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بهبود اثربخشی حفاظتی سپرالکترومغناطیسی در برابر امواج راداری باند ایکس با استفاده از
ویدا زراوشانی ،1علی خوانین ،2سید باقر مرتضوی ،3احمد جنیدی
تاریخ دریافت33/12/44 :

جعفری4

تاریخ ویرایش34/42/21 :

تاریخ پذیرش34/44/41 :

چکیده
زمینه و هدف :باند بسامدی  Xدارای محدوده بسامدی  8-12/5گیگاهرتز بوده و کاربردهای متنوعی مانند کنترل ترافیک هوایی ،ارتباطاا نااوبری دریاایی و ...
دارد .عدم کنترل مواجهه با این امواج میتواند باعث آسیب به سالمت شاغلین شود .استفاده از حفاظ ،فعالً راهکار کنترلای برتار در پیشاگیری از مواجهاه باا اماواج
مایکروویو است .در این مطالعه سعی شد تأثیر تغییرا پراکندگی نانوذرا در تقویت یک نوع سپر الکترومغناطیس نانوکامپوزیتی بررسی گردد.
روش بررسی :در این تحقیق از رزین اپوکسی و نانوذرا اکسید نیکل ( 7درصد وزنی) در ضخامتهای  4 ،2و  6میلیمتر جهت ساخت نانو کامپوزیتها اساتفاده
شد .مد زمانهای  14و  66دقیقه بهعنوان مد زمان اختالط نانوذرا در حالل جهت بررسی تغییرا پراکندگی در نظرگرفتاه شاد و بار ایان اسااس ساپرهای
ساخته شده با عنوان گروههای یک (مد زمان اختالط  14دقیقه) و دو (مد زماان اخاتالط  66دقیقاه) نامگاذاری شادند .باا اساتفاده از دساتگاههاای X-ray
 Diffractionو  Field Emission Scanning Electron Microscopeنانو ذرا مورد استفاده مشخصاهیاابی و مقاادیر اثربخشای حفاا تی ناانو
کامپوزیتها با استفاده از دستگاه  Vector Network Analyzerاندازهگیری شد.
یافتهها :پراکندگی نانوذرا در نانو کامپوزیتهای گروه دو بهتر از گروه یک بود .میانگین مقادیر درصد کاهندگی در نانو کامپوزیتهای گاروه  2بیشاتر از گاروه 1
بود .به گونهای که این مقادیر برای ضخامتهای مورد نظر در گروه  1به ترتیب برابار باا  63/43 ،46/45و  74/83و در گاروه  2برابار باا  78/48 ،52/42و 84/14
درصد بود .بیشترین درصد کاهندگی  31/12درصد بود که توسط نانوکامپوزیت  6میلیمتری (در گروه  )2و در بسامد  8/8گیگاهرتز به دست آماد .در ایان گاروه باا
افزایش ضخامت ،میانگین اثربخشی حفا تی نانو کامپوزیتها افزایش یافت.
نتیجهگیری :افزایش مد زمان اختالط نانوذرا در حالل باعث بهبود پراکندگی آنها در ماتریس و افزایش مقادیر اثربخشی حفا تی شد .میتاوان از ایان ناانو
کامپوزیتها بهعنوان حفاظ مناسب جهت کنترل امواج مایکروویو باند بسامدی  Xدر محیطهای کاری استفاده نمود و نانوکامپوزیت  6میلیمتری در گاروه دو ،ساپر
مناسب برای این امر است .همچنین میتوان برای کنترل شد مایکروویو در بسامدهای ویژهای مانند  8/8و  12/5گیگاهرتز به ترتیب از سپر  6و  4میلیمتری در
گروه  2استفاده نمود چراکه میتوانند بیش از  87درصد از مقدار اولیه شد امواج مورد نظر را کاهش دهند.
کلیدواژهها :سپر الکترومغناطیس ،مایکروویو ،نانوکامپوزیت ،اکسید نیکل ،امواج الکترومغناطیس ،پراکندگی.

مقدمه
امااواج مااایکروویو بخشاای از امااواج الکترومغناااطیس
هساتند کاه دارای بساامد  MHz 344تاا GHz 344
هسااتند و در صاانای نظااامی ،پزشااکی ،مخااابرا و
...کاربردهای متنوعی دارند [ .]2 ،1باند بسامدی  Xکه از
دسته امواج ماایکروویو اسات دارای محادوده بساامدی
 8-12گیگاااهرتز بااوده [ ]3و طبااق تعریااج انجماان
مهندسااااین باااارر و الکترونیااااک (Institute of
)IEEE( )Electrical and Electronic Engineers

دارای محدودهی بساامدی  8- 12/5گیگااهرتز اسات
[ .]4این باناد بساامدی کاربردهاای متناوعی از جملاه
ارتباطااا ماااهوارهای ،راداری ،شاابکهای و اینترنتاای،
فضایی ،رادیاویی ،کنتارل ترافیاک هاوایی ،ارتباطاا
ناااوبری دریااایی و ایسااتگاههای هواشناساای دارد [.]3
انتشار این امواج در محیط کار میتواند شاغلین را تحت
مواجهااه قاارار دهااد .عاادم کنتاارل مواجهااه بااا امااواج
مایکروویو میتواند باعث آسایب باه ساالمت شااغلین
شود؛ بنابراین کنترل این امواج بهعنوان یکی از عوامال

