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(دریافت ،1411/10/10:پذیرش)1411/10/11:

چكيده
انرژی پالسهای الکترومغناطیسی باعث اختالل و از کار افتادگی سامانههای الکترونیکی بهکار رفته در رادارها و تجهیزات ارتباطی نظیر ساامانه
الینت میشوند .میزان نفوذ امواج الکترومغناطیسی توان باال و میدانهای الکتریکی آن بر تجهیزات به دو مؤلفه شدت میدان الکتریکی و نحاوه
پوشش هدف بستگی دارد .پالسما یکی از راههای محافظت در برابر تهدیدات الکترومغناطیس میباشد .هنگامیکه پاالس الکترومغناطیسای در
محدودساز پالسمایی پخش میشود ،ذرات بار شتاب میگیرند و میدان مغناطیسی ناشی از موج الکترومغناطیسی حادث شده ،میتواناد حالات
گاز را به پالسما تغییر دهد .در این مقاله ،تئوری طراحی یک محدودساز پالسمایی در در محدوده فرکانسی  1/8تا  2/8گیگاهرتز باا سااختاری
جدید نشان داده شده است .با معرفی انواع منابع ایجاد توان به تحلیل عددی ،شبیهسازی و بهینهسازی محدودساز پالسامایی پرداختاه شاده و
نمونه اولیه محدودساز پالسمایی برای حفاظت از گیرنده الینت در توان  1211وات و  1811وات مورد آزمایش قرار گرفت .نتاایج انادازهگیاری
شده ،ضریب بازتاب از پورت ورودی را کمتر از  -11دسییل در بازه فرکانس کاری نشان میدهد .پس از بهینهسازی مقدار  hدر  19میلیمتار
و مقدار  nحدود  41میلیمتر بهدست آمد که در نمونه ساخته شده ما آن را  47میلیمتر یعنی دقیقا در مرکز قرار دادیام .نتاایج آزمایشاگاهی
به هنگام وقوع پالسهای توان باال همگرایی باالیی با نتایج روش اجزا محدود را نشان میدهد.
كليد واژه :امواج الكترومغناطيسی ،حفاظت سامانهها ،پالس توان باال ،محدودساز پالسمایی

 .1مقدمه

1

روش های مختلفای مانناد لیازر ،مولادهای تقویاتکنناده تولیاد

از جمله مهم ترین تهدیداتی که برای تجهیزات الکترونیکی وجاود
دارد ،ضربات الکترومغناطیسی با توان باال اسات کاه مایتواناد در
کسری از ثانیه میدان الکتریکی باالیی در کلیه تجهیزات پیراماون
خود ایجاد نماید که موجب ایجاد اختالل در عملکرد آنها شود .در
جنگ های مدرن آیناده یاک ساال الکترومغناطیسای مایتواناد
بسیاری از سامانههای نظامی دشمن را بدون ایجااد تلفاات از کاار
بیندازد برای مثال ،این سال میتواند سامانه کنترلی یک خاودرو
را از کار بیاندازد و یا سامانههای هدفگیری موشکهاای مختلا
را از کار بیاندازد و یاا اینکاه ساامانههاای ارتبااطی باین خطاو
دشمن را بهکلی از کار بیاندازد و همچنین مایتواناد ساامانههاای
ناوبری و انتقال برق را از رده خارج کند و یا حسگرهای برد بلند و
برد کوتاه را مختل سازد.
آشنای با انواع روش هایی که ممکن است برای تجهیزات ماا

ماایشااوند ] [1همچنااین ممکاان اساات از نااوع پااالسهااای
الکترومغناطیسی ناشی از انقجار مانناد ارتفااع بااال21باشاند ].[2
ممکاان اساات از مااوادی باارای حفاظاات از تجهیاازات الکترونیااک
اسااتفاده شااود ،اثربخشاای مااواد محااافر در براباار پااالسهااای
الکترومغناطیسی بررسی و برای فراهم آوردن الزامات و اثربخشای
مواد محافر ،تست اثربخشی مواد در حوزة زماان در برابار تخلیاه
الکترواستاتیکی ESD02و پاالس الکترومغناطیسای ارا اه شاد [.]0
نفوذ میدانهای مربو به پالسهای الکترومغناطیسای EMP40باه
اتاقک محافر فلزی باا یاک شاکاف ماورد بررسای قارار گرفتاه و
اثربخشی حفاظ با اندازه های مختل با روش دیفرانسایل محادود
حوزة زمان محاسبه شد [ .]4تسات حاوزه زماان اثربخشای ماواد
حفاظتی در مقابل پالس های الکترومغناطیسی انجاام شاده اسات
[ ]0همچنااین تکنولااوژیهااای حفاظاات در براباار  EMPو روش
تشخیص پاالس الکترومغناطیسای بررسای و تشاری گردیاد [.]1

خطر ایجاد شود ضروری میباشد ،پالسهاای الکترومغناطیسای از
* نویسنده پاسخگو:

a_bali@mut.ac.ir

)high-altitude electromagnetic pulse (HEMP
Electrostatic Discharge
electromagnetic pulse
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فانگ و همکاران [ ]7به شبیهسازی مشخصههای حفااظ و از باین

