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1و -2استادیار پژوهشگاه هوافضا ،وزارت علوم -3 ،دانشجوی دکترا ،دانشگاه تهران 4 ،و  -5پژوهشگر ،دانشگاه جامع امام حسین (ع)
(دریافت ،۱۰۱۱/۱۱/۱3 :پذیرش)۱۰۱۱/۱0/35 :

چكيده
در این مقاله ،ظرفیت ها و مشخصات فیزیکی یک بازتابنده پالسمایی مورد بررسی قرار میگیرد .مشاهده میشود که خواص انعکاسی بازتابنده
پالسمایی ،تابع مشخصات فیزیکی پالسما ،بسامد موج الکترومغناطیسی و زاویه تابش آن است .نتایج حاصل از تحلیلهای انجام شدده در ایدن
پژوهش نشان میدهند که یک بازتابنده پالسمایی همانند یک فیلتر باالگذری است که بسامد قطع آن تابع مقدار بسامد پالسما و زاویه تدابش
موج الکترومغناطیسی است و مقدار تلفات این فیلتر ،با فشار گاز در محیط پالسما و نیز ضخامت بازتابنده قابل کنتدرل اسدت .ایدن فیلتدر ،بدا
تحریک یا عدم تحریک پالسما ،قابلیت خاموش و روشن شدن دارد و درصورت خاموش شدن ،امواج الکترومغناطیسی بدا تلفدات جزئدی از آن
عبور میکنند .از آن جا که تحقق رساناهای پالسمایی با استفاده از لولههای دیالکتریک تجاری ،بسیار رایج و مقرون بدهصدرفه اسدت ،در ایدن
پژوهش ،انواع چینشهای امکانپذیر برای پیادهسازی این بازتابندهها با لولههای دیالکتریک استوآنهای شکل (مشدابه محفظدههدای تجداری
پالسما) بررسی شده و مؤثرترین چینش ،که استفاده از دو الیه پالسمای لولهای شکل عمود بر یکدیگر است ،برای تحقق پیشنهاد میشود.
كليد واژهها :بازتابنده پالسمایی ،ضریب انعكاس ،محفظه تجاری پالسما

 -1مقدمه

1

طی سه دهه اخیر ،در سامانههای مخابراتی ،توجه زیادی به تحقیدق و
توسعه در زمینه آنتنهای دارای قابلیت شکلپذیری مجدد ، 3با هدف
کدداهش پیدیدددگی سددامانههددای مخددابراتی ،ایج داد تنددوع در الگددوی
تشعشددعی و بسددامدکاری آنددتن شددده اسددت [ .]۱5،۱بددا اسددتفاده از
آنتنهای دارای قابلیت شکلپذیری مجدد ،شرایط استفاده همزمان از
یک آندتن بدرای چندد سدامانه مختلد مخدابراتی فدراهم مدیشدود.
روشهای مختلفی برای تحقق آنتنهای دارای قابلیدت شدکلپدذیری
مجدد وجود دارد .این روشها ،عمدتاً مبتنی بدر اسدتفاده از مکدانیزم
سوئیدینگ با سوئیچهای نوری ،الکتریکی ،یدا مکدانیکی هسدتند کده
روشهایی نسبتاً پرهزینه محسوب میشوند [ .]8،6پالسما ،بدهعندوان
حالت چهارم ماده ،دریدهای نوین در جهت تحقدق آندتنهدای دارای
قابلیت شکلپذیری مجدد و قابل تنظیم گشوده اسدت .بدا اسدتفاده از
رساناهای پالسمایی ،هدایت و چدرخش الگدوی تشعشدعی آندتن ،بدا
هزینهای مقرون بهصدرفهتدر و دارای قابلیدتهدای بیشدتر نسدبت بده
روشهای رایج ،محقق میشود [ .]۱5،۱۱از مهدمتدرین ویژگدیهدای
رساناهای پالسمایی نسبت به رساناهای فلدزی ،مدیتدوان بده قابلیدت
روشن و خاموش شدن و نیز کنترل مقدار قابلیدت هددایت الکتریکدی
* رایانامه نویسنده

مسئولsadeghi_kia@ari.ac.ir :
reconfigurable antenna
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آنها ،با استفاده از عوامل تحریک ،اشاره نمود [.]۱6،۱۱
در سامانههای مخابراتی ،از رسدانای پالسدمایی ،مدیتدوان بده دو
صورت تشعشعکننده و بازتابنده استفاده نمود .پژوهشهای متعدددی
در خصوص استفاده از پالسما ،بهعندوان تشعشدعکنندده انجدام شدده
اسددت [۱3 ،0 ،3 ،۱و .]۱6ایددن تشعشددعکنندددههددا دارای مزایددای
فوقالعادهای نظیر تندوع بسدامد کداری ،الگدوی تشعشدعی و قطدبش
میباشند و با وجود این مزایا ،نقاط ضعفی هم دارند که از مهدمتدرین
آنها میتوان به افت راندمان آنها نسبت به تشعشعکنندههدای معدادل
فلزی اشاره نمود .دلیل اصلی این افت رانددمان ،کداهش قابدل توجده
مقدار قابلیت هدایت الکتریکی رسانای پالسمایی نسدبت بده رسدانای
فلزی است [ .]۱1در مقابل ،بازتابندههای پالسدمایی ،در بسدامدهدای
کمتر از بسامد پالسدما ،مدیتوانندد جدایگزین بسدیار مطلدوبی بدرای
بازتابندههای فلزی محسوب شوند .عمدهترین ویژگدی بازتابنددههدای
پالسمایی ،برخورداری از قابلیدت خداموش و روشدن شددن و کنتدرل
مقدار هدایت الکتریکی پالسما هستند .ترکید تشعشدعکننددههدای
فلزی و بازتابندههای پالسمایی میتواند منشأ دسدتاوردهای شدگرفی
باشد؛ زیرا با این ساختار ،عالوه برآنکده بدازده تشعشدعی آندتن مقددار
مطلوبی است ،آنتن میتواند بدین دوحالدت ،بددون بازتابندده و دارای
بازتابنده ،تغییر وضعیت دهد زیدرا عناصدر پالسدمایی قابلیدت روشدن
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خاموش شدن دارند .سطوح پالسمایی دارای این ویژگی هسدتند کده
میتوانند برخی از بسامدهای تابشی را عبور داده و برخی بسامدهدای
تابشی دیگر را مانند رسانای کامل ،بازتاب کنند.