_____________________________________________________________________________________________________
 -1دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت حرفهای ،گروه بهداشت حرفهای ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
( -2نویسنده مسئول) دانشیار ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای) ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایرانkhavanin@modares.ac.ir .
 -3استاد ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 -4دانشیار ،گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران.
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. Shield
. Occupational Safety and Health Administration
3
. American Conference of Industrial Hygienists
4
.Threshold limited values
 .5واحد شد میدان الکتریکی
 .6واحد شد میدان مغناطیسی
 .7واحد چگالی توان
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فیزیکی زیانآور محیط کار ضروری اسات .در یکای از
مطالعا گذشته ،اثرا بیولوژیک امواج الکترومغناطیس
راداری روی  44581سرباز قدیمی که مد هاا باا ایان
امواج مواجهه داشتند مطالعه شد کاه افازایش معنایدار
ابتال به سرطان خون غیر لیمفوسایتیک و نیاز افازایش
اندک مقدار مرگ و میار را در آنهاا گازارش داد .ایان
پژوهش میتواند نشاندهنده تعدادی از شااغلین ماورد
مواجهااه بااا ایاان امااواج باشااد [ .]5اقااداماتی کااه در
محیطهای کاری برای کنترل امواج مایکروویو صاور
میگیرد شامل کنترل مهندسی (استفاده از حفاظ 1و،)...
کنترل مدیریتی (رعایت حد مجاز ،کاهش زمان مواجهه
و ایجاد فاصله و )...و وسایل حفا ت فردی (لباسهاای
حفااا تی) میباشااد [ .]7 ،6یکاای از انااواع کنترلهااای
مدیریتی کاه کااربرد فراوانای دارد رعایات حاد مجااز
مواجهه میباشد2OSHA .حد مجاز چگالی تاوان ماثثر
در مد زمان حداکثر  4/1ساعت را برای بازه بسامدی
 14مگاااهرتز تااا  144گیگاااهرتز 14 ،میلاای وا باار
سانتیمترمرب تعریج نماوده اسات 3ACGIH .مقادار
 4TLVsرا در سال  2448برای پرتوهای ماایکروویو در
بااازه بسااامدی  3تااا  15گیگاااهرتز 14 ،میلاای وا باار
سانتیمترمرب برای  6دقیقه مواجهه اعالم نموده اسات
[ .]6بر اساس استاندارد شاماره  8567کاه در ساازمان
استاندارد و تحقیقا صنعتی ایران باه تصاویب رسایده
اساات حااد مجاااز پرتااوگیری بااا پرتوهااای رادیااویی و
مایکروویو بارای شااغلین در باازه بساامدی  2تاا 344
گیگاهرتز  137 ،ولت بر متر 5یا  4/36آمپر بر متار 6یاا
 54وا بر مترمرب  7برای مد زمان حداکثر  6دقیقاه
تعریااج شااده اساات [ .]8باادیهی اساات ایاان اماار
محدودیتهای مختلفی را در محیطهای کاری تحمیل
میکنااد بنااابراین اهمیاات و اولویاات اسااتفاده از حفاااظ

بهعنوان کنترلهاای مهندسای بایش از پایش مطار
میگردد .کنترلهای مهندسی بهتارین رویکارد ایمنای
برای مایکروویو و امواج رادیاویی هساتند و اساتفاده از
حفاظ میتواند مواجهه را باه مقادار قابال مالحظاهای
کاهش دهد [ .]6در علم الکترومغنااطیس ،شااخهای از
دانش بهعنوان سازگاری الکترومغناطیسای 8وجاود دارد
کاااه باااه بررسااای اثااارا مختلاااج سیساااتمهاااای
الکترومغناطیسی در مجاور یکدیگر و ساز و کاار ایان
اثرا میپردازد و در کنار آن ،شاخهای دیگار از داناش
بهعنوان ساپرهای مداخلاهای الکترومغنااطیس 3وجاود
دارد .در این حوزه از حفاظهای مختلفی استفاده میشود
[ .]3سپرهای فلزی یکی از متداولترین ایان حفاظهاا
میباشند که شامل ورقههای 14سخت فلزی ،توریها و
ورقااههای فلاازی نااازک 11میباشااند [ ]11 ،14 ،6 ،2و
جنس آنها بیشتر از مس  ،آلومینیوم و فاودد میباشاد
[ .]6اما ایان ناوع حفاظهاا بارای بساامدهای پاایینتر
مناسب هستند و این یکی از معایب این حفاظها اسات
[ .]12از آنجایی که سپرهای فلازی نقصهاایی مانناد
وزن سنگین و کاهش مقاومت در برابر خوردگی دارند و
بیشتر بارای بساامدهای پاایین مناساب هساتند [.]13
بنابراین اساتفاده از کامپوزیتهاای پلیماری باه دلیال
داشااتن امتیازهااایی ماننااد وزن ساابک ،قیماات پااا ین،
چندمنظوره بودن ،مقاومت در برابر خوردگی و اثربخشی
مناسب جهت کنترل امواج مایکروویو ،برای حفا ت در
براباار ایاان امااواج گسااترش یافتنااد [ .]16-13یکاای از
پلیمرهایی که در این حاوزه باه فراوانای اساتفاده شاد،
اپوکساای 12اساات .اپوکساای بااه دلیاال داشااتن خااوا
مکانیکی و شیمیایی عالی  ،خوا الکتریکای مناساب،
قابلیت پخت در دمای اتار ،پایاداری در برابار حارار ،
خوا ضد باکتریایی و  ...مورد توجه قرار گرفت .ایان
در حالی است که کمتر مادهای دارای تمامی این خوا
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. Electromagnetic Compatibility
). Electromagnetic interference shielding (EMI
10
. Panels
11
. Foils
12
. Epoxy
9

بهبود اثربخشی حفا تی سپرالکترومغناطیسی در برابر امواج راداری باند ایکس...