شدن و تغییر جهت انتقال شاود [ .]17مطالعااتی در ماورد تاأثیر

رفتن یک نوع دریچة موج بار بارای  EMPپرداختناد .آنهاا ضامن

میدانهای الکتریکای و مغناطیسای بار  CNTانجاام شاده اسات

توصی هندسة مورد نظر ،مش بندی دریچة موجبر را انجام داده و

[.]18

میاادان الکتریکاای برحسااب زمااان را در نقااا مختلا اسااتخراج
کردنااد .مطالعااة نظااری و آزمایشااگاهی اثاارات تاازویج پااالس
الکترومغناطیسی روی کابل محاافر بررسای شاده و تحلیال اثار
تزویج در شرایط مختل انجام شده است [.]8

فرستنده ها ،گیرندهها و دیگر اجزاء سامانهها مورد هدف امواج
الکترومغناطیسی پرقدرت و میدان های ناشی از آن قارار گرفتاه و
باعث آسیب گذرا و اثرات موقات یاا دایام روی تعادادی از مناابع
میشوند .منابع اولیه جمعکنناده انارژی اماواج الکترومغناطیسای

شناخت روشهای تست و اثربخشی مرحله مهمای مایباشاد،

پرقدرت ،آنتنهاا ،خطاو انتقاال و تماام اتصااالت و الماانهاای

روش های تست درزگیر تداخل الکترومغناطیسی ( )EMI1و توسعة

مختل هستند .در درجه اول گیرندهها ،تنظیمکنندههاا و سا س

EMI

بخاشهاای پردازشای و عملگرهاا آسایب مایبینناد .در صاورت

نیااز موضااوع مهماای اساات [ .]9مااواد مختلفاای ممکاان اساات در

استفاده از محفظة فلزی کامل بارای اطاراف تجهیازات ،حفاظات

تجهیزات حفاظتی استفاده شوند ،با و و همکااران باه تحلیال اثار

کافی برای جلوگیری از آسیب امواج الکترومغناطیسای پرقادرت و

بخشاای مااواد کااام وزیتی بااا گااذردهی منفاای باارای پااالسهااای

میدانهای ناشی از آن فراهم شود اما در ماورد تجهیازات گیرناده

الکترومغناطیساای مختل ا پرداختن اد و ضاامن اسااتفاده از روش

مانند الینت چون کار آنتن گیرنادگی اسات انجاام چناین کااری

دیفرانسیل محدود حوزه زماان ،اطالعاات را باا دادههاای تجربای

ممکن نیست .محدودساز پالسمایی یک قطعه برای محدود کاردن

دیگار مقایساه کردناد و مفیاد باودن ماواد کاام وزیتی در حااوزة

اماواج باا تاوان بااال اسات و یکای از راههاای حفاظات تجهیاازات

الکترومغناطیسی را تا ید کردند [.]11

سامانه های مشابه الینت در برابر امواج پرقادرت الکترومغناطیسای

روشهای مختل تست و ارزیابی درجاة اثربخشای درزگیار

در مقابله با  EMPسه عامل جهت قطبش موج حاادث شاده،

است.

شکل دهانه و دهانة آرایه برای تحلیال اثربخشای محفظاه اتاقاک

پالسما مدت زیادی اسات کاه در حاوزه فیزیاک و مهندسای

بررسااای شاااده اسااات [ .]11شااابیهساااازی تااازویج پاااالس

مورد مطالعاه قرارگرفتاه اسات و نتاایج حاصال از ایان مطالعاات

الکترومغناطیسی با مدارات محاافر موضاوع مهمای اسات کاه از

امروزه در بسیاری از صنایع بهطور عملی بهکار مایرود .باهصاورت

روشهایی مانند نفوذ یک سیم با یاک روزناه و اساتفاده از روش

کلای نگهااداری از سااامانههااای الکترونیکای در براباار پااالسهااای

دیفرانساایل محاادود حااوزة زمااان باارای شاابیهسااازی پااالس

الکترومغناطیساای بااا روشهااای متفاااوتی از قبیاال :جداسااازی

الکترومغناطیسی با جریان تداخل تحریک شده محقق شده اسات

زیرسااامانههااا ،رعایات اصااول زماین کااردن ،اسااتفاده از پوشااش

و شبیهسازیها نشان میدهد که سیم نفوذکننده میتواند تاا حاد
زیادی جریان تداخل تحریاک شاده در مادارها را افازایش دهاد،
افزایش طول سیم و زاویة وقوع  EMPهر دو تأثیر قابلتاوجهی در
جریان تداخل دارند [.]12
روش های مختلفی برای حفاظت از گیرندههای ارتباطی وجود
دارد ،یکاای از روشهااای کارآمااد جهاات حفاظاات ،اسااتفاده از
محدودسااازهای پالساامایی اساات .از الکترودهااای سااوزنی باارای
افزایش شدت میدان محلی در موجبر [ ]10-14استفاده شد .مواد
استفاده شده در ساوزنهاا باعاث بهباود ویژگایهاای الکتریکای،
مکانیکی و حرارتی مانند هدایت باال و پایداری حرارتی مایشاود
[ .]10-11اگاار پااینهااا از جاانس CNTانتخاااب شااوند  ،صاافحه
پالسمایی ایجاد شده در طی این فرآیند می تواناد باعاث تقویات
پالس مغناطیسی ،کاهش حداکثر تاوان ماورد نیااز بارای پالساما
Electromagnetic interference

