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چكيده
 ب دین ترتی ب ک ب ا ایج اد. استفاده م یش وندRCS  در کاهش،جاذبها برای جلوگیری از انعکاس موج و عدم تداخل با موج مورد آزمایش
 مواردی ک در ارتباط با این انعکاسه ا بای د در نظ ر. میزان انعکاس را پائین میآورند،تضعیف در موج با استفاده از مواد ب کاررفت در جاذب
 خط ای ب وج ود آم ده ناش ی از در نظ ر نر رفتن. اثر این امواج است ک ب عنوان «انعکاسهای خالص محیط» نامیده میش وند،گرفت شود
 در ای ن مقال س عی ش ده. از نکات قابل توج است،انعکاسهای خالص محیط و دیرر مشکالت ایجادشده ب هنرام ضعیف بودن موج اصلی
 از. باهدف حداقل میزان بازتاب موج الکترومغن ا یس تعی ین ش ودPSO است ضخامت بهین ماده جاذب با استفاده از الروریتمهای ژنتیک و
 نت ایج. برای تعیین ضخامت بهین صفح استفاده میش ودPSO الروریتم ژنتیک برای تنظیم مقادیر مقاومت صفح ای و همچنین از الروریتم
 روش ب ک ار گرفت ش ده ش رایط.نشان میدهد ک تعیین پارامترهای پوشش جاذب مایکروویوی تأثیر ب سزایی در میزان ج ذب ام واج دارد
.رسیدن ب پوشش مطلوب را فراهم میکند
 الروریتم ژنتیک،PSO  الروریتم، مواد جاذب، مایکروویو، رادار:يدواژهها
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Reduce RCS Using the PSO Method
M. Nejati Jahromi*, E. Zarezadeh, A. M. Sazdar
Shahid Sattary Aeronautical University of Science and Technology
(Received: 13/02/2019; Accepted: 29/12/2019)

Abstract
Absorbents are used in RCS reduction to prevent reflection of the wave and not interfere with the test wave.By
reducing the amount of reflection in a wave using materials used in adsorbents, they reduce the reflection.The
things that are to be considered in relation to these reflections are the effects of these waves, which are termed
”pure environmental reflections“, the error caused by not considering the pure reflections of the environment and
other problems caused by weaknesses. The main wave of the note is noteworthy. In this research, the optimum
thickness of adsorbent material has been determined using genetic and Particle Swarm Optimization (PSO)
algorithms with the aim of determining the minimum amount of electromagnetic wave reflection. The genetic
algorithm is used to adjust the plate resistance values as well as the PSO algorithm to determine the optimal screen
thickness. The results show that determination of microwave absorption coating parameters has a significant effect
on the absorption rate of the wave. The applied method provides the conditions for achieving optimal coverage.

Keywords: Radar, Microwave, Absorbing Materials, PSO Algorithms, Genetic Algorithm
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 .6مقدمه
آنتنهای گیرنده رادار پس از دریافت امواج و آنالیز زمان انتشار،
پارامترهایی مثل جهت انتشار و سرعت انتشار موج و همچنین
سایر پارامترهای دیرر را تشخیص داده و نوع ،میزان بزرگی و
سرعت هدف را مشخص میکنند .استتار در حقیقت ب معنای از
بین بردن اختالفهای فیزیکی یک جسم با محیط ا راف آن
است .این اختالفها میتواند در یفهای مرئی ،مادونقرمز
نزدیک ،حرارتی و راداری باشد .برای جلوگیری از تشخیص ادوات
موردنظر از دید رادار مبحث کاهش سطح مقطع راداری 9یا
کاهش  RCSمطرح است ک امواج برگشتی را کمین میکنند.
کاهش  RCSشامل دو روش اصلی است:
الف -راحی بدن شیء موردنظر ب وریک امواج تابیده را در
جهتهای مختلف پراکنده سازد.
ب -استفاده از پوشش جاذب مایکروویوی.
در روش پوشش جاذب مایکروویوی ،بدن شیء موردنظر را با
ماده جاذب امواج پوشش میدهند ب وریک قابلیت جذب امواج
برخوردی را در باند فرکانس بخصوصی داشت باشد .هرچقدر
امواج بیشتری جذب ماده شود ،امواج برگشتی ب رادار کمتر
خواهد شد[.]9
از روش انحراف موج بازتابش برای جلوگیری از رهگیری
هواپیماها نیز استفاده میشود .همان ور ک در بحث اپتیک زاوی
تابش و انعکاس نور ب یک سطح صاف همواره برابر و در عوض
زاوی تابش و انعکاس یک دست پرتو موازی ب یک سطح ناصاف
و خمیده همواره متفاوت است ،این اصل در فناوری کاهش RCS
برقرار است و اغلب در صنایع هوائی و هواپیماها مطرح میشود.
در هواپیماهای جنرنده قدیمی ب دلیل باال بودن تعداد مکانهای
خمیده و سطوح ناصاف ناشی از محل استقرار بمبها و موشکها
و نیز خمیدگیها و شکل آنها ،سطحهای مختلف پرنده امواجی
را ک از ریق رادار در فضا منعکس میشد پس از برخورد با
پرنده در جهات گوناگون منعکس میکرد ک قسمتی از آن توسط
ایستراههای کنترل زمینی دریافت و موقعیت پرنده شناسایی
میشد ک با منحرف کردن تمامی موج انتشاریافت در یک مسیر،
شانس دریافت امواج را در زمین برای آنتنهای زمینی بسیار
کاهش داده میشود لذا در جنرندههای نسل جدید تا حد ممکن
سعی شده است تا سطح مقطع زیرین آنها یا ب صورت صاف یا
وری زاوی دار شکلدهی شود ک موج تابیدهشده را فقط در
یکجهت منحرف کند [.]2
در این مقال کاهش  RCSبا پوششدهی سطوح جاذب
مایکروویوی موردنظر است ب وریک ضخامت بهین مواد جاذب
راداری در فرکانسهای مختلف ازنظر جذب بهترین عملکرد را
)Radar Cross Section (RCS