الکتریکی قرار گیرد ،نوسانات طبیعی آن تغییر مدیکندد .بدهطدور
کلی ،محیط پالسدما بدا دو مؤلفده بسدامد پالسدما ( )fpو بسدامد
برخورد ( )υشناخته میشود .مقدار گدذردهی الکتریکدی ( )  Pدر

با وجود ظرفیت قابل توجه پالسما برای کاربرد بهعنوان بازتابندده
در سامانههای مخابراتی ،پژوهشهدای مختصدری کده در ایدن حدوزه
گزارش شدهاند [ ۱۱ ،3 ،5و  .]۱۰این پژوهشهدا عمددتاً مبتندی بدر
استفاده از این فناوری برای یک کاربرد خاص بودهاندد و طبدق اطدالع
نویسندگان ،دستورالعمل مشخصی برای تحلیل مشخصات و طراحدی
یک بازتابنده پالسمایی در یک بدازه بسدامدی معدین گدزارش نشدده
است .ایدن مقالده ،دارای دو هددف اصدلی اسدت .هددف اول ،تحلیدل
مشخصات فیزیکی بازتابندههای پالسمایی اسدت .در راسدتای تحقدق
این هدف ،میزان تأثیر عوامل فیزیکی پالسما و مشخصات موج تابشی
بر ضرای انعکاس بازتابنده در قطبشهای موازی و عمودی بهصدورت
تحلیلی تعیین میشوند .با استفاده از ایدن تحلیدلهدا ،مدیتدوان یدک
بازتابنده پالسمایی در بازه بسامدی معین طراحی نمود .هددف دوم از
این پژوهش ،ارائه روشی مناس و کمهزینه بدرای پیدادهسدازی یدک
بازتابنده پالسمایی است.

یک محیط پالسمای همگن ،در محدوده کم فشدار ،تدابع بسدامد
زاویهای موج تابشی (  ) و مشخصدات فیزیکدی پالسدما اسدت و
رابطه آن بهصورت زیر بیان میشود [:]۱8

در راستای تحقق اهداف فدوقالدذکر ،بدهعندوان مقدمده ورود بده
موضوع بازتابندههای پالسدمایی ،در بخدش دوم از مقالده ،مشخصدات
فیزیکی محیط پالسما ،معرفی میشوند .سپس ،در بخش سوم ،ابتددا
با استفاده از روابط تحلیلی ،ضرای انعکاس بازتابنده پالسدمایی بدرای
امواج با قطبشهای موازی و عمودی استخراج شده و سدپس عوامدل
تأثیرگذار برمقدار این ضدرای و میدزان تدأثیر آنهدا در فصدل چهدارم
بررسی میشوند .انتخاب روشی مناس و کمهزینه برای تحقدق یدک
بازتابنده تیغهای پالسمایی در بخش پنجم از این مقاله ،بدا اسدتفاده از
یک نرمافزار تمام موج ،مورد بررسی قرار گرفته و بهتدرین روش بدرای
پیادهسازی آن معرفی خواهد شد .در نهایت این مقاله در بخش شدش
جمعبندی و نتیجهگیری خواهد شد.

 -2مشخصات فيزیكی پالسما
در این بخش ،مشخصات فیزیکی پالسما معرفدی شدده و عوامدل
اثرگذار برمقدار گذردهی الکتریکی و قابلیت هدایت الکتریکدی آن
معرفی میشوند.
پالسما حالتی از ماده است که در آن ذرات بداردار بده انددازه
کافی انرژی دارند تا بهجای آنکه همانند مواد معمولی به اتم مقید
شوند ،آزادانه حرکت کنند .لولههای روشنایی فلورسدنت و رعدد و
برق نمونههایی از محیط پالسما هسدتند .در اثدر برخدورد امدواج
الکترومغناطیسی با ذرات باردار پالسدما ،ایدن ذرات تحدت تدأثیر
نیروی لورنتز قرار میگیرند .بهدلیدل آنکده محدیط پالسدما دارای
حاملهای بار آزاد است ،چنانده تحت تأثیرتحریک حرارتدی و یدا
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در این رابطه  P  2 f pمبین بسامد زاویهای پالسما اسدت و
مقدار آن ،مطابق رابطه زیر ،تابع مقدار چگالی پالسدما ( )nاسدت
[:]۱8
1

 ne 2  2

  0 me 

P  
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در این رابطه me ،و  eبه ترتی بیدانگر جدرم و بدار الکتدرون و  0
مقدار گذردهی خأل است .چنانده پالسما درون محفظده محصدور
باشد ،بسامد برخورد پالسما ،طبق رابطه زیر تابع فشار گداز درون
محفظه ( )pاست [:]۱8
()5

