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:چکیده
 در سالهای. گیرنده را از آسیب در حین انتقال توان رادار محافظت میکند،محافظ گیرنده در کنارگیرندههای راداری
، استفاده از جرقههای رادیو اکتیو به عنوان منبع کمکی الکترونی در محافظ گیرنده با ولتاژ شکست منظم شده،اخیر
 در این مقاله از مخلوط چشمه کبالت (به عنوان چشمه رادیو اکتیو) و.یکی از راههای جلوگیری از این آسیب میباشد
 برای محاسبه مقدار انرژی برجای2.6  نسخهMCNPX  از کد.گاز هلیوم برای تولید جرقه رادیو اکتیو استفاده میگردد
 گیگا هرتز برای تعیین10  در فرکانس کاریCST مانده در محفظه گیرنده استفاده شده است و سپس از نرم افزار
میدان الکتریکی ناشی از یونیزاسیون چشمه پرتوزا در فعالیتهای متفاوت و گاز مورد مطالعه (به عنوان منبع الکترونی
.کمکی) استفاده شده است
. ولتاژ شکست، محافظ گیرنده رادار، جرقه رادیواکتیو: کلیدواژهها
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Abstract:
Receiver protection are generally provided in radar receivers to protect the receiver from
wear or damage during radar power transmission. In recent years, the use of radioactive
ignitrons as an auxiliary electron source is one way to prevent this damage. In this paper,
a mixture of cobalt source (as a radioactive source) and helium gas are used to produce a
radioactive ignitrons. The MCNPX code is used to calculate the deposition energies in
the receiver chamber. Then with CST software at a working frequency of 10 GHz to
determine the electrical potential energy caused by ionization of radioactive source in
different activities and the studied gas.
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 .1مقدمه
در کاربرد معمول رادارها ممکن است که توان انتقال رادار  106وات باشد در حالی که حداکثر توانی که یک گیرنده رادار
می تواند داشته باشد حدود چند وات می باشد ] .[1بدیهی است که بین فرستنده و گیرنده نوعی عایق محافظ الزم است
تا کار محافظت از گیرنده راداری را انجام دهد ،محافظ گیرنده رادار به طور کلی در گیرندههای راداری ،گیرنده را از
فرسودگی یا آسیب در حین این انتقال توان رادار محافظت میکند ] .[2محافظهای گیرندهی رادار به طور کلی محدود
کننده ایده آلی نیستند و در برخی از آنها توان انتقالی به گیرنده نشت میکند .جرقههای مستقیم 1در محافظ گیرندههای
معمول دارای مضرات زیادی میباشند که از جمله  -1کاهش حساسیت گیرنده به دلیل ایجاد نویز  -2نیاز به یک منبع
ولتاژ باال در محدوده  1000ولتی  -3طول عمر نسبتا پایین بین  500تا  1000ساعت به دلیل فرسایش الکترودها
میباشد ] .[3برای فائق آمدن بر معایب فوق ،اخیرا از جرقههای رادیو اکتیو 2به عنوان منبع الکترونیکی کمکی در محافظ
گیرنده استفاده شده و جایگزین جرقه های مستقیم میشود .لذا در این مقاله از ابعاد واقعی یک محافظ گیرنده و چشمه
کبالت و گاز هلیوم برای تولید منبع الکترونی کمکی برای ایجاد ولتاژ شکست قابل اعتماد و بی خطر استفاده کردهایم.
 .2روش کار
هندسـه مورد اسـتفاده در شـبیه سـازی به ـورت یک محفظه مکعب مسـتطیلی به ابعاد  10/16میلیمتر 22/86 ،میلیمتر
و  50میلیمتر در نظر گرفته شد .ترابرد ذرات بتا و انرژی ذخیره شده در محفظه با استفاده از کد محاسباتی مونت کارلو
 MCNPXانجام شده است ] .[4برای محاسبه نرخ تولید الکترون در محفظه از رابطه ( )1استفاده میشود ].[5
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 Zفا ـله درراسـتای ارتفاع محفظه n (z) ،تعداد زوج یون ها تولید شـده بر حسـب ارتفاع محفظه و 𝛼 5Nتعداد واپاشـی
بر ثانیه می باشد.
ســپس در محیگ گازی یونیزه شــده میزان فرکانس پ ســما و فرکانس برخورد با اســتفاده از رابطه ( )2و ( )3محاســبه
میگردد.
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کـه 𝑒𝑛 چگـالی تعـادلی الکترون e ،بـار الکترون برابر بـا  𝑚𝑒 ،1/6×19-10 Cجرم الکترون برابر بـا  0/91×30-10 kgو 𝜀0
نفوذپذیری الکتریکی فضای آزاد میباشند].[6
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 aشـعاع مولکول هلیوم و  Tدما اسـت] .[7چگالی الکترونی ،فرکانس پ سـما و فرکانس برخورد در اکتیویتههای مختلف
در محیگ گازی یونیزه محاسبه شده در شکلهای ( )2( ، )1و ( )3به ترتیب نمایش داده شده است.
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شکل :1چگالی الکترونی محفظه مورد مطالعه در اکتیویتههای مختلف