1

داشت باشد و از رفی میزان پوششدهی در نقط بهین ازنظر
قطر و وزن ماده پوششی فراهم شود.
یکی از روشهای پیادهسازی پوشش  RAM2استفاده از
صفح سالیسبوری 9است [ .]9این ساختار متشکل از یک صفح
مقاومتی تلفاتی است ک در فاصل  λ/4از یک هادی کامل
الکتریکی ( )PEC2قرارگرفت است .مشکل اساسی ک صفح
سالیسبوری دارد ضخامت زیاد و وابستری فرکانسی آن است.
نشان داده شده است ک این ضخامت میتواند با قرار دادن صفح
تلفاتی بر روی یک سطح مغنا یسی کاهش یابد [ .]2درواقع در
این حالت دیرر ب فاصل نیاز نخواهد بود .پیادهسازی سطوح
مغنا یسی نیز توسط پژوهشرران ارائ شده است [.]1
استفاده از سطوح هادی مغنا یسی مصنوعی ()AMC1
میتواند ب ور قابلتوجهی ضخامت صفح سالیسبوری را کاهش
دهد .در مقایس با یک صفح فلزی معمولی ک ب صورت یک
سطح امپدانس پایین عمل نموده و دارای ضریب انعکاس -9
است ،سطوح  AMCدارای امپدانس بسیار باال و ضریب انعکاس
 +9هستند ک این بدین معنی است ک میتوانند مانند یک هادی
مغنا یسی عمل نماید .عالوه بر این سطوح  AMCمیتواند برای
کنترل و هدایت امواج الکترومغنا یسی پراکندهشده از جسم
همچون روش شکلدهی مورد استفاده قرار بریرد [.]6
در این حالت امواج الکترومغنا یسی بازگشتی در راستایی
غیر از راستای موج تابشی هدایت میشود تا توسط آنتن فرستنده
قابلردیابی نباشد .بدین منظور سطوح ترکیبی  PECو  AMCک
در یک ساختار شطرنجی شکل قرار میگیرند ،پیشنهاد شده است
[ .]7در کارهای انجامشده ب موضوع یافتن ضخامت بهین پوشش
برای کاهش  RCSمورد توج واقع نشده است .مفهوم ضخامت
بهین و بهترین شرایط عملکردی در کاهش  RCSب وریک از
کمترین میزان مصرف پوششدهی (کاهش وزن و کاهش هزین )
مسئل اصلی است .در این مقال سعی شده است ضخامت بهین
ماده جاذب با استفاده از الروریتمهای ژنتیک و  PSOباهدف
حداقل میزان بازتاب موج الکترومغنا یس تعیین شود .از
الروریتم ژنتیک برای تنظیم مقادیر مقاومت صفح ای و از
الروریتم  PSOبرای تعیین ضخامت صفح بهین استفاده میشود
تا شرایط هدفگذاری شده احراز گردد.