) (Torr 1.Hz

 ( p )  k . p 109

در رابطه باال k ،ضری ثدابتی اسدت کده مقددار آن بده ندوع گداز
بستگی دارد .رابطه ( )۱نشان میدهد کده چناندده بسدامد مدوج
تابشی از بسامد پالسما بسدیار بدزر تدر باشدد ،مقددار گدذردهی
الکتریکی پالسما بهمقدار گذردهی خأل نزدیدک شدده و بندابراین
موج تابشی بده راحتدی از پالسدما عبدور مدیکندد .از طرفدی ،در
بسامدهای پایینتر از بسامد پالسما ،مقدار گذردهی برابدر مقددار
منفی بزرگی شده و بنابراین مدوج تابشدی را عبدور ندداده و از آن
منعکس میشود.
قابلیت هدایت الکتریکی پالسما (  )  pتدابع بسدامد زاویدهای
پالسما ،بسامد برخورد و نیز مقدار بسدامد زاویدهای مدوج تابشدی
است و بهصورت زیر بیان میشود [:]۱8
()۰

2 p
j  

 p  0

رابطه میان مقدار قابلیت هدایت الکتریکی پالسدما و بسدامد
موج تابشی از ویژگیهای منحصر بهفرد پالسما است که میتواندد
ظرفیتهای زیادی در حوزه مخابرات فراهم آورد؛ درحدالیکده در
رساناهای فلزی مقدار قابلیت هدایت الکتریکدی مقدداری ثابدت و
غیرقابل تغییر است .به عنوان مثال ،مقدار هدایت الکتریکی مدس،
مقداری ثابت و برابر  3/60 ۱۱1 S/mاست.
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تحليلی بر مشخصات فيزیكی و پيادهسازی بازتابندههای پالسمایی؛ فاطمه صادقیکیا و همکاران
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 -3ضریب انعكاس بازتابنده تيغهای پالسمایی
اسددتخراج مشخصددات مربددوط بدده عبددور یددا انعکدداس امددواج
الکترومغناطیسی با بسامدهای مختل و زوایای تابشی مختلد از
یک تیغه پالسدمایی ،بدهصدورت تحلیلدی و بدا اسدتفاده از روابدط
ماکسول ،امکانپذیر است .بهدلیل اهمیت تعیین رفتار پالسدما در
چنین شدرایطی ،در ایدن بخدش ،تیغده پالسدمایی فاقدد هرگونده
محافظ و نگهدارنده در نظر گرفتده شدده اسدت و تدأثیر شدکل و
ساختار محفظه پالسمایی بر این مشخصات انعکاسدی پالسدما در
بخش آتی انجام خواهد شد.
در شکل ( ،)۱نمای کلی از یک تیغه پالسدمایی بدا ضدخامت
معین نشان داده شده است .در این شکل ،امواج از محیط خأل بدا
مقدار گذردهی  ،  0با زاویه  ( θنسبت به خط عمود بر بازتابندده)
به یک صفحه پالسمایی با ضخامت  dو ضدری دیالکتریدک  P
تابیده می شوند و در ادامه ،مشخصات مربوط به انعکاس این امواج
از صفحه بررسی میشوند.

()6

در روابط باال  p ،امپدانس مشخصه محیط پالسما و  0امپدانس
ذاتی فضای آزاد است که بهصورت زیر با یکدیگر مرتبط میشوند:

بهطور کلی ،معادالت انعکاس( )Rبرای قطبشهای عمدودی و
موازی با میدان الکتریکی ،بدا حدل معدادالت ماکسدول اسدتخراج
میشوند .با فرض آنکه موجی با زاویه تابش  θاز خدأل بده صدفحه
پالسمایی بتابد ،ضرای بازتاب برای دو تابش عمودی و افقی ،که
به ترتی با  R و  Rنشان داده میشوند ،بدهصدورت زیدر مدی

0
0

()3


 p 



0 


 =۰ π×۱۱ H/mمبین مقددار گدذردهی مغناطیسدی فضدای
آزاد است  p .نماد زاویه عبور موج نسبت به خط قائم در محدیط
پالسما است و رابطه آن با زاویه تدابش ( )θبدهصدورت زیدر بیدان
میشود:
-1