1

مناسب ،متوق کردن جریانهاا و  ...را دارد کاه در برخای ماوارد
مانند رادارها ،آنتنها ،فرستندهها و گیرندهها قابل استفاده نیستند
و تنها روشهایی مانند استفاده از پالسما میتواند برای مقابلاه باا
سال های الکترومغناطیس استفاده شود کاه در ایان پاژوهش باه
تفضیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
هدف از طراحی محدودساز پالسمایی حفاظت از ساامانههاای
ارتباطی در برابر پالسهای الکترومغناطیسی میباشد .طراحی باید
به گونه ای باشد کاه کمتارین اتاالف را در حالات کاارکرد عاادی
داشته باشیم .روش انجام طراحی دارای مراحل مختلفی میباشاد،
ابتدا با توجه به محدودیتهای جایابی و باناد فرکانسای ،محادوده
ابعاااد اسااتاندارد مااوجباار اسااتاندارد اسااتخراج شااده اساات و بااا
شبیهسازی هندسه و توجه به میدان الکتریکی برای شکست گااز،
محدوده ابعاد کوچک تر گردید ،در نهایت با بهینهساازی ،طراحای
بهینه انجام شد .صحتسنجی کار با مقایسه نتاایج شابیهساازی و
نمونه ساخته شده همچنین مقایسه با نموناههاای مشاابه صاورت
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گرفته است .شدت میدان در حالات  FEMو حالات آزمایشاگاهی

می شود .ژنراتورهای  MHDانرژی داخلی یاک گااز را مانناد یاک

اختالفی حدود  0درصدی داشتهاند.

توربو ژنراتور به توان الکتریکی تبدیل میکنند [.]21

 .3-2منابع مایكروویو توان باال

 .2فناوریهای توان پالسی

0

روش های مختلفی برای تولید پالس وجود دارد ،فناوریهای عمده
را میتوان در این بخش بصورت مختصر شر داد :

 .1-2مولد شارژ فشرده
 FCG1استفاده از یک انفجار سریع برای فشارده ساازی لحظاهای
یک میدان مغناطیسی و آزادسازی لحظاهای آن اسات و قاادر باه
تولید انرژی الکتریکی باه میازان میلیاونهاا ژول در مادت زماان
کسری از ثانیه است .باند فرکانسی مولادهاای  FCGغالباا از یاک
مگاهرتز کمتر است و بسایاری از هادفهاا را باا چناین محادوده

منابع مایکروویو توان باال (  )HPMبهدلیل احتمال زیاد اصابت باه
هدف در مقایساه باا ساال هاای معماولی (زیارا باا انتشاار پرتاو
تابشی RFموج بهکل هدف میتابد و نیازی به هادفگیاری دقیاق
نیست) ،وابساتگی کمتار باه شارایط جاوی ،اعماال یکنواخات و
همزمان و با سرعت نور به هادف ،مخاربتار و تهدیدکننادهتار از
سال های متداول دیگر هستند .اماروزه مناابع  HPMکاربردهاای
نظامی زیادی دارند [ .]22در جدول ( )1ویژگایهاای پاالسهاای
 HPMو  UWBذکر شده است.
جدول ( :)1مشخصات پالسهای  HPMو ]22-24[ UWB

فرکانسی نمیتاوان باه آساانی ماورد حملاه قارارداد ،زیارا حاوزه

مؤلفه

عملکرد فرکانس آنها به مراتب باالتر و در فرکانسهای نزدیک باه

فرکانس،

مایکرویوو میباشد FCG .از یک سیلندر فلزی (بهعنوان آرمیچار)،
مواد منفجره قوی و یک پوشش قوی بیرونی که تمامی دستگاه را
احاطه کرده ،تشکیل شده است .جریان فشرده شده به درون یاک
آنااتن فرسااتاده ماایشااود و یااک مااوج الکترومغناطیساای بساایار
قدرتمند از آنتن بیرون مایآیاد .باا بازرش شادن ابعااد  FCGباا
مشکالت فنی و تکنولوژیکی مواجه می شاویم .ایان چاالشهاا باا
افزایش ولتاژهای الکتریکی در حجم فشردهسازی شار مغناطیسای
و همچنین رشد اثرات نیروی میدان مغناطیسای بار روی عناصار

HPM

UWB

 1تا  11گیگاهرتز

از  111مگاهرتز تا
چندین گیگاهرتز

شدت میدان
در هدف

بصورت معمول 111
کیلوولت بر متر

بصورت معمول 01
کیلوولت بر متر

زمان صعود

کمتر از  11نانو ثانیه

01 ns -1/0 ps

طول انفجار
پالس (ثانیه)

( 1 - 11ثانیه)

( 1 - 11ثانیه)

21 ns - 1μ

0/1-0 Ns

تک پالس تا یک
کیلوهرتز

تک پالس تا دهها
کیلوهرتز

عرض

پالس)(τ

فرکانس تکرار
پالس

طراحی ایجاد مایشاوند .اتصاال ساری و ماوازی چناد  FCGکاه
ماژولهای عملکردی هامزماان دارناد ،یکای از راههاای باهدسات
آوردن انرژی و جریانهای باال است ،مولدهای فشردهساز شاارژ در
مقایسه با دیگر سامانههای مرسوم ،بیشترین پالس تاوان خروجای