شکل :2فرکانس پ سما مخلوط گاز و چشمه مورد مطالعه در اکتیویتههای مختلف
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شکل :3فرکانس برخورد مخلوط گاز و چشمه مورد مطالعه در اکتیویتههای مختلف

همانطور که از شـکلهای  1تا  3مشـاهده میشـود با افزایش اکتیویته چشـمه ،میزان چگالی الکترون ،فرکانس پ سـما و
فرکانس برخورد در محیگ مخلوط چشمه و گاز نیز افزایش مییابند.
در ادامه برای تعریف مخلوط چشـمه و گاز (ماده یونیزه شـده) از نرم افزار  ،[8] CSTاز بسـته ماکرویو و افزونه Drude-
 Lorentzکه رفتار دی الکتریک محیگ یونیزه یا پ ســما را تو ــیف میکند اســتفاده میکنیم و با اســتفاده از مقادیر
فرکانس پ سـما و فرکانس برخورد محاسـبه شـده در شـکل ( )2و ( ،)3محیگ یونیزه (پ سـما) را شـبیهسـازی میکنیم که
در شکل ( )4شبیهسازی محیگ یونیزه را نشان دادهایم.

شکل :4شبیه سازی محفظه ومحیگ یونیزه با نرم افزار CST

دی الکتریک محیگ یونیزه (پ سـما) با اسـتفاده از رابطه ( )4بدسـت میآید که از دو جمله حقیقی و موهومی تشـکیل
شـده و با اسـتفاده از نرم افزار  CSTدو بخش حقیقی و موهومی این ثابت دی الکتریک برای محیگ یونیزه شـبیه سـازی
شده بدست آمده که در شکل  5نمایش داده شده است
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شکل :5ثابت دی الکتریک محیگ یونیزه به ازای  100میلی کوری

از آنجائیکه میدانیم محافظ گیرنده در نقش یک موجبر می باشد ،لذا پورت ورودی استاندارد که شامل (امپدانس 50
اهم و فرکانس  10گیگا هرتز) می باشد را برای این محیگ یونیزه (چشمه کبالت و گاز هلیوم) در نظر میگیریم و مقدار
میدان الکتریکی در ناحیه بین دو مخروط در محافظ گیرنده را به دست می آوریم و مجددا با همان پورت اینبار فقگ
برای گاز خالص هلیوم این کار را انجام می دهیم و میدان را استخراج میکنیم .در شکل ( )6و ( )7مقادیر مربوط به
میدان الکتریکی بدست آمده برای محیگ خالص (گاز هلیوم) و محیگ مخروط ( چشمه کبالت و گاز هلیوم) نشان داده
ایم.

