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چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران

Aero2015P756  1393اسفند 14تا  12تهران،سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهواره، 

  

افت سیگنال بازگشتی و انحراف  بر  Al2O3 و SiO2 يتاثیر نانوفیلرها                    

   اپوکسی/ کوارتز/کامپوزیتدر  زاویه پترن آنتن

   

  2حسین مومنی ،1وحید مجیدي

  دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران –  2و1

  

  

  چکیده 

، تلفیق خواص مواد کامپوزیت ها بسیاري از کاربردهاي مهندسیامروزه در 

نیاز است و امکان استفاده از یک نوع ماده که همه خواص مورد نظر را 

 کامپوزیتیبه  مطالعه اخیربه عنوان مثال در . برآورده سازد، وجود ندارد

داراي ضریب دي و ستحکام باال، سبک بوده نیاز است که ضمن داشتن ا

. باشد پایینافت سیگنال بازگشتی و انحراف زاویه پترن  ،پایین الکتریک

با قطر تقریبی از الیاف فیوز سیلیکا  (%99.95)الیاف کوارتز بسیار خالص 

9µm رزین اپوکسی  و بصورت ساتن به همراه(LY5052)  با سخت کننده

با درصدهاي  SiO2و  AL2O3نانو فیلرهاي همراه با    (HY5052)آمینی 

جهت تولید نمونه ها مورد استفاده وزنی متفاوت و در ترکیب با یکدیگر 

  ساخت فرآیند با الیاف کوارتز /از رزین اپوکسی نمونه ها. قرار گرفته است

مورد تست جهت اندازه گیري ثابت دي و شده  تولیدالیه گذاري دستی، 

و انحراف زاویه پترن  (Db)افت سیگنال بازگشتی الکتریکشان و میزان 

(degree)  فرکانسی باند آنها در محدودهKU مطالعه مقایسه  .قرار گرفتند

افت سیگنال بازگشتی و اي بر روي خواص دي الکتریک نمونه ها بر اساس 

افت سیگنال میزان  اطالعات مربوط به .انجام شده است انحراف زاویه

   .گردیده است ارائهثبت و بصورت نمودار  بازگشتی و انحراف زاویه پترن آن

افت سیگنال میزان بر SiO2و Al2O3نانو فیلرهاي در این تحقیق اثر 

موفق به نهایتا  ونمونه ها مورد بررسی  بازگشتی و انحراف زاویه پترن

براي نمونه  Al2O3وزنی % 5/0و  SiO2وزنی % 1حالت بهینه دستیابی به 

  .گردیداپوکسی / هاي کوارتز

انحراف  – افت سیگنال بازگشتی – کوارتز – کامپوزیت : واژه هاي کلیدي

  Al2O3 - SiO2 –  زاویه پترن

  

