی
فرض خود ،یعنی اپوکسی glass-دارد و با توجه بوه نتوایج بوه
دست آمده ،گراف اکساید یک پوشو مناسوب جهوت کواه
سطح مقطع راداری در باند  xمیباشد.همچنی پیشونهاد موی-
شود که بمنظوور افوزای ضوریب جوذو و همچنوی بواالبردن
میزان اتالف بازتاو امواک راداری میتووان از گوراف اکسواید بوا
درصد وزنی باالتر استفاده کرد.
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