 .2روش تحقیق و معادالت حاکم
مواد جاذب مایکروویو با میزان بازتاب و جذب آنها دس ت بن دی
میگردند .جاذبهای تطبیق امپدانس نسبت ب موج تابشی ،ی ک
محیط درج بندیشده ارائ م یدهن د؛ درح الیک ج اذبه ای
2

)Radar Absorbing Material (RAM
Salisbury Screen
4
)Perfect Electric Condaoctor (PEC
5
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3
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رزونانسی از تداخل مخرب ام واج بازت ابی الی ه ای مختل ف در
جاذب استفاده مینماین د ت ا بازت اب ک اهش یاب د .ج اذبه ای
رزونانس ی ب رای کاربرده ای نظ امی ب دلی ل ض خامت و دق ت
جاذبهای هرمی بیشتر مورداستفاده قرار میگیرند .ج اذبه ای
رزونانسی ب دودست الی ه ای ج ومن ،سالیس بوری و دال نب ا
دست بندی میشوند [ .]8جاذب های جومن از صفحات مق اومتی
جدا از هم با جداکنندههای کم تراکم انباش ت م یش وند ،ام ا در
سالیسبوری جاذب در فاصل  λ/4از یک ه ادی کام ل الکتریک ی
ب منظور ایجاد افت در موج تابشی قرار داده میشود درح الیک
الی های دالنبا مانند حالتهای قبلی است فقط از صفح ه ای
مقاومتی استفاده نمی شود .در هر دو حال ت ج ومن و دال نب ا ،
راحی نیازمند ب بهین سازی یک معادل غی رخط ی ب عن وان
بازتاب است ک ب صورت تحلیلی برای چندین الی نمیتوان ح ل
نمود [ ]1و میتوان با روشهای ترکیبی و فراابتک اری 9مس ئل را
حل کرد.
عملکرد جاذب ب تعداد الی ها در جاذب ،ویژگیه ای الی و
ترتیب قرار گرفتن الی ه ا وابس ت اس ت .راح ی ج اذب ه ا ب ا
ه دفگ ذاری ک ق بالً اش اره ش د ،ی ک پروفای ل امپدانس ی
درج بندیشده را ب رای م وج تابش ی در بهت رین عملک رد ارائ
مینماید .همچنین میتواند راحی جاذبه ا ب عن وان ت ابعی از
زاوی تابشی بهین را ارائ دهد.
برای توصیف فعلوانفعال یک موج الکترومغن ا یس ب ا م واد
جاذب مایکروویو ،2فرایند تبدیل انرژی الکترومغنا یسی ب انرژی
گرمائی ب عنوان یک پدیده توصیف می گردد [ .]1بر مبنای اص ل
ذخیره انرژی ،موج الکترومغنا یسی تابشی روی یک ماده ،بازتاب
و تضعیف می شود یا از میان آن عبور میکند .پاسخ ماده ب م وج
بستری ب مشخص های ذاتی آن دارد [.]98
جذب انرژی توسط ماده لزوماً ب این معنی نیس ت ک م اده
گرم میشود ،بلک بعضیاوقات عکس آن ر میدهد یعن ی م اده
خن ک م یش ود .رفت ار پلیمره ای ه ادی ب وس یل تشعش ع
الکترومغنا یسی در باند  )8-92 GHz( Xنم ایش ای ن حال ت را
نشان میدهد .نتایج چرونری هدایت این پلیمرها و تأثیر آنها ب ر
روی جذب انرژی الکترومغنا یسی و چرونری استفاده این م واد
در تولید مواد جاذب راداری و کاربرد آن در [ ]99نشان دادهشده
است.
ض ریب گ ذردهی الکتریک ی) ( و ض ریب نفوذپ ذیری
مغنا یسی ) ( پارامترهای مربوط ب ویژگیهای دیالکتریک ی و
مغنا یسی یک ماده است و مستقیماً وابس ت ب مشخص ه ای
جذب آنها هستند [ .]1ضریب گذردهی الکتریکی و نفوذپ ذیری
مغنا یسی نسبی ب ترتیب با ( )9و ( )2ارائ م یش وند .مق ادیر
Meta Heuristic
Microwave Absorbing Materials
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این پارامترها از مقادیر آزمایشراهی ضرایب انتقال و بازتاب م اده
محاسب میگردد[:]92
()9

 r     i 

()2

r     i 

ک ب ترتی ب   ،و   بخ ش حقیق ی و   و   بخ ش
موهومی   rو   rرا بیان می کنند .وقت ی م اده تل ف دار اس ت،
ضریب گذردهی الکتریکی و مغنا یسی مختلط هستند و مقداری
از انرژی الکترومغنا یسی تابشی از بین میرود [.]99
ا RAM

شکل ( )9یک ساختار یک ماده جاذب ام واج رادار ی
تک الی را نشان میدهد ک الی ای از م اده ج اذب تل فدار ب ا
ض ریب گ ذردهی الکتریک ی و ض ریب نفوذپ ذیری
مغنا یسی) و ( و ضخامت
دادهشده است [.]92