  مقدمه 

مواد  رزین اپوکسی یکی از متداول ترین موادي است که در ساخت 

به منظور خواص عالی الکتریکی و مکانیکی و ثبات شیمیایی  کامپوزیتی

، رزین اپوکسی تقویت شده ااخیر. دمورد استفاده قرار می گیر حاصل شده،

تحقیقات  .]1[ستاپوکسی گردیده ا سمتفراوانی به  گرایشبا نانو موجب 

پیوسته  بر روي نانوکامپوزیت هاي تقویت شده با رزین اپوکسی بصورت

اپوکسی  /نشان می دهند که نانوکامپوزیت  بررسی ها. انجام شده است

داراي برخی مزایا در هر دو خواص مکانیکی و دي الکتریکی  در مقایسه با 

ذرات با ابعاد میکرو در درصد وزنی کامپوزیت تولید شده با رزین خالص و 

یکی از مشاهدات جالب این است  .]2[می باشند )یک درصد وزنی(پایین 

که در محدوده فرکانسی وسیعی، ضریب دي الکتریک نانو کامپوزیت هاي 

اپوکسی معموال هم از حالت رزین خالص و هم حالت رزین در ترکیب با 

براي  بسته به نوع فیلر و سایز .]3[ستذرات فیلر با اندازه میکرو، پایین تر ا

، افزایش درصد وزنی موجب افزایش ضریب  ZnOو  TiO2هر دو نانو فیلر 

تحقیقات اخیر نشان می دهند که درصد  .]4[دي الکتریک می گردد

نانوفیلرها در رزین اپوکسی تاثیر فراوانی بر ذخیره بار الکتریکی رزین 

همچنین مشخص شده است که درصد بارالکتریکی تاثیر عظیمی  .]5[دارد

تحقیقات اخیر نشان داده است که . بر خواص دي الکتریک پلیمر دارد

ذخیره بار الکتریکی ممکن است بر میدان الکترکی داخلی پلیمرها نیز 

 .]6[تاثیرگذار باشد بطوریکه موجب از کارافتادگی عایق بودن آنها گردد

. ریکی بعنوان یک مشکل در مواد عایق مطرح می شوددرصد بار الکت

بنابرین، مهم است تا بدانیم که چطور می شود از ذخیره بار الکتریکی 

تحقیقات . جلوگیري نمود یا تاثیر آنرا بر رفتار مواد دي الکتریک کاهش داد

اخیر همچنین نشان می دهند که نانو کامپوزیت هاي اپوکسی ذخیره بار 

 .]7[ي در مقایسه با کامپوزیت هاي با رزین خالص دارندالکتریکی کمتر

همچنین نشان داده شده است که نانوکامپوزیت ها داراي ذخیره بار 

هدف از مطالعه . دینامیک سریع تر، بخصوص براي بارهاي منفی می باشند

 1اپوکسی با افت سیگنال بازگشتی حداکثر /دستیابی به نانوکامپوزیتاخیر 

مقصود . می باشد درجه 07/0ف زاویه پترن آنتن حداکثر دسی بل و انحرا

نشان دادن تاثیر درصد نانو فیلرها بر خواص دي الکتریک نانو کامپوزیت 

در این مطالعه مورد  SiO2و  Al2O3نانو فیلرهاي . اپوکسی می باشد

ضریب دي الکتریک نانوکامپوزیت ها با درصدهاي . استفاده قرار گرفته اند

مختلف از نانو فیلرها با استفاده از تکنیک الکترو آکوستیک بدست آمده و 

شده و رفتار شکست  ثبترفتارهاي بار الکتریکی ذخیره شده در نمونه ها 

هاي متفاوت نانو فیلرها بدست الکتریکی نانوکامپوزیت اپوکسی در درصد

نهایتا حالت بهینه از درصد وزنی و ترکیب هر دو نانوفیلر  با . آمده است

  .رزین مشخص گردیده است

  

  مواد مورد استفاده

. و از الیاف فیوز سیلیکا هستند %)99.95(کوارتز بسیار خالص  ،الیاف

کوارتز از لیف هاي باریک . آورده شده است 1خواص این الیاف در جدول 

بصورت الیاف . تولید می شود µm 9رشته فیوز سیلیکا با قطر  240شامل 

  .میلی متر می باشد 0 /2و بضخامت  0°-90°پارچه ساتن با زاویه 

  

  خواص الیاف کوارتز -1جدول 

  مقدار  عنوان

20/2  وزن مخصوص

g) 20/2  دانسیته cm�)⁄

(GPa) 6  استحکام کششی

(GPa) 72  مدول

78/3  ثابت دي الکتریک
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و سخت  1رزین اپوکسیی مورد استفاده در این آزمایش، رزین اپوکس

ویژگی هاي این رزین قبل از . می باشد  3شرکت هانتزمن  2کننده آمینی

  .آورده شده است3و بعد از پخت در جدول 2در جدول پخت 

  

  رزین و هاردنر خواص  -2جدول 

  مقدار  عنوان

  رزین

  شفاف  رنگ ظاهري

(g	  C °25چگالی  cm�)⁄1.18 -1.16  

  s)1500 -1000	C°25  (mPaگرانروي در

Eq)  میزان اپوکسی kg⁄ )6.85 -6.65  

  سخت کننده

  شفاف  رنگ ظاهري

g	C °25  (چگالی  cm�⁄ )0.95 -0.93  

  s)60 -40	C °25  (mPaگرانروي در

Eq)  		میزان آمین kg)⁄9.8 -9.6

  

