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چکیده
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در اين مقاله با کمک ساختارهای انتخابگر فرکانسی  FSSتکاليه ای ،يک جاذب طراحی شده است که دارای پايداری زاويه خوبی بوده و
تا  54درجه تغيير زاويه تابشی عملکرد جاذب حفظ میشود .همچنين پهنای باند اين ساختار بسيار چشم گير بوده و برای انعکاس کمتر از
 10dBدارای پهنای باند  111درصدی (از فرکانس  2/11تا  7/51گيگاهرتز) است .ساختار اين جاذب بسيار ساده بوده و نيازی به
صفحات مقاومتی نيست و با طراحی توسط مقاومتهای فشرده ،اين ميزان جذب امکانپذير شده است.
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مانند ساختارهيبريدی  FSSبا عنصر مربعی ] [3و
ساختارهای  FSSمارپيچی ] .[5ساختارهايی ديگر از
جاذبهای  FSSکه می توانند نقش جاذب را عمل کنند،
ساختارهايی با صفحات مقاومتی بوده که اين صفحات را
ساليسبری 5مینامند .از اين نوع ساختار ،میتوان به
ساختارهای مربعی سه حلقه ای ] [4اشاره کرد که در نقش
جاذب عمل کرده و میتوان از اين ساختار برای کاهش
 RCSاجسام استفاده کرد .معموال اين ساختارها پهن باند
بوده اما عيب عمده اين ساختار در دسترس نبودن اين
صفحات مقاومتی میباشد ].[1
دسته ديگر از ساختارهای جاذب  ،FSSساختارهايی با
مقاومت بارگذاری شده میباشد که اين ساختار شامل
عناصرقابل دسترسی مانند مس و همچنين مقاومتهای
فشرده است .بنابراين اين ساختارهای جاذب تک اليه قابل
دسترستر و ارزانتر میباشد.
در اين پژوهش ،طراحی و شبيهسازی ساختار جاذب FSS
با طرح فرکتال هيلبرت 4میباشد که به منظور پياده سازی
اين ساختارها ،طرح مذکور روی اليه ی  FR4طراحی شده
و اين اليه با فاصله ربع طول موج از صفحه زمين ،روی
دیالکتريک با ضريب گذردهی نزديک يک (معموال فوم
استفاده میشود) تعبييه شده است .قابل ذکر است ،شبيه
سازی اين ساختار در محيط  CSTانجام شده است .طرح
فرکتال هيلبرت پيشنهادی ،با به کارگيری  12مقاومت
 SMDدر هر سلول ،پهنای باند بسيار خوبی داشته و برای
انعکاس کمتر از  10dBدارای 111درصد پهنای باند با
فرکانس مرکزی  4گيگاهرتز میباشد .اين ساختار ،پايداری
زاويهای مناسبی داشته و تا تغيير زاويه تابشی  54درجه،
عملکرد جاذب حفظ میشود.

مقدمه

از مسألههای مهم که امروزه بيش از پيش به آن اهميت
میدهند ،کاهش سطح مقطع راداری ( )RCS1است[.]1
دو روش اصلی که برای کاهش  RCSوجود دارد که ذيال
بيان می شود  .از اين دو روش به تنهايی يا به طور همزمان
ممکن است استفاده گردد.
أ-

شکل دادن هدفهای راداری

با شکلدهی به هدف ،امواج انعکاسی در جهتهايی به غير
از امتداد رادار منحرف میشوند .شکلدهی هدف بيشتر در
قسمتی از هدف که در معرض تابش امواج الکترومغناطيسی
است و همچنين لبههای هدف صورت میگيرد .از
نمونههای شکلدهی میتوان به ايجاد زاويه مخروطی که در
جلوی هدف نظير موشک و هواپيما صورت میگيرد ،اشاره
کرد .در هواپيما اين حالت را با انحنا دادن به بالها به
سمت عقب با زاويه زياد بوجود میآورند .البته اين روش
فقط برای رادارهای تکپايه 2مصداق دارد و اگر رادارها،
دوپايه 3باشند بايد تغييرات زيادی در شکلدهی هدف
صورت گيرد].[1
ب-

استفاده

از

مواد

جاذب

امواج

الکترومغناطیسی
اگرچه روش شکل دادن هدف میتواند در بعضی از جهات
 RCSرا کم کند ،ولی در بسياری از موارد الزم است که از
مواد جاذب امواج الکترومغناطيسی استفاده کرد .کاهش
 RCSبا جاذبها ،مستلزم استفاده از مواد با نفوذپذيری
الکتريکی ) (εو گذردهی مغناطيسی ) (μمختلط میباشد
[.]1
يکی از جاذبهای امواج الکترومغناطيسی  RAMاستفاده
از ساختار جاذب متناوب سطوح انتخابگر فرکانسی FSS
است ] .[2ساختارهای متناوب  FSSيک ساختار با حجم و
وزن پايين بوده و در همه محيطها قابل استفاده است .در
اين ساختار صفحات تلفاتی مقاومتی با فاصله ربع طول موج
از صفحه ی زمين قرار میگيرند .ساختارهای جاذب FSS
می توانند نقش کاهش  RCSآنتنها را داشته و به گونه
ای در باندهای کناری آنتن نقش جاذب را ايفا میکنند،