 .13در مواد کامپوزیتی ،مادهی پر کننده به مادهای گفته می شد که به صور
پراکنده ،در بستر مادهی اصلی که بخش اعظم ماده کامپوزیتی را تشکیل
میدهد پراکنده شده و به منظور تقویت خوا بستر یا ماتریس استفاده میشود.
14
.Filler
15
. Sensor
16
. Shielding Effectiveness

که نقش کلیدی در دستیابی به سپرهای قویتر را بازی
میکند [.]34
با کاهش اندازه مادهی پر کننده ،پراکندگی این ذرا
بسیار مشکلتر میشود]31 ،14[ .؛ بناابراین پراکنادگی
نااانوذرا یکاای از مباحااث مهاام در ساااخت سااپرهای
نانوکامپوزیتی است .فراصو (اولتراساونیک) 17یکای از
معمولترین روشها به منظور ازدیاد پراکندگی نانوذرا
و یا جلوگیری از انباشتگی مجدد آنها در طای فرایناد
ترکیب و آمیزه کاری نانو کامپوزیتهاا اسات [ .]32در
ایاان مطالعااه نیااز از حمااام اولتراسااونیک باارای بهبااود
پراکندگی استفاده شده است.
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است .]13-17[ .بنابراین در بسیاری از تحقیقاتی که در
خصو ساخت سپرهای الکترومغناطیس انجام شده ،از
اپوکسی رزین اساتفاده شاده اسات [.]24-13 ،17 ،12
امروزه با هور فناوری نانو ،استفاده از نانو کامپوزیتهاا
بهعنوان دیاه محاافج جهات پیشاگیری از تاداخال
الکترومغناطیسی رویکرد جدیدی است که اخیاراً ماورد
توجه پژوهشگران قرار گرفته است [ .]14 ،12تااکنون
در ساخت این ناانو کامپوزیتهاا از ناانوذرا مختلفای
بهعنوان مادهی پر کننده( 13فیلر) 14استفاده شده اسات.
اخیراً نانوذرا اکسید نیکل به دلیل خوا کاتالیزوری،
الکترونی و مغناطیسی خود مورد توجه قرار گرفته اسات
[ .]26 ،25ذرا اکسید نیکل در اندازههای بیشتر از نانو
دارای خاصیت سوپر پارامغناطیس [ ]27بوده و جزء نیمه
هادیهااای نااوع  Pمحسااو میشااود [.]23 ،28 ،25
اگرچه بیشترین کاربرد اکساید نیکال در تولیاد بااتری
میباشااد ولاای کاربردهااای دیگااری ماننااد ساااخت
میکروباتری ،پوشش دهی پالساتیک و پارچاه ،سااخت
کاتالیست ،حسگر 15دما و غیاره نیاز دارد [ ]26 ،25امّاا
برای ساخت سپر الکترومغناطیس کمتر به آن توجه شده
است .در این مطالعه سعی شد تا با بهرهگیری از مباحث
سااازگاری الکترومغناطیساای و سااپرهای مداخلااهای
الکترومغناطیساای ،ضاامن ساااخت سااپر نانوکااامپوزیتی
(اپوکسی  /نانوذرا اکساید نیکال) جدیاد باا رویکارد
کنترل مهندسی مواجهه شغلی ،اثر پراکندگی ناانوذرا
بر تقویت اثربخشی حفاا تی 16ساپرهای ماذکور نیاز،
بررسی گردد.
بهبااود پراکناادگی یکاای از عواماال مااثثر در تقویاات
سپرهای الکترومغناطیسی و افزایش مقاادیر اثربخشای
حفا تی است .امروزه ایجااد پراکنادگی مطلاو  ،یاک
موضوع مهم و البته چالشبرانگیز در بین محققان است

3

روش بررسی
در این تحقیق که به روش تجربی در آزمایشگاههای
گروه مهندسی بهداشت حرفهای دانشگاه تربیت مدرس
انجام شد از رزین اپوکسای باا ناام تجااری  EI-403و
عامل پخت پلی آمید و آمین ایمادازولین 18با نام تجاری
 HA-14بااهعنوان ماااتریس ( 13)Matrixو نااانو ذرا
اکساایدنیکل در اناادازهی  35نااانومتر بااهعنوان مااادهی
پرکننده استفاده شد .ناانو ذرا اکسایدنیکل باه شاکل
کروی و باا خلاو  %33از شارکت Nanomaterial
 Us-Researchتهیه شد .در ایان مطالعاه باه منظاور
بررسی تأثیر پراکندگی نانوذرا بر اثربخشای حفاا تی
سپرهای الکترومغناطیس ،سپرهای نانوکامپوزیتی در دو
گروه سااخته شادند .گاروه  1کاه در آن ،ماد زماان
اختالط نانو ذرا اکسایدنیکل و کلروفارم (حاالل) 14
دقیقه بود و گروه  2که در آن ،مد زمان اختالط ناانو
ذرا اکسیدنیکل و کلروفرم (حالل)  66دقیقه بود .نانو
کامپوزیتهای مورد نظر در یک غلظت ( %7وزنی) و 3
ضخامت مختلج ( 4 ،2و  6میلیمتری) و در ابعااد 3/5
×  3/5سانتیمتر تهیه شدند .شاایان ذکار اسات از هار
ضخامت ،سه نمونه و در مجموع  18نمونه ساخته شاد.
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. Ultrasonic
. Polyamido Amine Immadazolin
 .13در مواد کامپوزیتی  ،مادهی اصلی که بخش اعظم ماده کامپوزیتی را تشکیل
میدهد را بستر یا ماتریس می گویند.
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جدول  -1توزین وزنی مواد مورد استفاده در ساخت نانوکامپوزیتهای مورد مطالعه
ضخامت نانوکامپوزیتهای مورد مطالعه(بر حسب میلیمتر)