در تماس با ص فح فل زی ق رار

در حالت مواد جاذب راداری تک الی  ،الی ای از م اده ج اذب
در تماس با یک صفح فلزی (شکل  )9قرار داده میشود.
مشخص های جذب مواد جاذب راداری با تغییر ضخامت مواد
جاذب و ویژگیهای الکترومغنا یسی (ضریب گذردهی الکتریکی
و مغنا یس ی) آنه ا تغیی ر م یکن د .بازگش ت ان رژی
الکترومغنا یسی یک ماده جاذب راداری تک الی ب عنوان ت ابعی
از فرکانس با ( )9و ( )2توصیف میشود [.]91
()9

 i Arctan  kd   1 
R  dB   20log10 
 i Arctan  kd   1 



ک
()2

 , i  1

2 f
c

k

RAM  , 

صفح فلزی
شکل  RAM .6تک الی

در ( )9و ( ، )2و ب ترتی ب مق ادیر مخ تلط ض ریب
نفوذپذیری مغنا یسی و ضریب گذردهی الکتریکی ماده ج اذب،
عدد موج ،فرکانس موج الکترومغن ا یس تابش ی ،س رعت
نور در خ و ض خامت الی ج اذب هس تند .ه ر دو ض ریب
نفوذپذیری مغنا یسی و گذردهی الکتریک ی ب ا فرک انس تغیی ر
میکنند .مواد جاذب با تعداد الی ه ای دو ی ا بیش تر م یتوان د
انباشت شود (شکل  )2تا اینک عملکرد کلی م اده ج اذب راداری
بهبود یابد.
شکل ( )2یک  RAMدوالی ک مواد ج اذب ب ا ویژگ یه ای
الکترومغنا یسی متفاوت با یکدیرر انباشت شدهاند و در تماس ب ا
یک صفح فلزی قرار دارند را نشان میدهد [.]92
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RAM 1 , 1

ب) روش با پیچیدگی 2کم ،اغلب منجر ب یک س اختار قاب ل
پیادهسازی و ساخت میشود.

RAM  2 , 2
صفح فلزی

 .9بهینهسازی جاذب برای یک زاویه تابش

شکل  RAM .2دوالی

بازگشت انرژی الکترومغنا یسی با ی ک م اده ج اذب راداری
دوالی با ( )1محاسب میشود [:]91
()1

B 1
B 1

منجر ب بازتابهای مختلف م یش وند .ت ابع ه دف پهن ای بان د

در ( )1مقادیر  γو  Bب صورت ( )6و ( )7است.
()6

()7



 2 
 tanh   1d1   
 tanh   2 d 2  


 2 

1 2 

 tanh   1d1  tanh   2 d 2 

 21 






دارن د .اث ر پالریزاس یون در ش کل ( )2نش ان م یده د ک
پالریزاسیون های ( TE1خط نقط چ ین) و( TM6خ ط پیوس ت )

R  dB   20 log10

1
1

امواج الکترومغنا یس ،پروفایلهای بازتاب وابست ب پالریزاسیون


 

B  




استفادهشده برای بهین سازی این راحی ،آن راح یه ا را ک
پهنای باندهای مشاب در بازتاب ه دفدارن د (در اینج ا )-28dB
ارائ میدهند [ .]97بهین سازی جاذب در تک زاوی موج تابش ی
از ریق تنظیم مقادیر مقاومت صفح ای برای هر الی ب دس ت
میآید .زاوی تابشی ،ضخامت الی  ،ضخامت جداکنن ده و ض ریب

γ  i  2 f / c  d 

صفحات مقاومتی ،جاذبهای مایکروویو پهن باند تولید میکنند.
پهنای باند جاذب با تعداد صفحات مق اومتی اف زایش م ییاب د و
پروفایل مقاومتی از ریق عملکرد جاذب مشخص م ی ش ود ک
برای راحی بهین این جاذب با الروریتم ژنتیک 9حالت بهین در
شرایطی است ک زوایای تابشی مایل باشد .در [ ]96و ش کل ()9
پژوهش در مورد تأثیر زاوی تابش روی پهنای باند جاذب ب رای 9
تا  Nالی با جداکنندههایی با ض ریب گ ذردهی الکتریک ی ب اال و
الی های محافظ ،نشان می دهد ک پهن ای بان د در ت ابش عم ود
نسبت ب زاوی ح دود  98درج نس بتاً ثاب ت م ی مان د و روش
ور م ثثر در
بهین سازی ترکیبی ب ر پای الر وریتم ژنتی ک ب
رسیدن ب اهداف بهین سازی شرایط زیر را ارائ میدهد [:]99

گذردهی الکتریک ی جداکنن ده همر ی ثاب ت م یمانن د .ج اذب
بهین شده شامل پروفایل های مقاومتی صفح ای از ص فحات ک م
مقاومت سطح فلزی ب صفحات مقاومت باال در محیط هوا/جاذب
راحی میگردد.