شکل 1نمايانگر ساختار جاذب  FSSبا طرح فرکتال
هيلبرت با  12مقاومت بارگذاری شده میباشد .در اين
طرح ،حلقه فرکتالی مسی روی اليه  ،FR4طراحی شده به
طوريکه  12مقاومت روی آن مونتاژ شده است .اليه FR4
نسبت به صفحه زمين در فاصله هوايی  h1قرار داشته که
اين ضخامت نقش بسيار مهمیدر ميزان انعکاس ساختار را

1 Radar Cross Section
2 Monostatic
3 Bistatic

4 Salisbury
5 Hilbert Fractal
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ايفا میکند .برای داشتن جواب بهينه معموال بايد ضخامت
اليه  FR4کم باشد )  (h2 h1و همچنين در صورت
جدول( )1مقادیر بهینه پارامترهای موثر در عملکرد جاذب

مقادير بهينه پارامترها
12 mm
8 mm
1.5 mm
14.2 mm

پارامترهای موثرجاذب
p
q
w
h1

0.25mm

h2
Resistor

100 ohm

شکل( )3نمودار انعکاس برحسب فرکانس ساختار جاذب FSS
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يکی از خصوصيات خوب اين ساختار عبارت است از اينکه
با تغيير اندازه عناصر ،میتوانيم در بقيه باندهای فرکانسی
شاهد جاذب باشيم .شکل ( 5الف) نشانگر نمودارهای
انعکاس برحسب فرکانس برای دو اندازه متفاوت عنصر
برای تابش عمود میباشد که هر کدام در يک باند فرکانسی
نقش جاذب بودن خود را ايفا میکنند .همانطور که
مشخص است ،منحنی قرمز رنگ که ساختار جاذب
ضخامت حدود  1/4ميلیمتری داشته و ابعاد  4/5ميلیمتر
دارد ،تقريبا باند فرکانسی  Cوکل باند  Xو بيشتر باند KU
را در برداشته و عملکرد جاذب را در اين باندها به خوبی
پوشش میدهد .منحنی نقطه چين آبی رنگ نيز باند
فرکانسی  Cرا به طور کامل وقسمتی از باندهای  Sو X

امکان از موادی که گذردهی پايينتری نسبت به FR4
دارند ،استفاده شود تا گذردهی موثر   effساختار به يک
نزديک شود .شکل  2نشانگر نمای سه بعدی اين ساختار
میباشد.

h1

شبیه سازی و بررسی عملکرد ساختار جاذب

p
w

q
Resistors

شکل( )1نمای باالیی و کناری ساختار جاذب  FSSبا

عملکرد جاذب حفظ شده و افت برگشتی بيشتر از 10dB

مقاومتهای بارگذاری شده در طرح فرکتال هیلبرت

است .در شکل ( 5الف) ،افت برگشتی بسيار خوبی را برای
هر دو اندازه شاهد هستيم .همچنين در ساختار جاذب
شکل ( 5ب) نيز پهنای باندی وسيعی داشته و سه باند
فرکانسی  KU ،Xو  Kبه طور کامل پوشش داده شده و
يا به عبارت ديگر پهنای باندی در حدود  11گيگاهرتز از 7
تا  24گيگاهرتز را مشاهده می کنيم .قابل ذکر است در
شکل  5افت برگشتی خيلی خوبی را برای يک ساختار
جاذب شاهد بوده و اين ساختار جاذب برای انعکاس کمتر
از  15dBپهنای باند خوبی را پوشش میدهد (برای حالت
منحنی قرمز رنگ از فرکانس حدود  4/5تا  14/2گيگاهرتز
افت برگشتی بيشتر از  15dBرا شاهد هستيم)

h2
h1

شکل( )2نمای سه بعدی ساختار جاذب  FSSبا طرح فرکتالی

پارامترهای موثر در عملکرد ساختار جاذب با پچ دوحلقهای
دايروی در جدول  1به همراه مقادير بهينه آن آمده است
(مقادير توسط نرم افزار  CSTبهينه شده اند) .منحنی
انعکاس اين ساختار برحسب فرکانس نيز در شکل  3نشان
داده شده است .همانطور که از شکل مشهود است ،پهنای
باند وسيع  111درصدی را شاهديم.
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4  درصدی با فرکانس مرکزی111 اين ساختار پهنای
گيگاهرتز دارد و در مقابل تغيير زاويه تابشی عملکرد خيلی
 عملکرد جاذب به، درجه تغيير زاويه54 خوبه داشته و تا
.خوبی حفظ میشود
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در اين پژوهش با به کارگيری عناصر قابل دسترسی مانند
 به يک ساختارSMD  فوم و مقاومتهای فشرده، FR4
 طرح مسی.جاذب با پهنای بسيار وسيعی دست يافته ايم
. به صورت فرکتال هيلبرت طراحی شده استFR4 روی
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