مواد مورد استفاده

2
2/468
4/173
4/363
4/417

توزین وزنی مواد مورد استفاده جهت ساخت هر یاک از
نانو کامپوزیتهای مورد نظر در جادول شاماره  1ارا اه
شده است .برای ساخت نانو کامپوزیتها ابتدا نانو ذرا
اکسیدنیکل و کلروفرم (حالل) ترکیب و مخلوط حاضر
در ماااد زمانهاااای  14و  66دقیقاااه در حماااام
اولتراسااونیک قاارار داده شاادند .سااپس از یااک عاماال
24
سیالنی با عنوان آمینو پروپیل تری اتوکسای سایالن
بهعنوان جفت کننده استفاده شاد [ .]12در مرحلاه بعاد
اپوکسی رزین به مخلوط فور اضافه و مجدداً با استفاده
از همزن مکانیکی به مد  3دقیقه با نار  744دور در
دقیقه با یکدیگر ترکیب شدند .سپس عامل پخت رزین
( )HA-14اضافه شد و مخلوط مورد نظار باه ماد 3
دقیقه با نار  744دور در دقیقاه در همازن مکاانیکی
ترکیااب و پااس از آن بااه مااد  8دقیقااه در حمااام
اولتراسونیک قرار داده شد .در نهایات ماواد ماورد نظار
درون قالبهاااای سااایلیکونی ریختاااه و باااه منظاااور
حبا گیری در آون خالء قارار داده شادند .پاس از آن
قالبها در سطحی صاف و تراز و در دمای اتار (-25°
 )21°قرار داده شدند تا عملیاا پخات تکمیال شاود.
نمونههای ساخته شده پس از هفات روز باه اساتحکام
کامل رسیده و از قالب خارج شدند.
22
21
بااا اسااتفاده از دسااتگاههای  XRDو FESEM
نااانوذرا مااورد اسااتفاده مشخصااه یااابی شاادند [.]33
شناسایی ترکیب اکساید نیکال باا اساتفاده از دساتگاه
پراش اشعه ایکس مدل  X Pert MPDساخت شرکت

7/444
4/518
1/488
4/452

فیلیپس هلند انجام شد و مورفولوژی نانو کامپوزیتهای
ساخته شده با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکتارون
روبشی انتشار میدانی بررسی گردیاد .بارای تهیاه ایان
تصاااویر دیااه نشااانی طااال ،روی نمونااهها انجااام و از
میکروسااکوپ الکتاارون روبشاای انتشااار میاادانی ماادل
 HITACHI S-4160جهات تهیاه تصااویر از ساط
مقط نمونهها استفاده شد .تصویربرداری مورد نظار ،در
پنج نقطه از هر یک از نانو کامپوزیتها مطابق شکل 1
انجام شد.
بااااا اسااااتفاده از دسااااتگاه (Network )V.N.A
 Vector Analyzerمیزان اثربخشی حفا تی سپرهای
ساخته شده در محدودهی بسامدی  8-12/5گیگااهرتز
اندازهگیری شد .برای ایان کاار باا اساتفاده از دساتگاه
مذکور در ابتدا پارامترهای پراکندگی اندازهگیری شاد و
سپس با اساتفاده از معاادد  1و  2مقادار اثربخشای
حفا تی کل ،برای هر یک از سپرهای ساخته شاده باه
دست آمد [.]34 ،12
| 𝑇 = |𝑆21 | = |𝑆12
معادله ()1
|𝑇| )dB( 𝑆𝐸 = −20 log10
معادله ()2
پارامترهای معادد فور به شر زیر میباشد:
 S21و : S12پارامترهای پراکنادگی مرباوط باه مقادار انارژی
عبوری موج :T ،توان موج عبوری :SE ،مقدار اثربخشی حفا تی

20

). 3-Aminopropyl Triethoxy-Silane (APTES
. X- Ray Diffraction
22
. Field Emission scanning electron microscope
21
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اپوکسی
نانوذرا اکسید نیکل
کلروفرم
عامل سیالنی

4
وزن مواد مصرفی (بر حسب گرم)
4/336
4/346
4/725
4/435

6

بهبود اثربخشی حفا تی سپرالکترومغناطیسی در برابر امواج راداری باند ایکس...

𝑖𝑃

= SE(+dB) = 10𝑙𝑜𝑔 𝑃𝑡 → 𝑆𝐸%
)) × 100

1
𝐸𝑆

( (1 −

10 10

در این مطالعه سهم نانوذرا اکسید نیکل در ایجاد
اثربخشی حفا تی کل ،در هر دو گروه تعیین شد .ایان
امر با استفاده از تفاضل مقدار  SE%نانو کامپوزیتهاا
از مقااادیر  SE%نمونااههای شاااهد بااه دساات آمااد.
نمونههای شاهد مانند نمونههای نانوکامپوزیتی سااخته

شدند با این تفااو کاه در ایان نموناهها از ناانو ذرا
اکسیدنیکل استفاده نشد.
یافتهها
جدول شماره  2مقادیر درصد اثربخشی حفا تی را در
بسااامدهای مرکاازی محاادودهی بسااامدی 8-12/5
گیگاهرتز نشان میدهد .مقایسه این مقادیر در دو گروه
نانوکامپوزیت نشان میدهد ،نانو کامپوزیتهاای گاروه
دو ،در محدودهی بسامدی  14-12/5گیگااهرتز ،دارای
مقادیر  SE%بیشتری نسبت به گروه یک هساتند (باه
استثناء ضخامت  2در بسامد  12گیگاهرتز).
عالوه بر این نانوکامپوزیت  6میلیمتری در گروه دو،