شکل  .4پروفایلهای بازتاب بهین شده برای موج تابشی مایکروویو
پالریزهشده ( TMخط پیوست ) و ( TEخط نقط چین) در  98درج
روی یک جاذب تک الی []97

شکل  .9چیدمان فیزیکی مواد برای راحی جاذب مایکروویو[]96

الف) در راحی جاذب های مایکروویو پهن بان د چندالی ای
سازگاری 2و هم گرائی 9الزم را دارد لذا برای این منظ ور مناس ب
است.

در شکل ( )1مقاوم ت ه ای ص فح ای بهین ش ده متوس ط
ب عنوان تابعی از زاوی تابشی برای ج اذب ج ومن چه ار الی ای
بهین شده برای بیشین پهنای باند زیر  -28 dBآورده شده است.
مقاومت کم نزدیکترین ص فح ب  PECو ب یشت رین مقاوم ت
نزدیکترین صفح ب مح یط ه وا اس ت .خط وط ع دم قطعی ت
گس ترهه ای مق اومتی را نش ان م یدهن د ک پهن ای بان د
یکسان تولید کردهاند .ضریب گذردهی الکتریکی جداکنن ده9/9 ،
است [.]97

1

4

2

5

Genetic algorithm
Consistency
3
Convergency

Complexity
Transver electric(TE) mode
6
Transver magntec (TM) mode
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مایل بررسی شدهاند ک نشان میدهند ،ت ابش عم ود ب ج اذب
بهین شده منجر ب راحی جاذب با باالترین پهن ای بان د ت ا 98
درج میگردد .مزایای بهین سازی یک راحی ج اذب در زاوی
باالی تابش این است ک جاذب با اندکی افزایش پهنای باند مانند
تابش عمود عمل می نماید درحالیک در حال ت عک س درس ت
نیست :یک جاذب بهین ش ده در ت ابش عم ود در زوای ای ت ابش
بزرگ پهنای باند خیلی ضعیفی دارد [.]98

شکل  .5عملکرد جاذب بهین شده []97

زاوی تابشی برای داشتن اثر کم روی مقاومتهای ص فح ت ا
حدود  98درج دیده می شود .در زوای ای ب االتر ت ابش ،اف زایش
زیادی در مقاومت الی بیرونی و کاهش ان دکی در مقاوم ت ه ای
الی های درونی وجود دارد .یک روند مشاب برای سایر جاذب ها با
تعداد الی های متفاوت وج ود دارد .خط وط خط ا در ش کل (،)1
گستره مقاومتهای صفح را بیان میکن د ک ب راح یه ای
بهین شده یکسان منجر میگردد.
عملکرد پهنای باند برای راحیهای جاذب با تعداد افزایشی
صفحات مقاومتی و زوای ای مختل ف ت ابش در ش کل ( )6نش ان
دادهشده است .پهنای باند ب منظور کاهش در زاوی تابشی ح دود
 98درج برای تمام جاذبها مشاهده میگردد.

شکل  .1پهنای باندهای جاذب بهین شده در تابش مایل برای
جاذبهای با الی های ( 9دوایر مشکی) تا ( 7نقاط مشکی) [.]97

مدل تصحیحی استفاده ش ده ب رای محاس ب بازت اب از ی ک
جاذب چندالی سازگار با مدل خ ط انتق ال اس تفاده م یگ ردد.
داشتن یک ضخامت محدود ب رای ص فحات مق اومتی منج ر ب
جابجایی فرکانس مرکزی باند جذب ب فرکانس پایینتر میش ود.
پهنای باند یک جاذب ب زاوی تابش  98درج نس بت ب عم ود
بسیار وابست است .در زوایای تابشی ب االتر پهن ای بان د ک اهش
مییابد.