 .3-2سالحهای با انرژی مستقيم
این نوع سال ها عملکرد فرکانسی باین یاک مگااهرتز تاا پاانزده
گیگاهرتز با مدت زمان چند بیلیونیوم ثانیه در توانهاای متفااوت

در اندازه و وزن واحد را پیشنهاد میدهند [.]19-21

را دارند .سال های با انرژی مستقیم ( )DEW4یک منطقه محادود

 .2-2مولدهای هيدرودیناميكی مغناطيسی

جغرافیااایی و یااا یااک وساایله خاااص ماننااد یااک هواپیمااا یااا

از مولدهای مگنوهیدرودینامیکی ( )MHD2می تاوان بارای ایجااد
مولدهای شارژ فشرده استفاده کرد.

اصول کلی ژنراتورهاای MHD

بر این است که جریان گاز پالسما از میان میدان مغناطیسی قوی
عبور داده میشود و یون های مثبت و منفی بر روی الکترود که در
باال و پایین جریان گاز پالسما قرار دارند جماع مایشاوند و یاک
ژنراتور جریان مستقیم را بهوجود می آورناد .گااز پالساما پاس از
عبور از کانال باریاک طراحای شاده در محفظاه آن ،سارعت و در
نتیجه انرژی بیشتری پیدا می کند و با فشار بیشتری وارد محفظاه
Flux Compression Generator
magneto hydrodynamic

1
2

خودرو ،سامانه های مدرن ،مدارات مجتمع و سوییچ های رلاه (کاه
در کنترل و فرماندهی سامانههای نظامی بهکار میروناد) را ماورد
تهاجم قرار میدهند .توجه به  DEWدر سناریوهای دفاعی آیناده
در حال افزایش است ،از اینرو برنامههاای ملای و باینالمللای در
حال افزایش فعالیتهای خود روی فناوریهای لیازر و ماایکروویو
توان باال در دفاع و ضد تروریسم هستند .توان ساال هاای لیازری
با انرژی متوسط ( )MEL0از  1کیلووات تا  111کیلووات است کاه
انرژی الکتریکی آن در هر پالس در محادوده کیلاوژول مایشاود.
high power microwave
directed energy weapon
solid state medium energy weapon laser

3
4
5
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 .3محدودساز پالسمایی
پالسما مدت زیادی است که در حوزه فیزیاک و مهندسای ماورد
مطالعه قرارگرفته است و نتایج حاصل از این مطالعاات اماروزه در
بسیاری از صنایع بهطور عملی بهکار میرود .تجهیزات تخلیاه گااز
در گذشته بیشتر استفاده میشادند ولای باهدلیال سارعت عمال
پاایین در کاربردهاایی کااه زماان مسائله مهماای اسات ،اسااتفاده
نمیشوند ،زیرا ایان تجهیازات اساتاندارد الزم بارای محافظات در
برابر پالس های با زمان صعود سریع و انرژی باال را ندارند در واقاع
نوع تخلیه گازی قابلیت حفاظت در برابار تاوان بااال را دارناد اماا
زمان پاسخ کند است .در مقابال ،تجهیازات حالات جاماد ،مانناد
دیود بهمنی سیلیکونی و واریستور اکسید فلزی به نوبه خود بسیار

باید یادآوری شاود کاه از آنجاا کاه یاونهاا بسایار سانگینتار از
الکترونها هستند ،از یونها در فرکانس پالسما چشم پوشی شاده
است .نوسانات یون در فاصلة بسیار کمتری نسبت به الکتارونهاا
ر خواهد داد .بناابراین ،چگاالی حجمای باار تنهاا باه نوساانات
الکترون وابسته خواهد بود .پاسخ معادلة دیفرانسیلی فوق به شر
زیر است:
()0

فرکانس زاویهای مربو به نوسان چگالی بار آزاد  نیز همان
 pاست ،لذا داریم:
()1

)

(

سریع بوده اما در برابر سطو توان باال آسیب پذیرند [.]24-20
از آنجا که پالسما یک محیط حامل باار آزاد اسات ،نوساانات
طبیعی که در اثر اختاالالت الکتریکی و حرارتای ر مایدهناد را
نشان میدهد .از آنجا که تنها حر کات الکتارونهاا درون پالساما
مدنظر است ،تنها روی نوسانات هماهنگ الکترونها حول یاونهاا
توجه خواهد شد .تحلیل با این فرض شروع میشود کاه باهدلیال
نوسانات هارمونیک الکتارونهاا حاول یاونهاا ،چگاالی الکتارون
میتواند در فرکانس زاویهای  نوساان کناد و لاذا شادت میادان
الکتریکی ⃗ نیز در همان فرکانس نوسان خواهاد نماود .نوساانات

فرکانس پالسما همچنین میتواند از چگاالی جریاان حجمای
درون پالسما بهدلیل تعامال باا ماوج الکترومغناطیسای اساتخراج
شود.
√

()7

)