  

  خواص رزین و سخت کننده بعد از پخت -3جدول

  C80°ساعت در  8  خواص

84- 86  استحکام کششی (N mm�)⁄

7- 8.5%  ازدیاد طول در شکست

3000- 3200  مدول کششی   (N mm�⁄ )

118- 121  استحکام خمشی   (N mm�)⁄

2700- 2800  مدول خمشی   (N mm�⁄ )

  

 5یا سخت کننده 4رزین هاي اپوکسی جهت پخت نیاز به یک عامل پخت

واکنش پخت یک فرآیند گرمازاست و میزان گرماي ایجاد شده . دارند

دارد که ممکن ) رزین ، عامل پخت و دماي محیط(بستگی به نوع سیستم

  .]8[است ناچیز یا بسیار زیاد باشد

هستند که ساخت شرکت  Al2O3و SiO2نانو فیلرهاي مورد استفاده 

در  Al2O3و ذرات  SiO2مشخصات مربوط به ذرات . می باشند6آلدریخ

  .آورده شده است 4جدول 

  

  ]Al2O3]9و  SiO2مشخصات نانو فیلرهاي  -4جدول 

  مقدار  عنوان

SiO2

  %5/99  درصد خلوص

  کروي متخلخل  شکل ذرات

  15 -5(nm)  اندازه

��)  مساحت سطحی  g)⁄690 -590  

    

Al2O3  

  فاز گاما  درصد خلوص

  نانوپودر  شکل ذرات

  >nm50  اندازه

��)  مساحت سطحی  g)⁄40>  

  c2040°  نقطه ذوب

  

  

  

  

                                               
1

Araldite LY 5052
2

HY 5052
3

Huntsman
4

Curing Agent
5

Hardener

6 SigmaAldrich

  تهیه نمونه

نمونه کامپوزیت،  باند فرکانسیجهت بررسی اثر نانو ذرات بر روي خواص 

نیز تولید و با ضخامت هاي مختلف، هاي بدون استفاده از ذرات نانو 

% 35به  %65با نسبت وزنی در تمام نمونه ها رزین ثابت . گردیده است

در در نمونه هاي تولید شده با نانو ذرات این رزین . گردیده است توزین

میزان ذرات نانو بر  .با ذرات نانو ریخته می شود سازيظرف جهت همگن 

وزنی رزین و براي  1%و   SiO2  ،%5/0براي اساس روند انجام آزمایشات 

Al2O3  ،%1نمونه هاي تولید شده  5جدول  .انتخاب شده است 5/0%و

بر اساس هر نمونه، مقدار ذرات نانو به رزین اپوکسی .را نشان می دهد

خلوط رزین و نانو م. اضافه شده و ابتدا بصورت دستی هم زده می شود

ذرات به محفظه همزن آلتراسونیک انتقال داده شده و عملیات همگن 

ساعت قابل استفاده می  2این مخلوط تا  .بطور کامل انجام می گیرد سازي

  .باشد

  

  نمونه هاي تولید شده-5جدول

(mm)ضخامت نمونه   �����درصد وزنی   ����درصد وزنی  نمونه

Q15/0  5/0  5  

Q21  1  5  

Q31  5/0  5  

Q40  0  5  

Q50  0  4  

Q60  0  3  

  

نمونه هاي تولید شده با الیاف کوارتز با استفاده از نانوذرات اکسید 

و نمونه هاي با ) Q3و  Q1  ،Q2نمونه هاي (سیلسیوم و اکسید آلومینیوم 

می ) Q6و  Q4 ،Q5نمونه هاي (الیاف کوارتز و بدون استفاده از نانو ذرات

الیه گذاري دستی مناسب ترین فرآیند در تولید با تعداد کم است و . باشد

شامل مراحل واکس زنی نري و مادگی قالب، اعمال فیلم جدا کننده، قرار 

در تولید این کامپوزیت از مواد . دادن الیه الیاف و اعمال رزین می باشد

شده است کهاستفاده  7جدا کننده اي تحت عنوان جداکننده هاي دائمی

  .با استفاده از آن، دیگر نیازي به اعمال فیلم در قالبگیري نیست
مادگی . سطوح تماس این قالبها توسط سنباده نرم کامال تمیز می گردد