0
sin  
p

sin  p  

مطابق آنده در روابدط ( )3و ( )6ارائده شدده اسدت ،ضدری
انعکاس از بازتابنده پالسمایی ،تابع زاویه ،بسدامد و ندوع قطدبش
موج تاییده شده و نیدز مقددار بسدامد پالسدما و بسدامد برخدورد
محیط پالسما است .بررسی میزان تأثیر هرکدام از این عوامل بدر
مقدار ضری انعکاس از بازتابنده تیغهای پالسمایی در بخش بعدد
ارائه خواهد شد.
ثابت انتشدار  kدر محدیط پالسدما بدهصدورت زیدر محاسدبه
میشود [:]۱0

 p2

باشند [:]۱0
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شكل ( :)1نمایی از برخورد امواج الکترومغناطیسی به تیغه پالسمایی.
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عمقپوستی الیه پالسما ( )δتابع بسامد پالسما و بسامد برخدورد
است و برای محاسبه آن میتوان از مقدار ثابت انتشدار بدهصدورت
زیر استفاده نمود [:]۱0
()۱۱
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چنانده در تیغه پالسمایی مقدار بسامد پالسدما برابدر  ۱۱GHzو
بسامد برخورد  ۱۱۱ MHzدر نظر گرفته شود ،مقدار عمقپوستی
برحس فرکانس موج تابشی در شکل ( )3نشان داده شده اسدت.
مشاهده می شود که عمق نفوذ امواج تابشی با بسامدهای کمتر از
بسامد پالسما در محیط پالسما بسیار ناچیز است.

عمودی ( )TEو زاویه تابش  θ = ۱۱oرسدم شدده و مقددار آن در
شکل ( )5نشان داده شده است.
نتایج حاصل از این تحلیل نشان میدهد که بازتابنده تیغهای
پالسمایی ،برای امواج تابشی  TEو  ،TMبهطور یکسان و همانند
یک فیلتر باالگذر رفتار میکند و با فرض آنکه معیار قطدع فیلتدر
دامنه  ۱/0در نظر شود ،بسامد قطع این فیلتر حدود ۱۱/۱3 GHz
است .اگر بسامد موج تابشی از بسامد قطع فیلتر کوچکتر باشدد،
مقدار ضری انعکاس تقریبا برابر با یک خواهد بود و درصورتی که
بسامد موج تابشی از بسامد قطع بیشدتر باشدد ،ضدری انعکداس
کوچکتر شده و نوساناتی درحوزه بسامد ظاهر میشوند .بهعالوه،
با افزایش مقدار بسامد موج تابشی ،مقدارضری انعکاس بدهطدور
کلی کاهش مییابد .از آنجا که وابستگی مقدار ضری انعکاس بده
نوع قطبش موج تابشی ناچیز است ،در ادامه این پژوهش ،ضری
انعکاس قطبش  TEمبنای تحلیل قرار میگیرد.

شكل ( :)2مقدار عمق پوستی برحس فرکانس موج تابشی در یک

تیغه پالسمایی.

 -0عوامل مؤثرر بؤر ضؤریب انعكؤاس بازتابنؤده
پالسمایی
در ایددن بخددش ،تددأثیر عددواملی همدددون نددوع قطددبش امددواج
الکترومغناطیسی و زاویه تابش آنها ،مقدار بسامد پالسما ،بسدامد
برخورد و ضخامت تیغه پالسمایی بر مقدار ضدری انعکداس یدک
بازتابنده تیغهای پالسمایی ،بهصورت تحلیلی ،بررسدی مدیشدوند.
برای این منظور ،ابتدا ،یک بازتابنده پالسمایی تیغدهای بدهعندوان
بازتابنده مرجع یا نمونه در نظر گرفته شده و ضرای انعکداس آن
برای قطبشهای عمودی و موازی استخراج میشوند .سپس ،اثدر
هرکدام از عوامل مورد بررسی ،بهصورت مستقل و با فدرض ثابدت
ماندن سایر مؤلفههای بازتابنده روی مشخصات انعکاسی بازتابنده
ارزیابی و تحلیل میشوند.

 -1-0بازتابنده تيغهای پالسمایی نمونه
یک بازتابنده پالسمایی تیغدهای بدا ضدخامت  ،۱۱cmکده مقددار
بسامد پالسما و بسامد برخورد آن بهترتی برابر با  fp= ۱۱GHzو
 υ =۱۱۱MHzمیباشند ،مشدابه آندده در شدکل ( )۱نشدان داده
شده است ،بهعنوان بازتابندده تیغدهای پالسدمایی نمونده در نظدر
گرفته شده است .با استفاده از روابط ( )3و ( ،)6نمودار مربوط به
ضرای انعکداس امدواج تابشدی بدا قطدبشهدای مدوازی ( )TMو

شكل ( :)3نمودار ضرای انعکاس بازتابنده تیغهای پالسمایی مرجع
برحس بسامد موج تابشی.

 -2-0بررسی ارر بسامد پالسما
برای بررسی اثرات بسامد پالسما در بازتابنده تیغهای پالسدمایی،
کلیه مؤلفهها ،بهجز مقدار بسامد پالسما ،مشابه بازتابندده مرجدع
در نظر گرفته میشوند .شکل ( )۰نمودار تغییرات ضری انعکاس
برحس مقادیر مختلفی از بسامد پالسما را نمایش میدهد .نتایج
حاصل از این تحلیل نشان میدهد که بسامد پالسما عاملی اصلی
در تعیین بسامد قطع بازتابنده است .بهعبارت بهتر ،بسدامد قطدع
بازتابنده ( )fcمتناس با بسدامد پالسدما تغییدر مدیکندد و ایدن
تناس در رابطه ( )۱۱نشان داده است:
()۱۱

f c  K .f p

که در آن  Kضریبی مستقل از مقدار بسدامد پالسدما اسدت و در
بخددشهددای بعدددی عوامددل اثرگددذار بددر آن معرفددی مددیشددوند.
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بهدلیل رفت و برگشت موج درون صفحه پالسما ،مقدار نوسدانات
در ناحیه گذر بیشتر شده و در عوض ،فیلتدری تیدزتدری حاصدل
خواهد شد.