(

ب اهصااورت تقریباای فرکااانس پالسااما  9براباار جااذر چگااالی
الکترونهاست.
که در آن مقادیر عددی مؤلفه ها در زیر آمده است:

چگالی ،با چگالی بار آزاد خالص  افزایش خواهد یافت کاه طباق
رابطة زیر به چگالی جریان حجمی

وابسته است [: ]21-27
اگر فرکانس موج برخوردی به ناحیة پالسما ،کمتر از فرکانس

()1

پالسما باشد ،واکنش الکترونها در پالساما باه میادان الکتریکای
که به معادلة پیوستگی معروف است .الزم به ذکر است معادله

موج الکترومغناطیسی بهصورت جذب انرژی و یا بازتاب آنها است،

پیوستگی یک معادله در فیزیک است که جابهجاایی یاک کمیات

بنابراین با تنظیم چگالی الکترونی گاز میتاوان نقطاه شکسات را

پایسته را توصی میکند ،با قرار دادن طبق رابطة( )1داریم:

تنظیم کرد ،البته مؤلفههای گاز و همچنین وضاعیت فشاار و دماا

()2

⃗

)⃗ (

از طرفی چگاالی باار آزاد خاالص  ،طباق رابطاه زیار باه
مربو است.
()0

نیز مؤثر میباشد .نتیجة دیگری که از برخورد این امواج به ساط

⃗

پالسما حاصل میشود آن است که الکتارونهاای نزدیاک ساط
⃗

پالسما مانند دای لهای کوچکی رفتارخواهند کرد و ماوج تابشای
برخوردی به پالسما را بازمیتابانند [.]21-27

 .0محاسبه مقاومت و اندوكتانس و ظرفيت خازنی
پالسما

با ادغام روابط ،چگالی بار آزاد  عبارتست از:
()4

مقاومت و اندوکتانس پالسما را میتوان محاسبه کرد
محیط حلقه پالسما

است [.]28-29

مقاومت پالسما  Rpبصورت معادله ()9
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جدول ( :)2دامنه ابعاد برای طراحی محدودساز بر حسب میلیمتر[]01

و در نتیجه میتوان مقاوت را باهصاورت

که در آن
( )9محاسبه کرد:
()9

اندوکتانس پالسما یا  Lpباهصاورت نسابت شاار مغناطیسای

ao

ain

bo

bin

l

h

n

w

u

-91
110

-81
119

-08
18

-04
14

-01
111

-1
29

-1
47

-1
0

-1
0

که مؤلفههای ذکر شده مطابق شکل ( )1میباشند:

تولید شده بهوسیلة جریان پالسما به مقدار جریان پالسما تعریا
میشود.
شار مغناطیسی برابر μ ̃ ⁄

است ،پس اندوکتانس بهصورت

( )11محاسبه میشود:

h

μ

()11

2u

ثابت گذردهی پالسما با توجه به فرکانس پالساما و فرکاانس

a

حادث شده محاسبه شده است:
()11

2w

]

[

در فرکانسهای خیلی باال که

،

از

b

n

شكل ( :)1شماتیک محدودساز

مثبت اما کمتر

است ،بنابراین در این ناحیة فرکانسی ،پالسما مانند یک دی

الکتریک با ثابت دیالکتریک کمتر از واحد رفتار مایکناد (عباور
مااوج) .در فرکااانسهااای پااایینتر،

𝜔

𝜔 کااه باارای اکثاار
یک ناحیه با چنین

دشارژهای پالسما این شر را داریم

پالسمایی به طول  1و مسااحت ساط مقطاع  ،Aدارای ظرفیات
خازنی ⁄

ام اادانس ساالفی

میباشد کاه مقاداری منفای دارد و مارتبط باا
)

(⁄

اساات )معااادل بااا یااک مقاادار

موهومی مثبت) بنابراین در ناحیاة فرکانسای

𝜔

 ωپالساما

مانند یک سل رفتار میکند.
()12

شكل ( :)2مشبندی محدودساز
] ⁄

[

استفاده شده و با تغییر ارتفاع سوزن به بررسای میادان الکتریکای

با ترکیب از رابطه ( )7و (:)12
()10

برای بهدست آوردن میدان الکتریکی باالتر ابتدا از یک ساوزن
پرداخته شده است:

] ⁄

[

 .5طراحی محدودساز پالسمایی
ابعاد دهانه موجبر برابر  94میلیمتر در  11میلایمتار و طاول آن
نیز  01تا  111میلیمتر می باشد .ابعاد دهانه موجبر باا توجاه باه
تجهیزات تسات ،مشخصاات محیطای ساامانه ماورد نظار ،نتاایج
شبیهسازی و سازگار با استانداردهای طراحی ،انتخااب شاده اناد.
ابعاد و مؤلفههای متفرقه در حین کار بهینه شدهاند.

شكل ( :)3شدت میدان الکتریکی در h =10و توان  1کیلووات
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شكل ( :)6تأثیر تغییر  wبر

شكل ( :)3شدت میدان الکتریکی در h= 01و توان  1کیلووات

مؤلفه S11

همانطور که مشاهده می شود تغییر مقدار ایان مؤلفاه بارای
مقادیر  1تا  0میلیمتر تأثیر چندانی بر ماتریس پراکندگی نادارد
و مؤلفه اساسی تغییر ارتفاع سوزنها میباشد.