قالب روي میز قرار داده شده و سطح داخلی و لبه هاي اطراف کامال با 

ضخامت این الیه حدود. شود واکس سفید رنگ جداکننده آغشته می

وزنی هاردنر به مخلوط % 35. در نظر گرفته می شود میلی متر 4/0- 5/0

رزین و نانوکامپوزیت که اکنون بصورت کامال همگن و مایع شفاف درآمده 

این مخلوط . است اضافه شده و توسط همزن دستی مخلوط می گردد

به دو  از اعمال جداکنندهپس . ساعت قابل استفاده می باشد 1نهایی تا 

، الیه اي از مخلوط رزین و هاردنر، داخل قالب را می پوشاند که البکفه ق

الیه اي از الیاف . این کار توسط قلم موي ظریف و دستی انجام می گیرد

با دقت در محیط  میلیمتر برش خورده است، 500×300که قبال در ابعاد 

ین داخلی مادگی قالب قرار داده می شود و روي آن با الیه اي از مخلوط رز

و هاردنر توسط قلم مو آغشته شده و دوباره الیه دوم الیاف بر روي آن 

پس از قرار . الیه الیاف تکرار می شود 19این کار تا اتمام . افزوده می شود

الیه، روي آن با مخلوط رزین و هاردنر آغشته شده و قالب 19دادن

پس بسته شدن قالب، مجراي  .بر روي مادگی قرار می گیرد) سنبه(رویی

مخصوص مکش به سیستم مکش رزین از قالب متصل شده و پمپ مکش 

این عمل بدلیل خروج رزین اضافی و . فعال می گردد10��MPaبا میزان 
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در روش الیه . حباب هاي محبوس حین فرآیند الیه گذاري انجام می گردد

قالبگیري . درصد است 29-33گذاري دستی معموال کسر وزنی الیاف 

و الیه گذاري دستی می باشد که با یک جهت  8بروش قالبگیري فشاري

 8پس از این مراحل قالب به مدت . الیه گذاري شده است  0°-90°دهی  

الیه 19.قرار می گیرد تا مراحل پخت انجام شود C80˚ساعت در دماي 

میلی متر را بدست می  5±0.2متناوب استفاده شده، ضخامتی حدود 

و با سنباده نرم  شدهقالب  پرداخت کاري  خروج از از پس قطعات.هدد

  . اضافه هاي دور قطعه کامال حذف می گردد

  