شكل ( :)0نمودار ضری انعکاس بازتابنده تیغهای پالسمایی برحس
بسامد موج تابشی در مقادیر مختل بسامد پالسما.

 -3-0بررسی ارر بسامد برخورد
بسامد برخورد پالسما ،از مقدار فشار گاز محصور در محفظه تأثیر
میپذیرد .در شکل ( ،)3نتایج حاصل از شدبیهسدازی اثدر بسدامد
برخورد پالسما بین  ۱۱ MHzتدا ۱۱۱۱ MHzبدر مقددار ضدری
انعکاس بازتابنده پالسمایی نشان داده شدده اسدت .نتدایج نشدان
میدهند که بسامد برخورد پالسما بهمنزله تلفات فیلتر اسدت .بده
عبارت بهتر ،با افزایش مقدار بسامد برخدورد ،ضدری انعکداس در
کل باند بسامدی دارای افتی نسبی میشود؛ درحالیکه مقددار آن
بر مقدار بسامد قطع فیلتر اثری ندارد.

شكل ( :)6نمودار ضری انعکاس بازتابندهپالسمایی تیغهای برحس
بسامد موج تابشی برای مقادیر مختل ضخامت بازتابنده.

 -5-0ارر زاویه تابش امواج
اثر تغییرات زاویه تابشی امواج الکترومغناطیسی برمقددار ضدری
انعکاس بازتابنده پالسمایی ،با فرض ثابت بدودن سدایر مؤلفدههدا
نسبت به بازتابنده مرجع ،در شدکل ( )1نشدان داده شدده اسدت.
نتایج حاصل از این تحلیل نشان میدهند که زاویه تابش بر مقدار
بسامد قطع بازتابنده اثر دارد و با افزایش زاویه تابش ،بسامد قطع
افزایش مییابد .با استفاده از روابط ضری انعکاس ،بسدامد قطدع،
مطابق رابطه زیر ،تابع بسامد پالسما و زاویه تابش خواهدد بدود و
رابطه آن بهصورت زیر میباشد:
()۱3

fp
) cos(

fc 

بنابراین ،در رابطه ( ،)۱۱ضری  Kتابع زاویده تدابش و مقددار آن
برابر با )  K  1/ cos(است.

شكل ( :)5نمودار ضری انعکاس بازتابنده تیغهای پالسمایی برحس
بسامد موج تابشی برای مقادیر مختل بسامد برخورد.

 -0-0بررسی ارر ضخامت بازتابنده
در این تحلیل ،ضخامت تیغه پالسمایی بدهعندوان متغیدر درنظدر
گرفته شده و سایر مقادیر مشابه بازتابندده مرجدع مدیباشدند .در
شکل ( ،) 6نمودار ضری انعکاس بازتابنده برحس بسامد تابشدی
برای مقادیر مختل ضخامت تیغه نشان داده شدده اسدت .نتدایج
نشان میدهند که هرچه ضخامت بازتابنده پالسمایی بیشتر باشد،

شكل ( :)7نمودار ضری انعکاس بازتابنده پالسمایی تیغهای برحس
بسامد موج تابشی برای زوایای تابشی مختل .

نشریه علمی ”رادار “ ،سال نهم ،شماره  ،1بهار و تابستان 1011

۰۱

بهمنظور بررسی دقیقتر اثرات زاویه تابش برمقددار فداز مدوج
منعکس شده از بازتابنده پالسمایی (  ،) refدر شکل ( )8مقدار
فاز انعکاسی ،برحس بسامد موج تابشدی ،بدرای مقدادیر مختلد
زوایای تابش نشان داده شده است .مشاهده میشود که ،بدرخالف
بازتابندههای فلزی که موج را با فاز  ۱8۱درجه بازتاب میدهندد،
در بازتابنده پالسمایی ،فاز موج بازتاب شده از پالسما تابع مقددار
بسامد موج تابشی اسدت .ایدن نکتده ،در طراحدی یدک بازتابندده
پالسمایی بسیار پراهمیت است و بنابراین ،ضروری است مقدار آن
تخمین زده شود .مقدار تخمینی فاز موج بازتابی با رابطه زیر بیان
میشود.
()۱5

f 
fc

ref   

در این ساختار ،مقدار بسامد پالسما و بسامد برخورد بهترتی
برابر با  fp = ۱۱GHzو  υ =۱۱۱MHzمیباشند .با استفاده از یک
نرمافزار شبیهسازی تمام موج ،بسدامد قطدع بازتابندده شدکل ()8
حدود  6/3GHzبهدست میآید؛ این درحالی است که بسامد قطع
بازتابنده تیغهای پالسمایی برابر  ۱۱GHzمیشدود و دلیدل اصدلی
این اختالف ناشی از تغییرات ثابت عایقی درون محدیط بازتابندده
است .شبیهسازی شکل ( )8و سایر ساختارهای مشابه ،با استفاده
از تحلیل فرکانسی در یک ندرمافدزار تمدام مدوج و بدا اسدتفاده از
شرایط مرزی متناوب انجام میشود .در این شبیهسازی ،از شرایط
مرزی  unit cellاستفاده میشود [ ]3۱و با تعرید بخدش تکدرار
شونده برای نرم افزار ،ساختار در دو جهت  x, yمتنداوب در نظدر
گرفته میشود .بهعبارت بهتدر ،ایدن سداختار در ندرم افدزار در دو
جهت  x, yتا بینهایت ادامه پیدا میکند .برای تحریدک ،دو مدود
اول )) )TE(0,0و ((  )TM(0,0تعری میشوند کده بدرای حداالت
میدان الکتریکی موازی و عمود بدر میلدههدا مدورد اسدتفاده قدرار
میگیرند.