 .6بهينهسازی ارتفاع سوزن و محل قرارگيری آن
جهت داشتن بیشترین میدان بایاد  h= 29/0و  n= 47باشاد اماا

شكل( :)0مؤلفههای  S11و  S12در وضعیت تک سوزنه

با افزایش ارتفاع سوزن مقدار میدان الکتریکی بیشتر میشاود
و مؤلفه بازتاب نیز افزایش می یابد و انتقال رونادی کاهشای دارد.
مقدار شدت میدان الکتریکی در محدوده خوبی میباشد ولی برای
عملکرد عادی نیاز داریم که  S11کوچکتر از  -11دسیبال و

S12

بزرگتر از  -0دسیبال باشاد بناابراین روش تاک ساوزنه مناساب
نمیباشد.
حال از  2سوزن بهصورت روبهروی هم استفاده میکنیم :با تغییار
قطر انتهایی سوزن ( )wمؤلفههای مورد نظر را بررسی شده است:

این موضوع باعث میشود که مؤلفههاای  s11و s12در باازه قباول
قبول نباشند .شرو اولیه برای بهینهسازی باا اعماال شار هاای
 S11و  S12بزرگتر از پیادهسازی شد ،البته اینکه در یاک باازه باا
این طول فرکاانس بتاوانیم شارایط را محقاق کارده و همچناین
بیشترین میدان را داشته باشیم مقدور نمیباشاد ولای بارای بااال
بردن میادان و احتماال شکسات ،الزم اسات کاه ضاریب پناالتی
میدان را بیشتر در نظر بگیریم و تا جایی که ممکن است مقادار h
را بیشتر در نظر بگیریم ،البته در مسا ل بهینهسازی مرسوم اسات
که فرکاانس مرکازی را در نظار گرفتاه و بهیناه کاردن را در آن
فرکانس انجاام مای دهناد ،فرکاانس محاوری ماا فرکاانس 2/40
گیگاهرتز است.
بهینه سازی با تابع هدف زیر انجام شد:
()14

)

(

)

(

با استفاده از الگوریتم ژنتیک به محاسبه مقدار  hو  nپرداخته
شد:

شكل ( :)5تأثیر تغییر  wبر

مؤلفه S11

شكل ( :)7بهینهسازی مقدار  hبا الگوریتم ژنتیک
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شكل ( :)11تنظیمات انجام شده جهت انجام آزمایش

شكل ( :)8بهینهسازی مقدار  nبا الگوریتم ژنتیک

مقدار  hدر حدود 19میلیمتر و مقدار  nحدود  41میلایمتار
بهدست آمد که البته در نمونه ساخته شده ما آن را  47میلیمتار
یعنی دقیقا در مرکز قرار دادیم.
جدول ( :)3مقادیر بهینه شده برحسب میلیمتر (نمونه ساخته شده)
ao

ain

bo

bin

l

h

n

w

u

98

94

14

11

01

19

47

2

1

شكل ( :)11خروجی فوتودیود

کااه  uشااعاع نااوز سااوزنهااا w ،شااعاع تااه سااوزن n ،محاال

به محض مشاهده شکست الکتریکی بین سوزنهاا ،فوتودیاود

قرارگیری سوزن h ،ارتفاع سوزن l ،طول موجبر bin ،عرض داخلای

تحریک شده و خروجی آن در اسیلوسکوپ رو یت مایگاردد .باا

محدودساااز bo ،عاارض بیروناای محدودساااز ain ،طااول داخلاای

اعمال توان  1211وات ،شکست الکتریکای باین ساوزنهاا انجاام

محدودساز و  aoطول خارجی محدودساز میباشد.

شده و خروجی فوتودیود در شکل ( )11استخراج شده است.
در مقایسه با مرجع ] [14زمان شکست به کمتر از  111ناانو
ثانیه رسیده است ،همچنین باتوجه به استفاده از توان پیوساته در
فشار اتمسفری و استفاده از هوا به عنوان گاز شکست اتفاق افتااده
است .همچنین احتمال شکست گاز در مواقعی که فاصله سوزنهاا
حتی بیشتر از 11میلیمتر است ،باالتر از طراحیهای انجاام شاده
قبلی است.

شكل ( :)9نمونه اولیه محدودساز

منبع توان باال با استفاده از النچار باه محدودسااز پالسامایی
اعمال شده است .سوزنها از جنس ماس باوده و بارای مشااهده
شکست از فوتودیودهای مدل  PH320و  PD438Bاستفاده شاده
است .فوتودیود به اسیلوسکوپ متصل شده و خروجی آن در حین
تست استخراج شده است.
منبع توان اعمال شده قابلیات تغییار در محادوده  911تاا1811
وات را دارد و جهت آزمایش این نمونه از فشار اتمسفری اساتفاده
شده است.

شكل ( :)12ناحیه موثردر هنگام شکست

با توجه به اینکه میدان الکترکای در نقاا ناوز تیاز بیشاتر
می باشد ،ناحیه مؤثر برای شکست منطقه بین  2سوزن مایباشاد
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که این ناحیه در شکل ( )12نشان داده شده است.