جدول  -2مقادیر  SE%نانوکامپوزیتهای ساخته شده در بسامدهای مرکزی محدودهی بسامدی  8-12/5گیگاهرتز
ضخامت (میلیمتر)
بسامد(گیگاهرتز)
8
8/5
3
3/5
14
14/5
11
11/5
12
12/5

2
گروه یک
52/74
57/88
42/32
57/63
32/81
47/85
33/67
48/87
56/64
53/53

4
گروه یک
84/44
82/13
63/76
73/43
61/44
74/71
55/44
64/74
63/64
68/15

گروه دو
47/34
47/75
61/61
38/43
51/33
55/33
47/56
54/87
52/73
74/44

6
گروه دو
84/24
73/33
84/12
63/42
81/15
78/77
72/41
77/55
77/62
87/35

گروه یک
86/62
87/13
74/63
82/44
63/65
72/34
53/18
53/22
63/38
61/42

گروه دو
83/72
88/13
83/13
75/34
85/28
85/83
73/44
82/35
81/38
84/48

جدول  -3میانگین و حداکثر مقادیر اثربخشی حفا تی (برحسب درصد) برای نانوکامپوزیتهای ساخته شده در باند بسامدی X
ضخامتها (بر حسب میلیمتر)
6
74/83
()1±/45
84/14
()±1/15

گروه مورد مطالعه
2

4
)SE% Average ( ±SD
63/43
()±4/38
78/48
()±4/36

46/45
()±4/63
52/42
()±4/61

نانوکامپوزیتهای گروه یک
نانوکامپوزیتهای گروه دو

SE% MAX
87/23
)(8/51
31/12
)(8/8

53/64
)(8/55
74/44
)(12/5

82/45
)(8/53
87/35
)(12/5

نانوکامپوزیتهای گروه یک
(بسامد)*
نانوکامپوزیتهای گروه دو
(بسامد)

*بسامد مورد نظر بر حسب گیگاهرتز می باشد.
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سپس با استفاده از معادله ذیل درصد کاهندگی سپرها
به صور  SE%محاسبه شد [:]35
معادله ()3

5

6

ویدا زراوشانی و همکاران

نمودار - 1مقادیر اثربخشی حفا تی هر یک از سپرهای نانوکامپوزیتی گروه یک در باند بسامدی X

نمودار  -2مقادیر اثربخشی حفا تی هر یک از سپرهای نانوکامپوزیتی گروه دو در باند بسامدی X

دو ماهنامه
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در تمامی بسامدها -به استثناء بساامد  3/5گیگااهرتز-
مقادیر  SE%بیشتری نسبت به گروه یک دارد.
جدول شماره  3میانگین و حاداکثر مقاادیر  SE%را
برای هر دو گاروه نانوکامپوزیات سااخته شاده در باناد
بسامدی  Xنشان میدهد .بر این اساس تمامی مقادیر،
در هر سه ضاخامت در گاروه دو بیشاتر از گاروه یاک

است.
این جدول نشان میدهد در هر دو گروه ،ضاخامت 2
میلیمتر دارای کمترین مقادار میاانگین و ضاخامت 6
میلیمتر دارای بیشترین مقدار میانگین  SE%است .در
گروه یک ،حداکثر مقدار  SE%در هر سه ضاخامت در
بسامدهای ابتدایی باند  Xبه دست آمده در حالی که در

بهبود اثربخشی حفا تی سپرالکترومغناطیسی در برابر امواج راداری باند ایکس...

نمودار  -3مقایسه میانگین کاهندگی در دو گروه سپر نانوکامپوزیتی ساخته شده(در باند ایکس)

نمودار  -4سهم نانوذرا اکسید نیکل و اپوکسی در اثربخشی حفا تی سپرهای نانوکامپوزیتی گروه یک (بر حسب درصد)
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گااروه دو ،فقااط در ضااخامت  6میلیمتاار ،ایاان نتیجااه
حاصل شده است .حداکثر مقدار  SE%در ضخامتهای
 2و  4میلیمتر در گروه دو ،در بساامد  12/5گیگااهرتز
به دست آمده است .نمودار  1مقادیر اثربخشی حفا تی
هر یک از ضخامتهای نانو کامپوزیتهای گروه یک را
در باند بسامدی  Xنشان میدهد .بر اساس این نمودار،
مقادیر  ،SE%در محدوده ابتدایی باند  Xبیشتر از سایر
بخشهای این باند بسامدی است.

در این گروه در ابتادای باناد فرکانسای ،ضاخامت 6
میلیمتری ،بیشترین اثربخشای را داشاته اسات امّاا از
بسااامد  14/68گیگاااهرتز بااه بعااد ،نانوکامپوزیاات 4
میلیمتری دارای بیشترین اثربخشی میشود؛ به عبار
دیگاااار ،در محاااادودهی بسااااامدی 14/68 – 12/5
گیگاهرتز ،مقادیر اثربخشی حفا تی با افزایش ضخامت
ارتباط مستقیمی ندارد .بهگونهای که در نانوکامپوزیت 6
میلیمتری میانگین اثربخشی حفا تی تا قبل از بساامد

7

8
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نمودار  -5سهم نانوذرا اکسید نیکل و اپوکسی در اثربخشی حفا تی سپرهای نانوکامپوزیتی گروه دو (بر حسب درصد)