شكل ( :)8نمودار فاز موج منعکس شده از بازتابنده پالسمایی تیغهای
برای دو زاویه تابش متفاوت.

 -6-0ارر هندسه بازتابنده بر مشخصات انعكاسی
از آنجا که تحقق یک تیغه پالسمایی بدون استفاده از یک محفظه
محصورکننده پالسما امکانپذیر نیست ،ضروریست تأثیر هندسده
بازتابنده بر مشخصات انعکاسی آن بررسی شود .در این راسدتا ،در
این بخش ،با در مجاورت هم قرار دادن مجموعهای از محفظههای
اسددتوآنهای شددکل پالسددمایی بددا قطددر داخلددی  ،r =3۱mmیددک
بازتابنده پالسمایی مطابق شکل ( ،)8ایجداد نمدوده و مشخصدات
انعکاسی این بازتابنده با بازتابنده پالسمایی تیغهای بدا ضدخامت
 3۱mmمقایسه میشود .محفظههای استوآنهای شکل دارای یدک
الیه محافظ با مقددار ثابدت عدایقی  εr =۰/3و ضدخامت t=۱ mm
هستند.

شكل ( :)11ضری انعکاس بازتابنده پالسمایی با استفاده از یک ردی
محفظه پالسمایی استوآنهای با بسامد پالسمای .۱۱GHz

شكل ( :)11ضری انعکاس بازتابنده پالسمایی با استفاده از یک ردی
شكل ( .)9ساختار بازتابنده پالسمایی با استفاده از یک ردی محفظه
پالسمایی استوآنهای با بسامد پالسمای .۱۱GHz

محفظه پالسمایی استوآنهای با بسامد پالسمای .۱3GHz
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با طراحی و انتخداب مقددار مناسدبی از فرکدانس پالسدما در
محفظههای استوآنهای شکل ،میتوان تغییر بسامد قطدع آنهدا را
نسبت به یک بازتابنده تیغهای پالسمایی جبران نمدود .بدهعندوان
مثال ،برای آنکه بسامد قطع بازتابنده شکل ( )8مقددار ۱۱GHZ
باشد ،میتوان مقدار بسامد پالسمای هر محفظه استوآنهای شکل
را حدود  ۱3 GHzلحاظ نمود .شکل ( )۱۱نتایج حاصدل از شدبیه
سازی مشخصات انعکاسی ساختار ارائه شده در شکل ( ،)8زمدانی
که بسامد پالسما در هر محفظه  ۱3 GHzاست را نشان میدهدد.
مشاهده میشود بسامد قطع در بازتابنده حاصل حدود 0/1 GHz
است که به مقدار مطلوب نزدیک شددهاسدت .بندابراین ،تغییدرات
مشخصات انعکاسی بازتابندده بدهدلیدل اسدتفاده از محفظدههدای
استوآنها ی ،با افزایش بسامد پالسما قابل جبران خواهدد بدود .بده
عالوه ،هرچه ثابت عایقی محفظده و ضدخامت آن بیشدتر باشدد،
بسامد قطع کوچکتر میشود .اعتبارسنجی نتدایج حاصدل از ایدن
شبیهسازیها با محاسبه میانگین ثابت عایقی در محیط بازتابندده
و صفر در نظر گرفتن مقدار آن در بسامد قطع امکانپذیر است.

۰۱

آن است که موج تابشی بهصورت قدائم بده بازتابندده بدا ضدخامت
 3۱mmمیتابد.
همانطورکه بیان شد ،تحقق یک بازتابنده پالسمایی تیغهای،
بهصورتیکه بسامد پالسدما در سرتاسدر بازتابندده ثابدت باشدد ،بدا
سهولت و صرفه اقتصادی همراه نیسدت درحالیکده تولیدد بسدامد
پالسمای ثابت در یک لولههای نداز پالسدمایی تجداری بسدیار
سادهتر است .با این وجود ،مالحظات زیادی در استفاده از ترکی
این لولههای تجاری بدرای شدکلدهدی بده بازتابندده وجدود دارد.
بنابراین ،دراین بخش ،ساختارهای مختل تحقدق یدک بازتابندده
پالسمایی تیغهای ،با استفاده از محفظههای لولهای شکل تجاری،
بررسی شده و مناس ترین ساختار که رفتداری متناسد بدا یدک
بازتابنده تیغهای دارد معرفی میشود .شبیهسازی بازتابنددههدایی
که در این فصل با محفظههای استوآنهای شکل محقق میشوند با
استفاده از حل فرکانسی سداختار در یدک ندرم افدزار تمدام مدوج
تجاری انجام میشود و نحوه شبیهسازی آن در بخش قبل تشریح
شد.