باال بردن میدان الکترکی از سوزن هاایی از جانس ماس اساتفاده
شده است ،در وضعیتی که از تک سوزن استفاده شده است میدان
الکترکی در وضعیت مطلوبی است و وقتای ارتفااع  01میلایمتار
باشاد مقاادار میاادان الکتریکاای باا اعمااال تااوان  1کیلااو وات ،تااا
100کیلوولت بر متر هم باال میرود و احتمال شکست بسایار بااال
است ولی مؤلفاه  S12کاه نشااندهناده میازان انتقاال اطالعاات
ارتبااطی بارای پاردازش در ساامانه الینات اسات کمتاار از -0dB
می باشد و تلفات سیگنال های الکتریکای بااالتر از حاد اساتاندارد

شكل ( :)13شدت میدان الکتریکی در هنگام اعمال توان 1211وات در
h=19

است و نمی توان از این طراحی استفاده کرد .در وضعیت دو سوزنه
با بهینهسازی ابعااد ساوزن و جایاابی بهیناه آن و تنظایم ارتفااع
سوزن ها به وضعیت مورد نظار رسایدیم .در نموناه سااخته شاده
ارتفاااع سااوزنهااا  19میلیمتاار در نظاار گرفتااه شااده اساات و از
فوتودیودهای حساس استفاده شده است که باا مشااهده شکسات
الکتریکی بتوانیم خروجای فوتودیاود را ثبات کنایم .منباع تاوان
اعمالی بهصورت پیوسته بوده و مقدار آن در محدوده  911وات تاا
 1811وات قابل تغییر بوده ولی ماا از منباع  1211وات اساتفاده
کردیم .جنس تیغههاای ساوزنی مسای باوده و فوتودیاود طاوری
تعبیه شده است که دقیقا بین دو ساوزن را پوشاش مایهاد .باه

شكل ( :)10مؤلفه  S11در نمونه ساخته شده

محض وقوع اولین جرقه الکتریکی گاز باه پالساما تبادیل شاده و
حفاظت انجاام مایگیارد .نتاایج آزمایشاگاهی باه هنگاام وقاوع
پالس های توان باال همگرایی باالیی با نتایج روش اجازا محادود را
نشان میدهد.
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در نمونه ساخته شده مقدار سیگنالهاای الکتریکای بایش از
 99درصد است و عمالت بازتاب بسیار کمای ناشای از جایگاذاری
سوزنها وجود دارد .میدان الکتریکای انادازهگیاری شاده در ایان
نمونه  401کیلوولت بر متر میباشاد کاه طباق مشااهدات انجاام
شده در محدودساز پالسمایی بر پایاه ماوجبر ،شکسات الکترکای
اتفاق افتاده و با تبدیل گاز به پالسما حفاظات از گیرناده بخاوبی
انجام میشود.

 .7نتيجهگيری
در این مقاله به بررسی اثر تغییر ابعاد هندسی عناصار محدودسااز
بر میدان الکتریکی و شکست الکتریکی پرداخته شده است .بارای

][1

[2] H. Ruirong, “A novel high-altitude electromagnetic
pulse protection circuit for RF applications,” vol. 84,
pp.1-8, 2019.
[3] C. Ming, W. Ming, and C. Xiang, “Testing of materials
shielding effectiveness against electromagnetic pulse.
in Cross Strait Quad-Regional Radio Science and
Wireless Technology Conference (CSQRWC), 2013.
[4] G. Cheng, “The penetrating of EMP fields into a metal
shielding enclosure by a slot. in Electromagnetic
Compatibility, 2002 3rd International Symposium on.
2002.
X. Chen and Y. G. Chen. “Time-domain test for
material electromagnetic pulse shielding effectiveness
based on shielding black-box windows method. in
Electromagnetic Compatibility (EMC EUROPE),
2012 International Symposium on. 2012.

][5

[6] V. Pereira and G. Kunkolienkar, “EMP (ElectroMagnetic Pulse )weapon technology along with EMP

117

طراحی و ساخت محدودساز پالسمایی به منظور محافظت از سامانههای مخابراتی؛ عارف بالی و همکاران
Alignment Mechanism,” Journal of Superconductivity
and Novel Magnetism . pp. 2889-2896, 2018

[18] K. Jelena, “Carbon nanotubes in electric and magnetic
fields,” Physical Review B, pp. 085452, 2018.
[19] V. Demidov, “High-power energy sources based on
the FCG parallel and series connection. in Pulsed
Power Conference, 1997. Digest of Technical Papers.
1997 11th IEEE International. 1997.
[20] A. Neuber, and J. C. Dickens, “Magnetic flux
compression generators. Proceedings of the IEEE,.
vol. 92, pp. 1205-1215. 2004.
[21] R. J. Rosa, “MHD power generation. Transactions
on Plasma Science,” vo.1, pp. 3-12, 1973.
[22] E. V. Keuren and J. Knighten, “Use of high power
microwave weapons. in Security Technology,, 1995.
Proceedings. Institute of Electrical and Electronics
Engineers 29th Annual 1995 International Carnahan
Conference on. 1995.
[23] T. H. Weise, “Overview of directed energy weapon
developments. in Electromagnetic Launc Technology,
2004. 2004 12th Symposium on. 2005.

shielding and detection methodology. in Computing,
Communications and Networking Technologies
(ICCCNT), 2013 Fourth International Conference on.
2013.
[7]

C. Fang, Q. Zhang, and D. Xie. Simulation of
shielding characteristic of a typical decay waveguide
window for EMP. in Electromagnetics in Advanced
Applications (ICEAA), 2010 International Conference
on. 2010.