نمودار  -6طیج  XRDاز نمونه نانوکامپوزیت ساخته شده (حاوی نانوذرا اکسید نیکل)
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 14/68برابر با  6/14دسیبل و بعد از آن  4/25دسیبل
میشود.
نمااودار  2مقااادیر اثربخشاای حفااا تی هاار یااک از
ضخامتهای ناانو کامپوزیتهاای گاروه دو را در باناد
بسااامدی  Xنشااان میدهااد .طبااق ایاان نمااودار،
ضااخامتهای  2و  6میلیمتاار بااه ترتیااب کمتاارین و
بیشترین مقادیر  SEرا در تمامی محادوده بساامدی X
دارند؛ به عبار دیگر در تمامی محدوده بساامدی باناد
 Xبا افزایش مقدار ضخامت ،مقاادیر  SEهام افازایش
یافته و مقادیر اثربخشای باا افازایش ضاخامت ارتبااط
مستقیمی دارد در حالی که چنین حالتی در گاروه یاک

مشاهده نمیشد .نکته قابلتوجه این اسات کاه مقاادیر
این نمودار بر خالف نمودار  1از نوساانا کمتاری نیاز
برخوردار است و مقادیر انحراف معیار در هر گروه ،ایان
امر را تا ید مینماید .نمودار  3الگاوی کاهنادگی در دو
گروه نانوکامپوزیت ساخته شده را نشان میدهد .بر این
اساس ،مقدار کاهندگی در نانو کامپوزیتهای گاروه دو
بیشتر از گروه یک اسات .ایان شاکل نشاان میدهاد،
الگوی کاهندگی در هر دو گروه ،روند صعودی دارد .در
هار دو گاروه ،افازایش ضاخامت از  2باه  4میلیمتاار،
تفاو چشمگیری در اثربخشی حفا تی میگاذارد امّاا
این مقدار افزایش ،در تغییر ضخامت  4باه  6میلیمتار

بهبود اثربخشی حفا تی سپرالکترومغناطیسی در برابر امواج راداری باند ایکس...

شکل  -3تصویر  FESEMاز نمونه نانوکامپوزیت گروه دو (حاوی نانوذرا اکسید نیکل)

دیده نمیشود.
اگرچه تفاضل مقادار  SE%در ضاخامتهای  4و 6
میلیمتر در گروه دو بیشتر از گروه یک است اما به نظر
میرسد در هر دو گاروه مقاادیر  SE%ضاخامت  6در
مقایسه با ضخامت  4میلیمتر قابلتوجه نیست.
نمودار  4و  5سهم نانو ذرا اکسید نیکل و اپوکسای
را در ایجااد اثربخشای حفااا تی کال در هار دو گااروه
نانوکامپوزیت مورد مطالعه نشان میدهد .مقایسه این دو
نمودار نشان میدهد باا افازایش ماد زماان اخاتالط
نانوذرا از  14به  66دقیقاه ،ساهم ناانو ذرا اکساید

نیکل در ایجاد اثربخشی حفا تی کل ،افزایش مییاباد.
در عین حال این عمل توانسته مقاادیر میاانگین SE%
کل را در گروه دو در مقایسه با گروه یک افزایش دهد.
نکته قابلتوجه ایان اسات کاه در هار دو گاروه ،در
ضااخامت  4میلیمتاار ،نقااش نااانوذرا  ،کمتاار از دو
ضخامت دیگار اسات و اپوکسای ساهم بیشاتری را در
ایجاد اثربخشی حفا تی کل داشته است.
نتایج آنالیز نمونه با استفاده از پراش اشاعه ایکاس و
نیز تصویربرداری  FESEMدر نمودار  6و شکلهای 3
و  4ارا ه شده است .نتایج  XRDوجود نانوذرا اکسید
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شکل  -2تصویر  FESEMاز نمونه نانوکامپوزیت گروه ( 1حاوی نانوذرا اکسید نیکل)

3

14
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بحث و نتیجهگیری
در این مطالعه که هدف آن تقویت اثربخشی سپرهای
نانوکامپوزیتی جهت حفا ت در برابر اماواج ماایکروویو
باند بسامدی  Xاست ،تأثیر مد زمان اختالط نانوذرا
در حالل ،بهعنوان یک عامل مثثر در بهبود پراکنادگی
نااانوذرا بررساای شااد .مقایسااه تصاااویر حاصاال از
 FESEMاز سااط مقطا نااانو کامپوزیتهااای مااورد
بررسی نشان میدهاد ،افازایش ماد زماان اخاتالط
موجب بهبود پراکندگی نانوذرا شده است (شاکلهای
 2و  .)3کنترل پراکندگی نانوذرا در ماتریس پلیماری
یکی از مباحث بسیار حسااس ،حیااتی و چاالشبرانگیز
است [ ]36نتایج تجربی نشان دادهاند که در اغلب ماواد
باا افازایش مقادار اناارژی عملیاا ترکیاب و اخااتالط
نانوذرا (زمان اختالط یا سرعت اختالط) ،میتوان باه
پراکندگی بهتار دسات یافات [ .]34باه عباار دیگار
میتوان به این نتیجه رسید کاه افازایش ماد زماان
اولتراسونیک و انجام همازن مکاانیکی توانساته باعاث
بهبودی پراکندگی نانوذرا شود که باا نتاایج  Qingو
همکاران نیز همخوانی دارد [.]37
 Bonaldiو همکاااران نیااز توانسااتند بااا اسااتفاده از
اولتراسااونیک و هماازن مکااانیکی موفااق بااه ایجاااد
پراکندگی مطلو نانوذرا نقره و نانولولاههای کربنای
در کامپوزیتهای مورد مطالعه و تهیه سپرهای همگان
شااوند [ .]35در نمودارهااای 1و 2مقااادیر اثربخشاای
حفا تی دو گاروه نانوکامپوزیات سااخته شاده در باناد
بسامدی  xنشان داده شده است .ایان نمودارهاا نشاان
میدهند در گروه یاک ،مقاادیر  SEدر برابار بساامد از
تغییرا شدیدتری نسبت به گروه دو برخوردار است  .به
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نیکل را در بستر اپوکسای تا یاد میکناد (نماودار  )6و
تصاااویر حاصاال از  FESEMنیااز مقایسااه پراکناادگی
نانوذرا اکسیدنیکل را در گروههاای یاک و دو نشاان
میدهد (شکلهای  2و  .)3شکل  ،3ایجااد پراکنادگی
بهتاار در نااانوذرا اکسااید نیکاال موجااود در نااانو
کامپوزیتهای گروه دو را در مقایسه با گروه یک نشان
میدهد.