 -5پيادهسازی بازتابنده پالسمایی
انتخاب روش تحقق بازتابنده ،از مهمترین گلوگاههای طراحی یک
بازتابنده پالسمایی است .در این بخش ،ساختارهای قابدل تحقدق
برای یک بازتابنده پالسمایی تیغهای معرفی شده و سدادهتدرین و
کمهزینهترین ساختار برای این کار پیشنهاد خواهد شد.
از آنجا که رساناهای پالسمایی ،عموماً گازی شدکل هسدتند،
استفاده از یک محفظده دیالکتریدک بدرای محصدور کدردن گداز
اجتناب ناپذیر است .ساخت محفظه دیالکتریک بده شدکلهدای
متنوع و مطلوب معموالً امکانپذیر است .بدا ایدن وجدود ،تنظدیم
فشار گاز درون محفظه و نیدز انتخداب روش مناسد و اقتصدادی
برای یونیزاسیون و تحریک پالسما ،برای رسیدن بده یدک بسدامد
پالسمای مشخص ،کار نسبتاً دشواری و پیدیدهای است .چنانده
امکدان سدداخت و تحریدک یدک بازتابنددده پالسدمایی تیغددهای بددا
ضخامت کم و بسامد پالسمای ثابت در سرتاسر تیغه فراهم باشد،
پاسخ انعکاسی چنین بازتابندهای یک پاسخ ایددهآل خواهدد بدود.
بنابراین ،در این مقاله ،مشخصدات انعکاسدی بازتابندده پالسدمایی
تیغهای مرجع ،بهعنوان مشخصات ایدهآل درنظدر گرفتده شدده و
سایر ساختارهای پیشنهادی با آن مقایسه میشوند.
در شکل ( ،)۱3ساختار بازتابنده پالسمایی تیغهای ایدهآل بدا
بسامد قطع  ۱۱ GHzو پاسخ انعکاسی آن ،که از شدبیهسدازی در
یک نرمافزار تجاری تمام موج حاصل میشدود ،نشدان داده شدده
است .مشخصات فیزیکی این بازتابنده مشابه مشخصات بازتابندده
مرجع درهمین مقاله است و تنها تفاوت آن با بازتابنده مرجدع در

(ال )

(ب)
شكل (( -)12الف) :ساختار یک بازتابنده پالسمایی ایدهآل برای
بسامد قطع ( ۱۱ GHzب) پاسخ انعکاسی بازتابنده.

در شکل ( ،)۱5اولدین و سدادهتدرین سداختار یدک بازتابندده
پالسمایی تیغهای ،با استفاده از محفظدههدای پالسدمای تجداری
ناز  ،نشان داده شدده اسدت .هدر محفظده دارای قطدر ،3۱mm
ضخامت  ۱mmو قابلیت گذردهی  ۰/3است .بسامد پالسما در هر
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۰3

محفظدده مقددداری ثابددت و برابددر  ۱۱GHzو بسددامد برخددورد آن
 ۱۱۱MHzاست .نتایج حاصل از شبیهسازی پاسخ انعکاسی اولین
ساختار پیشنهادی ،برای دو حالت ETو  ETدر شکل ( )۱۰نشان
داده شده است .این نتایج نشان میدهند که بسدامد قطدع اولدین
ساختار پیشنهادی ،همانطور که در بخش قبل نیز بیان شدد ،در
حالت قطبش موازی به مقداری حدود  6/3 GHzکداهش یافتده و
محدوده قطع بازتابنده وسیعتر شده است؛ زیرا موج تابیدده شدده
به این سطح ،با قابلیت گدذردهی معدادل هدوا و محفظده مواجده
میشود و درنتیجه ،مقدار قابلیت گذردهی کدل ،افدزایش یافتده و
سب کاهش بسامد قطع بازتابنده میشدود .جبدران ایدن شدیفت
بسامدی مستلزم آن است کده مقددار قابلیدت گدذردهی پالسدما
اصالح( منفیتر) شود و این بدان معناست که مقدار بسامد پالسما
در محفظههای استوآنها ی باید افزایش یابد .با این وجدود ،نتیجده
در قطبش عمودی ،هیچ شباهتی بامقدار ضری انعکاس سداختار
ایدددهآل ندددارد و نشددان مددیدهددد کدده امددواج الکترومغناطیسددی
بسامدهای پایین که دارای قطبش عمودی هستند ،به سهولت ،از
این ساختار عبور میکنند؛ زیرا در این ساختار ،میددان الکتریکدی
بر لولههای پالسما عمود هستند و مشکل اصلی در چنین حدالتی
وجود محفظه دیالکتریک بین لولههاست و تنها راه بهبود پاسخ،
حذف فاصله فیزیکی بین دوستون پالسما است.

شكل ( :)13اولین ساختار پیشنهادی برای بازتابنده پالسمایی تیغهای.

(ب)
شكل ( :)10ضرای انعکاس اولین ساختار پیشنهادی در ( :ال ) قطبش
موازی( ،ب) قطبش عمودی.