راحی های بهین ی ک ج اذب در زوای ای مختل ف ت ابش،
پروفایل مقاومتی نسبتاً ثابت صفح را حفظ مینماید ب جز ب رای
الی بیرونی ک ب منظور افزایش زاوی تابش شرایط بعد از ح دود
 98درج احراز گردید و ضخامت این جاذبه ا ب ا زاوی تابش ی
افزایش مییابد .عملکرد پهنای باند با تع داد الی ه ا در راح ی
جاذب افزایش مییابد و با اف زایش جداکنن ده ض ریب گ ذردهی
الکتریکی کاهش مییابد .یکالی مح افظ در مح یط هوا/ج اذب،
پهنای باند جاذب را در زوایای پایینتر افزایش میدهد و آنها در
زوایای کمتر کاهش میدهد [.]91

 .4طراحی جاذبهای مایکروویوو
الروریتم ژنتیک از جستجوی ابتکاری برخوردار است ک تقلیدی
از یک انتخاب بیعی است .این روش ب روال عادی ب رای تولی د
راهحلهای مفید ب منظور بهین سازی ب کار میرود .الروریتمهای
ژنتیک ب کالس باالتری از الروریتمهای تکاملی تعلق دارن د ک
راهحلهایی برای مس ائل بهین س ازی ب ا اس تفاده از روشه ای
ب کاررفت و الهام گرفت از تکام ل بیع ی مانن د ار ،،تغیی ر و
انتخاب و تقا ع را تولید مینماین د [ ]28و از روشه ای آم اری
ق وی و بهین س از ب رای ح ل مس ائل ترکیب ی پیچی ده اس ت.
ب خصوص در حوزههای پژوهشی چندبعدی و چندحالت  ،م ثثر و
کاربردی است و ب ور همزم ان مجموع ای از نق اط در فض ای
بهین سازی را پردازش م یکن د و عملرره ای تص ادفی را ب رای
تبدیل نسلی از دادهها ب نسل دیرر مورد استفاده قرار م یده د.
در اینج ا از ای ن روش ب رای تنظ یم مق ادیر مقاوم ت ص فح ای
استفادهشده اس ت ،همچن ین  PSO9ی ک الر وریتم محاس ب ای
تکاملی الهام گرفت از بیعت و بر اساس تک رار اس ت ک منب ع
الهام این الر وریتم ،رفت ار اجتم اعی حیوان ات ،همانن د حرک ت
دست جمعی پرن دگان و م اهیهاس ت [ ]29ک در اینج ا ب رای
ضخامت بهین صفح استفاده گردیده است.
فلوچارت کلی ب ک ارگیری روش  PSOب ص ورت ش کل ()7
است .در این فلوچارت الروریتم با مق داردهی اولی مح ل ذرات
شروعشده و در هر مرحل با توج ب ت ابع هزین /س ود ،ذرات ب
بهترین محل تغییر مکان میدهند .در صورت دستیابی ب مق دار
تابع هزین /سود موردنظر ،الر وریتم پای ان م ییاب د .رون د نم ای

چندین راهکار برای بهین سازی ج اذبه ا در زوای ای ت ابش
)Particle Swarm Optimization(PSO

1
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راحی جاذبهای مایکروویوو چندالی با استفاده از روش  PSOبا
جزئیات بیشتر در شکل ( )8نشان دادهشده است.
شروع

مقداردهی اولی
پارامترهای ماده جاذب

حرکت ذرات

ارزیابی ذ را ت

تعیین سرعت و میزان
حرکت ذرات
بررسی و تعیین بهترین
ضخامت و جمعیت ذرات

خیر

میزان جذب با ضخامت
ماده قابل قبول است

بل
پایان

شکل  .7بلوک دیاگرام کلی راحی جاذبها با PSO

 .5شبیهسازی ،نتایج و ارزیابی
ضخامت الی جاذب نقش غی ر قب ل انک اری در بازت اب و ج ذب
امواج الکترومغنا یس دارد .در این بخش با اس تفاده از الر وریتم
 PSOبرای  99ماده با مشخص ات من درج در ج دول ( ،)9ازنظ ر
ضریب جذب و بازتاب ،ضخامتهای بهین محاس ب ش ده اس ت،
ب وریک کمترین بازتاب از سطح جاذب اتفاق بیافت د .در بان د
 ،2 -98 GHzمح ور عم ودی نش انرر ض خامت ج اذب اس ت.
ازآنجاییک شدت م وج بازگش تی از س طح ی ک م اده م وردنظر
وابست ب فرکانس است ،بهترین راه کار ب رای محاس ب ض خامت
بهین میانرینگیری است [.]22
در این مقال در مورد یک ماده با مشخصات ف رض ش ده ،ب
ازای فرکانسهای مختلف در هر چهار باند  X ،C ،Sو  ،Kuب ور
مجزا ضخامت بهین محاسب شده و درنهایت برای ب دست آوردن
یک ضخامت بهین در باند موردنظر میانرینگیری صورت گرفت
است .میانرین ضخامتهای بهین برای  99ماده جاذب مختلف با
مشخصات فرضی جدول ( ،)9در باندهای فرکانسی  X ،C ،Sو ،Ku
در شکل ( )1نشان دادهش ده ک در آن مح ور عم ودی نش انرر
ضخامت جاذب برحسب میلیمتر اس ت .ه ر چ بان د فرکانس ی
باالتر رود ،ب خا ر عمق نفوذ کمتر ضخامت الی جاذب موردنیاز
ب صورت بهین مقدار کمتری خواه د ب ود .ش کل ( )98می انرین
ضخامت بهین را در کل باند  2-98 GHzب ازای م واد مختل ف
نشان می دهد .در شکل ( )99ب ا در نظ ر گ رفتن ض خامت الی
جاذب میانرین بهین  ،میزان موج بازگش تی از س طح هرک دام از
مواد اشارهشده برای هر چهار بان د فرکانس ی محاس ب و ترس یم
شده است.