عبار دیگار در گاروه یاک ،مقاادیر  SE%وابساتگی
شدیدتری به بساامد دارناد .بهگوناهای کاه پراکنادگی
دادهها در گروه یک بیشتر از گروه دو است و این امر را
میتوان از روی مقاادیر انحاراف اساتاندارد موجاود در
جدول  3مشاهده کرد .همچنین با افزایش ماد زماان
اختالط (از  14به  66دقیقه) عالوه بر بهبود پراکنادگی
نانوذرا  ،وابستگی مقادیر  SE%به بسامد کمتر و نیاز
اثربخشی حفا تی در تمامی محدوده بساامدی باناد X
بیشتر شده است .در این مطالعه بهباود پراکنادگی ناانو
ذرا توانسته موجب افزایش اثربخشای حفاا تی ناانو
کامپوزیتهای گروه دو شود ( جدول 3و نماودار  .)2باه
نظاار میرسااد ایجاااد پراکناادگی یکنواخاات در نااانو
کامپوزیتهای گروه دو ،باعث سهولت تشاکیل شابکه
رسااانایی ( )Conductive networkشااده و مقااادیر
اثربخشاای حفااا تی کاال را در ایاان نااانو کامپوزیتهااا
افاازایش داده اساات [ .]38در کاربردهااای الکتریکاای و
حرارتی  ،پراکنادگی خاو مقادار انادک ناانوذرا در
کامپوزیت ،یاک موضاوع کلیادی و مهام در تشاکیل
شبکه در داخل ماتریس میباشاد [ ]32بناابراین بهباود
پراکندگی میتواند باعث افزایش مقادار  SEشاود []38
.به نظر میرسد در مطالعه حاضر نیز بهباود پراکنادگی
نانوذرا توانساته باا ایجااد شابکه رساانایی در داخال
ماتریس موجب افزایش مقادیر اثربخشی حفاا تی ناانو
کامپوزیتهای گروه دو شود .شایان ذکار اسات مقادار
مادهی پرکننده ،نسبت طول به قطار ماادهی پرکنناده،
جهتگیری مادهی پرکننده به همراه پراکندگی ماادهی
پرکننااده ،چهااار عاماال مااثثر باار رسااانایی یااک سااپر
نانوکااامپوزیتی میباشااد [ .]33در ایاان مطالعااه مقااادیر
اثربخشی حفا تی سپرهای ساخته شده بر اساس درصد
کاهندگی محاسبه شاد .جادول  3را میتاوان مااتریس
کاهندگی نامید .در این جدول مقدار تضعیج هر یک از
سپرها  ،بر حسب درصد کاهندگی ارا ه و خانههای این
جدول به رنگهای خاکستری و سفید نشان داده شاده
که به ترتیب مقادیر کمتر و مساوی  54درصد و بیشاتر
از  54درصد کاهندگی را نشان میدهند .بر اساس ایان
جاادول ،توانااایی همااه سااپرهای ساااخته شااده بااهجز
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نسبت به ضخامت  4میلیمتار از افازایش چشامگیری
برخوردار نیست  .به عبار دیگر ضخامت  4میلیمتار،
ضخامت بحرانی میباشد ،به این معنی که باا افازایش
ضخامت باه بایش از ایان مقادار ،نمیتاوان افازایش
چشاامگیری را در میااانگین مقاادار اثربخشاای حفااا تی
مشاهده نمود .اما در گروه دو افزایش ضاخامت بعناوان
یک عامل تاثیرگذار توانست موجب افزایش مساتقیم و
محسوس اثربخشی حفا تی شود( .نمودار  .)3عالوه بر
این ،یافتههای این مطالعه حاکی از آن است که در نانو
کامپوزیتهای گروه یک ،نانو ذرا اکسید نیکل نقاش
چندانی در ایجاد اثربخشی حفا تی نداشتند در حالی که
در گروه دو ،با افزایش مد زمان اختالط نانوذرا  ،ناه
تنها نقش این نانوذرا در ایجاد اثربخشی حفا تی کل
پررنگتر شده بلکه مقدار اثربخشای حفاا تی ناشای از
ماتریس (اپوکسی) نیز افزایش یافته است (نمودارهای 4
و  .)5همچنین با بهبود پراکندگی نانوذرا بهعنوان یک
فاااکتور مااثثر در تغییاار فراینااد ساااخت سااپرهای
الکترومغناطیس  ،میتوان بسامدهای ویژه (بساامدهایی
که در آن حاداکثر مقاادیر اثربخشای حفاا تی ر داده
است) را نیز تغییر داد .جدول  3نشان میدهد باا بهباود
پراکندگی ،بسامدهای ویژه تغییر کرده و مقدار اثربخشی
حفا تی سپرهای ساخته نیز در آن بساامدها  ،افازایش
یافته است.
در این مطالعه تاأثیر ماد زماان اخاتالط ناانوذرا
بهعنوان روشی برای بهباود پراکنادگی و دساتیابی باه
سپرهای الکترومغناطیسی قاویتر در باناد بساامدی x
بررسی شد .نتایج نشان داد مد زمان اختالط نانوذرا
یک فاکتور مثثر در سااخت ساپرهای الکترومغنااطیس
است .بهگونهای کاه باا افازایش ماد زماان اخاتالط
نانوذرا  ،میتوان باه پراکنادگی مطلاو و اثربخشای
حفا تی بیشتر دست یافت .بر اسااس شارایط تحقیاق
حاضر ،میتوان از نانو کامپوزیتهاای سااخته شاده در
گروه دو بهعنوان حفاظهای مناسب جهت کنترل امواج
مایکروویو باند بسامدی  Xدر محیطهای کاری استفاده
نمود .نانوکامپوزیت  6میلیمتری در گروه دو ،باه طاور
میانگین با  84/14درصد کاهش در مقدار انارژی اولیاه
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نانوکامپوزیت  2میلیمتری در گروه یک ،بایش از یاک
دیه نیم کننده است .برای مثال ساپر نانوکاامپوزیتی 6