به منظور رفع اشدکاالت اولدین سداختار ،دومدین سداختار بده
صورتی چیدمان شد که در آن ،مطابق شکل ( ،)۱3از چندد الیده
لولة افقی استفاده شده است .نتایج حاصل از شبیهسازی ضدرای
انعکاس این ساختار برای قطبشهای موازی و عمدودی در شدکل
( )۱6نشان داده شده است .نتایج نشان میدهند که افزایش تعداد
الیهها ،بهبودی در ضرای انعکاس ،نسبت به اولین ساختار ،ایجاد
نمیکند و همان مشکالت همدنان برقرار است .به نظر مدیرسدد
اسددتفاده از چیددنش عمددودی لولددههددای پالسددمایی در مجدداورت
لولههای افقی ،بتواند اصالح مناسبی بر پاسخ انعکاسدی بازتابندده
ایجاد نماید .بنابراین ،در سومین سداختار مدورد بررسدی ،مطدابق
آنده در شکل ( )۱1نشان داده شده است ،از یدک الیده لولده ،بده
صورت عمود بر الیه قبلی ،استفاده شدده اسدت .نتدایج حاصدل از
شبیه سازی ضرای انعکاس این ساختار ،برای دو قطبش موازی و
عمودی ،در شکل ( )۱8نشان داده شده است .مشاهده میشود که
با این ساختار ،نقاط ضع دو ساختار قبلی برطرف شده و پاسدخ
انعکاسی حاصل ،با پاسخ یک بازتابنده ایدهآل ،در هر دو قطدبش،
شباهت زیادی دارد .به نظدر مدیرسدد اسدتفاده از دو الیده لولده
پالسمایی با چینشهای افقدی و عمدودی ،بده لحداظ مشخصدات
ضری انعکاس ،بیشترین شباهت را به یک تیغه پالسمایی دارد.

شكل ( :)15ساختار بازتابنده پالسمایی تیغهای با افزایش تعداد
(ال )

الیههای لولههای افقی.

۰5

تحليلی بر مشخصات فيزیكی و پيادهسازی بازتابندههای پالسمایی؛ فاطمه صادقیکیا و همکاران
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ال )

(ب)
شكل ( :)16مقدار ضری انعکاس شکل ( ( : )۱3ال ) در قطبش
موازی( ،ب) در قطبش عمودی.

در این مقاله ،مشخصات انعکاسی بازتابندده پالسدمایی تیغدهای و
عوامل مؤثر بر مقدار ضری انعکاس ایدن بازتابندده تشدریح شدده
است .نتایج حاصل از تحلیلها نشدان دادهاندد کده بازتابنددههدای
پالسمایی دارای قابلیت بسدامد گزیندی هسدتند و عملکدرد آنهدا
مشابه یک فیلتر باالگذر است .بسامد قطع بازتابنده پالسمایی ،بدا
مقدار بسامد پالسما و نیز معکوس مقدار کسدینوس زاویده تدابش
موج الکترومغناطیسی نسبت به محور عمود بر بازتابنده متناسد
اس ت .هرچده مقددار بسدامد پالسدما بیشدتر باشدد ،بسدامد قطدع
بازتابنده نیز بیشتر میشود .بسامد برخورد پالسما ،که تابع فشدار
گاز درون محفظه است ،مبین مقدار تلفات بازتابنده در باند عبدور
اسدت و بنددابراین کدداهش بسددامد برخدورد سددب کدداهش تلفددات
بازتابنده میشود .بهعالوه ،افزایش ضخامت بازتابنده سدب تیزتدر
شدن پاسخ بسامدی بازتابنده و افدزایش تعدداد نوسدانات در باندد
گذر میشود .بهمنظور کاهش هزیندههدا و سدهولت پیدادهسدازی
بازتابندههای پالسمایی ،استفاده از لولههای تجاری پالسما بهجای
یک سطح پالسمای همگن ،مورد تحلیل و شبیهسازی قرار گرفته
است .نتایج حاصل از این شبیهسازیها نشان میدهد که بهتدرین
راه تحقق این بازتابندههدا ،اسدتفاده از دو ردید عمدود بدرهم از
محفظههای لولهای شکل پالسما است .در این حالت ،مشخصدات
بازتابنده حاصدل بدا مشخصدات یدک بازتابندده ایددهآل مطابقدت
بیشتری پیدا میکند.
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شكل ( :)17تحقق ساختار بازتابنده پالسمایی تیغهای با استفاده از لوله
های افقی و عمودی.

شكل ( :)18مقدار ضرای انعکاس ساختار شکل ( )۱1برای دو قطبش
عمودی و موازی.
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Abstract
In this paper, the physical characteristics of a plasma reflector are investigated. It is observed
that the frequency and angle of the incident electromagnetic waves and also the physical
parameters of the plasma affect the characteristics of the plasma reflector. The analytical
analysis show that a plasma reflector behaves like a high-pass filter whose cut-off frequency is a
function of the plasma frequency and the angle of the incident electromagnetic wave. The
amount of loss in this filter can be controlled by the plasma pressure and also the thickness of
the reflector. It is possible to turn this filter on and off by energizing/de-energizing the plasma.
In the case of the de-energized filter, the electromagnetic waves pass through it with a partial
loss. In this research commercial off-the-shelf dielectric tubes which are cheap and available are
used to implement the concept, and various feasible arrangements, for the implemetation of the
reflectors with cylindrical dielectric tubes (equivalent to commercial plasma containers) are
investigated. The simulation results show that using two tublar layers perpendicular to each
other, is the most efficient structure for the plasma reflector.
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