در شکلهای ( )1و ( )99محور عم ودی بی انرر می زان م وج
برگشتی است .برای بررسی و دقت بیشتر بر رفت ار م اده ج اذب،
میزان انعکاس از سطح دو ماده با اندیس  9و  ،99در ش کل ()99
ب صورت ارقام لراریتمی نشان داده شده است .در این شکل محور
افقی ضخامتهای دلخواه از  8/9 mmتا  8mmمیباشند و می زان
انعکاس هر م اده تح ت ت ابش پ نج فرک انس مختل ف ارزی ابی،
محاسب شده است .ب صورت بصری ،درصورتیک می زان بازت اب
 98-1قابل قبول فرض شود ،در مورد ماده موردبررس ی و ب ازای
فرکانسهای مختلف میتوان ض خامت م اده ج اذب موردنی از را
انتخاب کرد .نکت قابل استنباط از این ش کل ای ن اس ت ک ب ا
افزایش فرکانس ،ب ازای می زان بازگش ت ثاب ت ،ض خامت الی
ور خالص م یت وان گف ت
جاذب موردنیاز کمتر میش ود .ب
ضخامت الی جاذب تابعی از فرکانس و مشخصات جاذب است.
جدول  .6مشخصات فرضی  99مورد جاذب مورد تحلیل
ردیف
9
2
9
2
1
6
7
8
1
98
99
92
99
92
91
96
97
98
91
28
29
22
29
22
21
26
27
28
21
98
99
92
99

2/28
2/28
2/88
9/18
9/88
9/78
9/68
9/11
9/12
9/19
9/12
9/19
9/18
9/18
9/18
9/18
9/18
9/21
9/28
9/91
9/98
9/21
9/29
9/29
9/91
9/97
9/91
9/99
9/98
9/81
9/88
9/88
9/88

9/28
9/91
9/98
9/81
9/82
9/88
9/88
8/11
8/17
8/11
8/19
8/19
8/81
8/87
8/11
8/89
8/89
8/71
8/77
8/71
8/79
8/79
8/78
8/61
8/68
8/61
8/69
8/68
8/68
8/68
8/68
8/68
8/68

98/88
97/88
96/88
91/88
92/88
99/88
92/88
99/18
98/18
98/21
98/88
21/18
21/21
28/18
28/88
28/88
28/88
28/88
28/88
28/88
28/88
28/88
28/88
28/88
27/18
27/88
26/18
26/98
26/21
26/28
26/91
26/98
26/81

98/18
97/88
96/88
91/88
92/88
99/88
92/18
92/88
92/88
99/88
99/11
99/91
99/91
99/88
98/88
98/11
98/91
98/91
98/88
1/88
1/28
1/88
1/28
1/88
98/88
98/88
98/88
98/88
98/88
98/88
98/88
98/88
98/88
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شروع

مقدار دهی اولی پارامترها
مطابق جدول ()9

محاسب وزن اینرسی و
مقدار محدودیت سرعت

تعریف شرایط مرزی
پارامترها

تعداد تکرارها
کامل شده

بل

مقادیر بدست
آمده را نمایش بده

پایان

خیر

سرعت و مکان در ناحی دادهشده را با استفاده از
روشهای محدودیت سرعت و الروریتم ژنتیک ،برای
ضرایب بازگشتی R(0,1) ،پیدا کن.