[8]

D. Xiao, “Experimental and Theoretical Study of
Coupling E]ffect of Electromagnetic Pulse on
Shielded Cable. in Electromagnetic Field Problems
and Applications (ICEF), Sixth International
Conference on. 2012.

[9]

G. Kunkel, “Historical methods of testing EMI
gaskets. in Product Compliance Engineering (ISPCE),
2014 IEEE Symposium on.

[10] B. Yong-fang, “The analysis of shielding effectiveness
of negative permittivity composite materials to
different EMP. in Microwave, Antenna, Propagation
and EMC Technologies for Wireless. MAPE IEEE
International Symposium on. 2005.

[24] H. Canacsinh, L. M. Redondo, and J. F. Silva, “Solid
state bipolar Marx modulator for nonthermal plasma
aplications,” 2009 IEEE International Conference on
Plasma Science - Abstracts, San Diego, CA, USA,
2009,

[11] T. Hu, Q. Liu, and X. Yi. “Study of shielding
properties of cylindrical enclosures illuminated by
EMP. in Microwave, Antenna, Propagation and EMC
Technologies
for
Wireless
Communications
(MAPE),” IEEE 5th International Symposium on.
2013.

[25] Z. V. Missen, A. Semnani, and D. Peroulis,
“Toward a High-Power High-Isolation Wideband
Plasma Limiter,” 2019 IEEE 20th Wireless and
Microwave Technology Conference (WAMICON),
Cocoa Beach, FL, USA, 2019

[12] L. Xu, “Simulation of the EMP coupling to circuits
inside a shielding box by a wire penetrated with an
aperture. in Microwave, Antenna, Propagation and
EMC Technologies for Wireless Communications,”
International Symposium on. 2007.

[26] F. Francis Chen, “Introduction to Plasma Physics
and Controlled Fusion"Third Edition, 2016.

[13] J. Mankowski, “Field enhanced microwave break
down in a plasma limiter,” IEEE transactions on
plasma science, pp.102-103.

[27] J. Benford and A. Swegle, “High Power Microwaves"
Series in Plasma Physics, Second Edition, 2007.
[28] M. A. Lieberman, “A Mnni-Course on the principles
of plasma discharees, 2003.
[29] M. A. Lieberman, A. J. Lichtenberg “Principles of
Plasma Discharges and Materials processing,” Second
Edition, 2006.
[30] Marcuvitz, Nathan. Waveguide handbook. no. 21. Iet,
1951.

[14] Y. Yi-Ming, Y. Cheng-Wei, and Q. Bao-Liang
“Measurement of S-band microwave gas breakdown
by enhancing the electric field in a waveguide,” IEEE
Transactions on Plasma Science vol. 40, no. 12
pp.3427-3432, 2002.
[15] Z. Samir, “Electrical Transport Properties of Carbon
Nanotube/Polyester Polymer Composites,” Journal of
Superconductivity and Novel Magnetism, pp.185-190,
2019.
[16] P. Eric, “Avalanche, joule breakdown and hysteresis
in carbon nanotube transistors,” IEEE International
Reliability Physics Symposium, 2009.
[17] K. Kaveh, “Effect of High Magnetic Pulse Iteration on
Electrical Property of CNT-Polypyrrole Composite:

Journal of Applied Electromagnetics
Vol. 10, No.1, 2022-2023 (Serial No. 24)

3

The design and fabrication of a plasma limiter to protect communication
systems
A. bali 1*, M. R. Alizadeh Pahlavani 2, H. fayazi3
* University of Electrical and Computer Complex, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
(Received: 24/05/2021; Accepted: 07/08/2021)

Abstract
The energy from electromagnetic pulses causes disruptions and sometimes failure in the performance of the
electronic systems used in radars and communications equipment such as the ELINT system. The rate of
influence of high-powered electromagnetic waves and their electric fields on the equipment depends on two
parameters: the intensity of the electric field and the target coating method. The plasma is a means of protection
against electromagnetic threats. When an electromagnetic pulse is propagated through a plasma limiter, the
charge particles accelerate, and the magnetic field generated by the electromagnetic wave can change the state
of the gas to plasma. In this paper, the design theory of a plasma limiter based on a new structure at 1.8 to 2.8
GHz is presented. By introducing various power generation sources, numerical analysis, simulation and
optimization is carried out for the plasma limiter and the prototype of plasma limiter intended to protect the
ELINT receiver in the frequency range of 1.8 to 2.8 GHz at 1200 and 1800 w is tested. The measured results
show that the return loss is better than -10 dB at 1.8 to 2.8 GHz. After optimization, the value of h is obtained in
19 mm and the value of n is found to be about 46 mm, which in the constructed sample, we place it at 47 mm,
exactly in the center. The laboratory results during high power pulses show an excellent agreement with respect
to the finite element method.
Keywords: Electromagnetic waves, protection systems, High power pulse, Plasma Limiter.
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