شکل :6میدان الکتریکی بدست آمده برای گاز خالص هلیوم

شکل :7میدان الکتریکی بدست آمده برای گاز مخلوط (کبالت  +هلیوم)

همانطور که از شکل های ( )6و ( )7مشاهده می شود مقدار ماکزیمم میدان الکتریکی مربوط گاز هلیوم 53972
می باشد در حالی که دقیقا برای همان پورت ،ماکزیمم میدان الکتریکی مربوط به گاز (هلیوم  +کبالت) برابر 14527
 V/mمی باشد .لذا می تواند گفت اخت ف بین این دو مقدار میدان الکتریکی میتواند ناشی از میدان الکتریکی مربوط
به چشمه ی رادیو ایزوتوپ که به گاز هلیوم اضافه شده است باشد ،زیرا به نظر می رسد که محیگ یونیزه می تواند یک
میدان الکتریکی مخالف میدان الکتریکی ایجاد شده از موج ورودی ایجاد کند و سبب کاهش میدان الکتریکی کل می
شود ،پس خواهیم داشت:
)(3
Enuclear =Epour -Ecom
V/m
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که  Enuclearمیدان کمکی الکترونی Epour ،میدان الکتریکی گاز هلیوم و  Ecomمیدان الکتریکی گاز هلیوم و چشمه
کبالت می باشد .در شکل  8میزان میدان الکتریکی کمکی ناشی از چشمه کبالت در اکتیویته های 100میکرو کوری1 ،
میلی کوری 10 ،میلی کوری و  100میلی کوری در گاز هلیوم را نشان داده ایم.

شکل :8میدان الکتریکی هسته ای (کمکی) بدست آمده برای گاز مخلوط (کبالت  +هلیوم) در فرکانس  10گیگا هرتز

با توجه به شکل می توان به این نتیجه رسید که با افزایش میزان اکتیویته چشمه کبالت ،میزان میدان الکترونی کمکی
که می تواند ولتاژشکست قابل اعتماد و بدون خطر را برای محافظ گیرنده ایجاد نماید افزایش یابد و از طرف دیگر این
افزایش میزان میدان الکترونی کمکی سبب کاهش ولتاژ شکست در محافظ گیرنده می شود و باعث کاهش آسیب هایی
که ممکن است در محافظ گیرنده وارد شود ،گردد.
 .3نتیجهگیری
در این مقاله به محاسبه میدان الکتریکی ناشی از مخلوط چشمه رادیو اکتیو کبالت با گاز هلیوم به عنوان یک ولتاژ کمکی
الکترونی در محافظ گیرنده رادار پرداختهایم ،ابتدا با استفاده از کد محاسباتی  MCNPXبه محاسبه انرژی برجای مانده
و سپس ،چگالی الکترونی در اکتیویته  100میکرو کوری 1 ،میلی کوری 10 ،میلی کوری و  100میلی کوری استخراج
کرده ایم (شکل  1را مشاهده کنید) .در ادامه فرکانس پ سما و فرکانس برخورد را در این اکتیویتهها را بدست آوردهایم
(شکل های  2و  3را مشاهده کنید) .با استفاده از فرکانس پ سما و فرکانس برخورد بدست آمده به شبیه سازی محیگ
مخلوط (یونیزه) از نرم افزار  CSTاستفاده کردهایم و میدان الکتریکی را برای فرکانس  10گیگا هرتز و امپدانس  50اهم
را بدست آوردهایم(.شکل  6و  7را مشاهده کنید) .در شکل  8میدان الکتریکی کمکی در اکتیویته  100میکرو کوری1 ،
میلی کوری 10 ،میلی کوری و  100میلی کوری را برای محافظ گیرنده بدست آوردهایم که نشان میدهد با افزایش
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میزان اکتیویته میزان میدان الکتریکی کمکی افزایش یافته که می تواند منجر به تولید ولتاژ شکست قابل اعتماد برای
.موج های ورودی تخریبی در گیرنده های رادار گردد
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