خیر

مقادیر  Rبدست
آمده از قبلی
بهتر است

مقدار دهی اولی پارامترهای
زاوی  ،محدوده فرکانسی ،نوع مواد
بر اساس الروریتم

محاسب مقادیر  μو  εبرای هر
الی براساس جدول ()9

محاسب مقادیر  Rو

محاسب ضرایب
بازگشتی )R(0,1

و

معادالت( )6(،)1و ()7

بل
مقادیر  Rجدید را
جایرزین کن

شکل  .1روند نمای راحی جاذبهای مایکروویوو چندالی با استفاده از روش

در این راستا برای داشتن دید کلیتر ،نمودار س بعدی
ضخامت بهین ماده جاذب بر اساس دو پارامتر فرکانس و نوع
ماده استخراجشده و در شکل ( )92نمایش داده شده است.
میانرین بهین ب دستآمده نیز با استفاده از الروریتم  PSOبرای
کل باند  ،2 -98 GHzدر شکل ( )92آمده است .در ب کارگیری
و استفاده از روش  PSOجهت محاسب ضخامت بهین الی جاذب

PSO

مایکروویوی نسبت ب سایر روشهای متداول ،سرعت و دقت
کسب نتیج بهتر است و ب تبع آنها هزین کمتر خواهد بود .این
در حالی است ک اگر بجای این روش از روشهای عددی استفاده
شود ،با توج ب سازگاری ،همررایی و پایداری در این روشها،
گامهای روش عددی انتخابی ب عنوان متغیر اساسی یک مسئل
مهم است ب وریک تحت شرایطی ،ممکن است در یک کمین
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یا بیشین محلی ب تل افتاده و یا زمان بسیار والنی برای
محاسب صرف شود .ازاینرو استفاده از روش  PSOبسیار مطلوب
و کارآمد است.
)(mm

)(mm

)(mm

)(mm

شکل  .62نتایج بازتاب ب ازای ضخامت بهین میانرین برای سطوح
مختلف در باند فرکانسی 2 -98 GHz
شکل  .1میانرین ضخامتهای بهین برحسب میلیمتر برای  99ماده
مختلف در باندهای فرکانسی  X ،C ،eو

Ku

)(mm

شکل  .69نتایج بازتاب دو ماده ب ازای ضخامتهای مختلف و پنج
شکل  .61میانرین ضخامتهای بهین برحسب میلیمتر برای  99ماده

فرکانس متفاوت.

مختلف
20

10

)Optimum Width (mm

15

5

0
5

10

5
15

20

Material Indexes

شکل  .66نتایج بازتاب ب ازای ضخامت بهین میانرین برای سطوح
مختلف در باندهای فرکانسی  X ،C ،Sو .Ku

25

30

15

10

)Frequency (GHz

شکل  .64نمودار س بعدی ضخامت بهین ماده برحسب میلیمتر جاذب
بر اساس فرکانس تابش و نوع ماده جاذب.
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ور مس تقیم در
از سویی چون نتایج حاصل از این روش ب
انتخاب ماده جاذب و ضخامت آن نقش دارد لذا با تعیین مناس ب
، ع الوه ب ر اس تفاده از وزن ح داقل م اده ج اذب،ای ن مق ادیر
 ای ن در.صرف جویی بسزایی نیز در هزین های جاری خواهد ش د
حالی است ک روشهای موجود برای کاهش سطح مقطع راداری
هزین های مالی و زمانی زیادی را ب خصوص تا رسیدن ب نت ایج
.مطلوب آزمایشراهی ب سیستم تحمیل میکند

 نتیجهگیری.1
در این مقال روشی مثثر برای تعیین ضخامت بهین الی ج اذب
م ایکروویوی جه ت جل وگیری از شناس ایی اه داف م وردنظر
.(ب خصوص در کاربردهای نظامی افندی و پدافن دی) ارائ ش د
 مورد از مشخصات فرض ی99 برای تعیین ضخامت بهین ب ازای
مختلف جاذبه ا ب ا ض رایب گ ذردهی الکتریک ی و مغنا یس ی
) و فرک انس ه ای مختل ف در ب ازه9( مختلف مندرج در ج دول
،C(4-8 GHz) ،S(2-4 GHz) (بان دهای فرکانس ی2 -98 GHz
 ضخامت بهین توس ط الر وریتم،) Ku(12-18) ) وX(8-12 GHz
 در مورد یک ماده نوعی برای استفاده عمل ی در. تعیین شدPSO
 میانرینگیری در باند فرکانسی موردنظر انجامشده و،نقش جاذب
ضخامت بهین میانرین تعیین گردید و ب ر اس اس ای ن ض خامت
 میزان موج بازگشتی محاسب شد و نتایج نشان داد ک،میانرین
تعیین پارامترهای پوشش ج اذب م ایکروویوی در ی ک مقاوم ت
صفح ای مناسب و ضخامت بهین تأثیر بسزایی در می زان ج ذب
امواج دارد و بهترین بازدهی کمترین هزین زم انی و م الی را در
.پی خواهد داشت
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