  پترن آنتن و انحراف زاویه سیگنال بازگشتی اندازه گیري افت

سانتی متر بر روي استند مخصوص در فضاي  50×30قطعات در ابعاد 

متر بوده و کامال  7×4در ابعاد این فضا . زمایشگاه آنتن قرار می گیرندآ

افت سیگنال بازگشتی و انحراف زاویه و جهت تست میزان  می باشد عایق

در حد فاصل این قطعه قرار می  آنتندو عدد . مناسب می باشد پترن آنتن

 سیگنال ژنراتورآنتن دوم، در پشت قطعه و گیرنده بوده،اول  آنتن. گیرد

سیگنال ژنراتور یک منبع تولید توان و . قرار می گیرندروبروي قطعه  رد

به یک  9تلفات کمبا سیگنال است که ارتباط آن توسط یک آداپتور و کابل 

متري از  6در فاصله . متصل گردیده است 10نوع هورنآنتن استاندارد از

آنتن گیرنده به همراه یک . سیگنال ژنراتور آنتن گیرنده قرار گرفته است

کم به دستگاه اندازه گیري طیف  تلفاتبا آداپتور و کابل 

مراحل انجام تست . متصل می گردد که وظیفه قرائت توان را برعهده دارد

باند شروع به ارسال موجی با  سیگنال ژنراتوربدین صورت است که 

درجه آزادي با دقت چرخش  3بر روي میز کرده و قطعه  KUیفرکانس

، لحظه به و در حین این چرخشع به چرخش کرده شرودرجه  06/0

این عمل براي قطعه . را دریافت و ثبت می نماید توانآنتن گیرنده، لحظه 

درجه چرخش انجام و توان هاي ارسالی از سیگنال ژنراتور،  360ول در ط

ارائه و تحت  1نمودارها بصورت نمودار . ثبت می گرددتوسط آنتن گیرنده 

پیداست، نمودار داراي یک  1از نمودار  همانطور که. بررسی قرار می گیرند

یزان درجه می باشد که مبناي محاسبات م 103حدود رشد شدید در زاویه 

این نمودارها  .می باشد افت سیگنال بازگشتی و انحراف زاویه پترن آنتن

مبناي تحلیل قرار خواهند براي قطعات مختلف ثبت شده و اطالعات آن 

  .گرفت

  

  نتایج و بحث

  افت سیگنال بازگشتی 

دسته تقسیم شده اند، دسته  دوجهت تسهیل بررسی نتایج، نمونه ها به 

بدون استفاده از نانوذرات 12اول نمونه هاي تولید شده با الیاف کوارتز

نمونه هاي تولید شده با  دوماکسید سیلیسیوم و اکسید آلومینیوم و دسته 

نتایج 6جدول . می باشدفوق نو الیاف کوارتز  به همراه ترکیبی از ذرات نا

مربوط به نمونه هاي تولید شده با الیاف کوارتز با استفاده از نانوذرات 

رتز و یج نمونه هاي با الیاف کواانتاکسید سیلسیوم و اکسید آلومینیوم و 

نمونه هاي با الیاف کوارتز و بدون .می باشدبدون استفاده از نانو ذرات 

نمودار  .در ضخامت هاي مختلف تولید گردیده استاستفاده از نانو ذرات 

                                               
8

Matched Die Moulding
9

Low Loss
10

Horn
11

Spectrum analyser
12

Quartz

نمونه هاي تولید شده با کوارتز با استفاده از نانو افت سیگنال بازگشتی 

  .آورده شده است 4و  2ذرات در نمودار 

  تولید شده با الیاف کوارتزنتایج تست نمونه هاي  -6جدول 

  نمونه
میزان 

(°)انحراف

  میزان افت

(db)

ضخامت نمونه 

(mm)  

Q10/088/05

Q212/02/15

Q30/081/05

Q413/073/05

Q512/058/04

Q611/053/03

  

با توجه به جدول فوق مالحطه می گردد که افزایش ضخامت در نمونه 

هاي کامپوزیت بدون استفاده از نانو ذرات، موجب افزایش در افت سیگنال 

به  مربوط 2نمودار . ایش میزان انحراف زاویه پترن می گرددزبازگشتی و اف

مربوط  4و نمودار  وزیت افت سیگنال بازگشتی نمونه کامپبر  SiO2تاثیر 

هاي تولید شده بر افت سیگنال بازگشتی نمونه کامپوزیت  Al2O3به تاثیر 

 هاينمودار.می باشدAl2O3و SiO2با  الیاف کوارتز به همراه نانو ذرات 

وق نشان می دهد که ذرات نانو موجب افزایش خفیف میزان افت سیگنال ف

  . بازگشتی در نمونه هاست

  