میلیمتری در گروه دو توانسته به طور متوسط  ،بیش از
 84درصد از مقدار اولیه انرژی اماواج ماایکروویو ماورد
مطالعه را کاهش دهد .در این مطالعه دیه نایم کنناده
بهعنوان ضخامتی از یک سپر که مقادار تشعشا را باه
نصاااج مقااادار اولیاااه کااااهش میدهاااد ،تعریاااج
میشود.همچنین این دیه را میتوان بهعنوان ،ضخامت
نیم کننده نیز نام برد [ .]2با استفاده از ایان مااتریس و
نیز مقدار میرایی مورد نیاز ،میتاوان ضاخامت مناساب
برای محیط کار را انتخا نمود .همچناین نتاایج ایان
جدول نشان میدهد میتوان در سپرهای نانوکامپوزیتی
گاااروه  ،1اختصاصااااً در بساااامدهای  8/53و 8/51
گیگاهرتز به مقدار کاهندگی بیش از  84درصاد رساید.
همچنین میتوان در سپرهای نانوکاامپوزیتی گاروه دو،
اختصاصاااً در بسااامدهای  12/5و  8/8گیگاااهرتز ،بااه
ترتیب به مقدار کاهندگی  87/35و  31/12درصد دست
یافت .شایان ذکر است نانوکامپوزیات  6میلیمتاری در
گروه دو ،در بسامد  8/8گیگاهرتز باهعنوان یاک دیاه
یکدهم کننده عمل نموده است زیرا توانساته بایش از
 34درصد از موج ورودی را تضعیج نماوده و فقاط 14
درصد آن را از خود عبور دهد .بنابراین میتاوان از ناانو
کامپوزیتهای نام برده بهعنوان یاک ساپر اختصاصای
عالی در بسامد مذکور استفاده نمود .نتایج ایان مطالعاه
نشان میدهد در نانو کامپوزیتهای هار دو گاروه  ،باا
افزایش ضخامت ،میاانگین مقادار اثربخشای حفاا تی
افزایش مییابد و افزایش ضخامت تأثیر مساتقیمی بار
میانگین مقدار اثربخشی حفاا تی دارد (جادول  .)2امّاا
فقط در گروه دو  ،با افزایش ضخامت  ،افزایش مقاادیر
 SE%در تمااامی محاادوده بسااامدی بانااد  Xمشاااهده
میشود (نمودار  .)2بدین ترتیب  ،بهباود پراکنادگی در
ایاان گااروه توانسااته ضاامن افاازایش مقااادیر میااانگین
اثربخشی حفا تی در مقایساه باا گاروه یاک ،موجاب
افزایش  SE%در تمامی محدوده بسامدی باناد  Xنیاز
شود .همچنین یافتههای این مطالعه نشاان میدهاد در
گروه یاک مقادار کاهنادگی در ضاخامت  6میلیمتار،
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Abstract
Background and aims: X-band with 8-12.5 frequencies range has various applications such as
air control traffic, navy communication etc. Uncontrolled exposure with microwave can lead to
adverse effect on workers. Currently, application of the shielding is a superior control for
prevention of microwave exposure. This study investigated the effect of dispersion on shielding
effectiveness improvement about a novel nanocomposit shiled.
Methods: Nanocomposites prepared by epoxy resin and nano nickel oxide (7wt%) with 2, 4 and
6 mm thicknesses. In order to investigate the effect of dispersion, 10 and 66 minutes was
considered as mixing time. Nanoparticles characterized by X-ray Diffraction and Field Emission
Scanning Electron Microscope. Shielding effectiveness measured with vector network analyzer.
Results: Dispersion of nanoparticles in group 2-nanocomposites was better than group 1nanocomposites. Average of percentage attenuation in group 2-nanocomposites was better than
group 1- nanocomposites. The Average of shielding effectiveness for three thicknesses in group
1 was 46.5, 69.03, 70.83 and for group 2 was 52.02%, 78.48% and 84.14%dB, respectively.
Maximum attenuation obtained by the 6mm thickness in group 2- nanocomposites at 8.8 GHz
frequency (91.12%). The Average of shielding effectiveness increased with increasing the
thickness.
Conclusion: With increasing the mixing time, the dispersion and shielding effectiveness be
improved. These nanocomposites could be used as appropriate shielding for exposure control of
X-band frequency in workplace and nanocomposite with 4mm thickness is appropriate shield in
this study. Both 4mm and 6mm thicknesses in group 2 are useful in specific frequency such as
8.8 and 12.5 GHz.the average of percentage attenuation for above thicknesses is more than 87%.
Keywords: Electromagnetic shielding,
Electromagnetic radiation, Dispersion.
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