  انحراف زاویه پترن آنتن

با استفاده از نانو نمودار انحراف زاویه پترن نمونه هاي تولید شده با کوارتز 

نمودار انحراف زاویه پترن نمونه هاي تولید شده و 5و  3در نمودار ذرات 

در نمودار بر اساس ضخامت نمونه ها و استفاده از نانو ذرات بدونبا کوارتز 

بر انحراف زاویه  SiO2مربوط به تاثیر  3نمودار .آورده شده است 7و  6

بر انحراف زاویه  Al2O3مربوط به تاثیر  5پترن نمونه کامپوزیت  و نمودار 

نمونه کامپوزیت هاي تولید شده با  الیاف کوارتز به همراه نانو ذرات پترن 

SiO2 وAl2O3 وجود همانطور که در نمودارها مشخص است. می باشد

انحراف زاویه پترن افت سیگنال بازگشتی  و بر  ياثرات شدیدنانو فیلرها

تاثیر نانو مشاهده می شود،  4و  2ي نمودارهاي چنانکه از مقایسه . دارند

بعبارت دیگر . ذرات بطور کلی بر افت سیگنال بازگشتی منفی است

این . نانوذرات موجب افزایش میزان افت سیگنال بازگشتی می گردند

درحالی است که اثر شدید وجود نانو ذرات بر انحراف زاویه پترن نمونه ها 

 برخالف افت. می توان مالحظه نمود 5و 3را از مقایسه نمودارهاي 

ها  سیگنال، وجود نانو ذرات باعث بهبود در انحراف زاویه پترن نمونه

انحراف زاویه پترن نمونه هاي  شود چنانکه مشاهده می .گردیده است

. تر استاز رزین اپوکسی خالص کم ،ساخته شده نانو کامپوزیت/ اپوکسی

 5/0درصد وزنی با  SiO2/براي اپوکسی انحراف زاویه  شودمشاهده می 

 SiO2نانو فیلر درصد وزنیخالص است و هرچه تقریبًا برابر اپوکسی 

ازانحراف زاویه پترن . یابدکاهش میانحراف زاویه پترن شود یشتر میب

 رسد و پس از آن با افزایشبه کمترین مقدار خود می 1تا  5/0درصد وزنی

/راي اپوکسیاین نتایج ب. یابدافزایش می انحراف زاویه پترنSiO2نانو فیلر

Al2O3 به  5/0تا  1انحراف زاویه پترن از که  نیز صادق است با این تفاوت

همچنین در محدوده اندازه گیري شده . رسدکمترین مقدار خود می

بیشتري در انحراف زاویه پترن نانو فیلر  1درصد وزنی با  Al2O3/اپوکسی

که اکثر  تاینجاسنکته تعجب برانگیز . مقایسه با رزین اپوکسی خالص دارد

 1حتی زیر (هاي کمتردرصد وزنیتحقیقات مشابه نشان داده است که  

کمتري انحراف زاویه پترن نانومتري منجر به از فیلرهاي ) درصد وزنی

حقیقات مشابه دیگري نشان داده اند که با افزایش همچنین ت. اندشده
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هاي کامپوزیتنانو / اپوکسیانحراف زاویه پترن،نانو فیلرها درصد وزنی

  .افزایش یافته است

 ،ساخته شده نانو کامپوزیت/ در نمونه هاي  اپوکسیافت سیگنال بازگشتی 

درصد وزنیبا  SiO2/براي اپوکسی.است بیشتراز رزین اپوکسی خالص 

 SiO2نانو فیلر درصد وزنیخالص است و هرچه تقریباً برابر اپوکسی  5/0

افت سیگنال . یابدمی افزایشسیگنال بازگشتی افت شود یشتر میب

و پس از آن با تغییر چندانی ندارد  1تا  5/0درصد وزنیبین بازگشتی 

این نتایج . یابدافزایش میافت سیگنال بازگشتی SiO2نانو فیلر افزایش

افت سیگنال که  نیز صادق است با این تفاوت Al2O3/براي اپوکسی

همچنین در محدوده . رسدبه کمترین مقدار خود می 5/0تا  1از بازگشتی 

بیشترین نانو فیلر  1درصد وزنیبا  Al2O3/اپوکسیاندازه گیري شده

نکته . در مقایسه با رزین اپوکسی خالص دارد راافت سیگنال بازگشتی 

وزنی از هر دو نانوفیلر، بدترین درصد 1جالب در اینجاست که ترکیب 

این . دارد افت سیگنال بازگشتیاف زاویه پترن و نتیجه ممکن را در انحر

تاثیر چندانی بر درصد وزنی از هر دو نانوفیلر،  5/0درحالی است که ترکیب 

افت سیگنال بازگشتی نداشته اما انحراف زاویه پترن را بطور قابل توجهی 

مشخص می شود  Q3و  Q1با دقت در رفتار نمونه هاي . کاهش می دهد

اپوکسی موجب /در کامپوزیت کوارتز Al2O3وزنی درصد  5/0که وجود 

این رفتار نانو شاید  .کاهش شدید در زاویه انحراف پترن گردیده است

این دلیل توجیه شود که اثر ضریب دي الکتریک با Al2O3کامپوزیت 

درصد ها با افزایش ذاتی نانو فیلرها روي ضریب دي الکتریک نانو کامپوزیت

موید این  2اما بررسی وضعیت نمودار . یابدافزایش میی وزن5/0%تا  وزنی

تنها موجب افزایش جزئی  Al2O3مطلب است که همین مقدار از نانوفیلر 

اپوکسی / کوارتز/میزان افت سیگنال بازگشتی نسبت به رزین کامپوزیت 

تنها نمونه اي که داراي درصد  Q2نکته مهم اینست . خالص شده است

است، رفتاري متفاوت در میزان افت سیگنال  Al2O3از نانوفیلر % 1وزنی 

این رفتار نیز به . بازگشتی و انحراف زاویه پترن از خود نشان داده است

مربوط می  نانوکامپوزیت/ در ضریب دي الکتریک اپوکسی رزین افزایش

یفتد که پالریزاسیون الکتریکی در تواند اتفاق بفقط هنگامی می شود که

موجب ،پالریزاسیون میدان شارژ یا بین سطوح. یابد افزایشکامپوزیت 

شود که این میدان شارژ نزدیک سطح بین نانو ذرات و رزین میانباشتگی 

منفی گذاشته و باعث افزایش  الکتریک کامپوزیت اثرخود بر ضریب دي

که  Q3رفتار نمونه .رن می گرددافت سیگنال و انحراف بیشتر زاویه پت

% 1مشخص می کند که وجود می باشد،  SiO2وزنی نانوفیلر % 1داراي 

اپوکسی موجب کاهش شدید در /در کامپوزیت کوارتز SiO2وزنی نانوفیلر 

وزنی % 5/0که  Q1همین رفتار در نمونه . زاویه انحراف پترن گردیده است

نکته قابل توجه در مورد . می شوداز همان نانوفیلر را داراست نیز دیده 

این است که میزان افت سیگنال بازگشتی با افزایش نانوفیلر  SiO2نانوفیلر 

SiO2 بهبود یافته است .  

، موبیلیته رخ می دهد سطوح اپوکسی و نانوذرات فعل و انفعاالتی که در

الکتریک باعث افزایش ضریب دياین رفتار، دهد که اپوکسی را کاهش می

وقتی مقدار کمی از نانوفیلرها درون . شودنانوکامپوزیت می/اپوکسی

ها و اپوکسی گیرند، برهم کنش و فعل و انفعاالتی بین آناپوکسی قرار می

- تحرك نازك با ابعاد نانومتري تشکیل میهاي بیگیرد و الیهصورت می

ه درصد وزنیهرچ. کنندت و موبیلیته اپوکسی را محدود می شود که حرک

تحرك بیشتري تشکیل شده و موبیلیته فیلرها افزایش یابد الیه هاي بینانو

این باعث کاهش ضریب شود، ووکسی به صورت پیوسته بیشتر کم می اپ

و نهایتا بهبود خواص کامپوزیت در افت  الکتریک نانو کامپوزیتدي

-نتیجتاً  اثر ضریب دي.شودمی سیگنال بازگشتی و انحراف زاویه پترن

فیلرها افزایش  درصد وزنیکتریک فیلرها روي نانو کامپوزیت با افزایش ال

نانو فیلرها، نانوکامپوزیت از کم  درصد هاي وزنیبنابراین در . یابدمی

در قیاس با اپوکسی  کمی بیشتر ي الکتریکضریب د کوارتز،/ اپوکسی

از یک محدوده مشخص، فیلرها  درصد هاي وزنیهمچنین افزایش  .دارد

توجه . شودالکتریک نانو کامپوزیت میضریب ديشدید ر به افزایش منج

هاي در قیاس با نانوکامپوزیت Al2O3/ هاي اپوکسیشود که نانوکامپوزیت

-علت این موضوع برمی. الکتریک باالتري دارندضریب دي SiO2/اپوکسی

نسبت به نانوذرات  Al2O3الکتریک نانوذرات گردد به این که ضریب دي

SiO2 بنابراین نوع نانوفیلرها نیز اثر مهمی روي ضریب دي. باالتر است-

  . الکتریک نانوکامپوزیت دارند

  
  نتیجه گیري

افت سیگنال بازگشتی و انحراف زاویه پترن آنتن وابستگی شدیدي به 

ضریب دي الکتریک . کواتز دارند/اپوکسی/ضریب دي الکتریک کامپوزیت

از حالتی است که رزین خالص اپوکسی  کواتز کمتر/اپوکسی/ نانوکامپوزیت

کمترین مقدار ضریب دي الکتریک . مورد استفاده قرار گرفته است

درصد  5/0و SiO2درصد وزنی 1اپوکسی با نانوفیلرهاي /نانوکامپوزیت

با افزایش درصد نانوفیلرها از مقادیر ذکر . بدست آمده است Al2O3وزنی 

افزایش می یابد که موجب  اپوکسی/پوزیتامشده، ضریب دي الکتریک ک

. افزایش افت سیگنال بازگشتی و انحراف زاویه پترن می گردد

ضریب دي الکتریک بیشتري نسبت  Al2O3اپوکسی با فیلر / نانوکامپوزیت

دارد و این بدلیل ماهیت خود  SiO2اپوکسی با فیلر /به نانو کامپوزیت

ت به ذرات است که داراي ضریب دي الکتریک بیشتري نسب Al2O3ذرات 

SiO2 تحرك فیلرها افزایش یابد الیه هاي بینانوه درصد وزنیهرچ. است

بیشتر  ،اپوکسی به صورت پیوسته تحرك الیه هايبیشتري تشکیل شده و 

و نهایتا  الکتریک نانو کامپوزیتاین باعث کاهش ضریب ديشود، وکم می

 بهبود خواص کامپوزیت در افت سیگنال بازگشتی و انحراف زاویه پترن

وزنی از هر دو نانوفیلر، بدترین نتیجه ممکن را در % 1ترکیب  .شودمی

درحالی است که ترکیب . دارد افت سیگنال بازگشتیانحراف زاویه پترن و 

یگنال بازگشتی درصد وزنی از هر دو نانوفیلر، تاثیر چندانی بر افت س 5/0

  .نداشته اما انحراف زاویه پترن را بطور قابل توجهی کاهش می دهد

% 5/0مقایسه میان نمودارها نشان می دهد که در نمونه هایی که داراي 

درصد خواص افت  1تا  5/0از  SiO2هستند، با افزایش  Al203وزنی 

ت بودن  درحالیکه همین تغییر با ثاب. سیگنال بازگشتی بهبود می یابد

Al203 در انحراف زاویه تاثیر چندانی ندارد.  

درصد تغییر  1تا  5/0از  Al2O3ثابت و  SiO2در نمونه هایی که داراي 

، افت سیگنال بازگشتی افزایش می  Al2O3می کند، با افزایش میزان 

، Al2O3درحالیکه در مورد انحراف زاویه پترن، با کاهش درصد . یابد

کمتر  Al2O3بنظر می رسد هرچه میزان . ی یابدانحراف زاویه کاهش م

  . ، خواص مطلوب تري بدست می آید/. %)5(باشد 

در مورد نمونه هاي بدون ذرات نانو فیلر می توان نتیجه گرفت که افزایش 

ضخامت موجب افزایش انحراف زاویه پترن و افت سیگنال بازگشتی می 

ایش میزان افت سیگنال گرچه هرگونه افزایش نانو ذرات، موجب افز. گردد

  .بازگشتی نسبت به نمونه هاي بدون نانو می باشد

بهترین مقدار افت سیگنال بازگشتی و کمترین انحراف زاویه پترن آنتن در  

درصد  5/0و  SiO2درصد وزنی 1اپوکسی با نانوفیلرهاي /نانوکامپوزیت

  .بدست آمده است Al2O3وزنی 
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