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Анотацiя
Розглянуто проблему екранування електромагнiтного поля дiапазону частот 150 кГц – 1 ГГц. Запропоновано
використання екрануючих конструкцiй на основi нанокристалiчних матерiалiв.
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Сучасна технiчна апаратура працює в рiзних частотних дiапазонах (1 − 100 ГГц). Вiдповiдно, поля,
що вона випромiнює, лежать в широкому спектрi
частот. Функцiонування будь-якого технiчного засобу пов’язане з протiканням його струмопровiдними
елементами електричних струмiв рiзних частот i
утворенням рiзницi потенцiалiв мiж рiзними точками його електричної схеми, що породжують магнiтнi
та електричнi поля, якi називають побiчними електромагнiтними випромiнюваннями (ПЕМВ). Вузли
та елементи електронної апаратури, де мають мiсце
малi напруги при великих значеннях сили струму,
створюють в ближчiй зонi електромагнiтнi поля з переважно магнiтною складовою поля. Зниження рiвня ПЕМВ здiйснюється за рахунок їх екранування.
Екранування захищає пристрої вiд впливу зовнiшнiх
полiв, локалiзує побiчнi випромiнювання у межах,
визначених конструкцiєю екрану, що перешкоджає
прояву цих випромiнювань в навколишньому середовищi i створенню каналiв витоку iнформацiї.
Однiєю з актуальних проблем технiчного захисту
iнформацiї є розробка нових, бiльш ефективних систем пасивного захисту вiд електромагнiтних полiв
(ЕМП) радiочастотного дiапазону та магнiтних полiв
промислової частоти. Традицiйнi кристалiчнi матерiали в наш час досягли межi своїх фiзико-механiчних
i експлуатацiйних можливостей. Для екранування
магнiтних полiв до 10 кГц доцiльно використовувати
екрани з аморфних сплавiв.
Iнтерес представляють матерiали здатнi вирiшити
задачу екранування ЕМП на частотах до 1 ГГц, на
що зосереджена увага в данiй роботi.
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Рис. 1. Залежнiсть магнiтної проникностi
нанокристалiчного сплаву вiд частоти
електромагнiтного поля

Однак, на частотах до 1 ГГц захиснi властивостi
екрану визначаються не лише значенням магнiтної
проникностi, а i коефiцiєнтом екранування. В таб. 1
наведено порiвняння коефiцiєнту екранування нанокристалiчного матерiалу (АМАГ-200) з вiтчизняними матерiалами.
З таб. 1 видно, що перевагу в ефективностi екранування електромагнiтного поля має нанокристалiчний
матерiал.
Конструктивнi особливостi даного матерiалу дають можливiсть створювати екрани як цiльнi, так
i збiрно-розбiрнi. Основним недолiком при побудовi таких конструкцiй є з’єднувальнi шви, оскiльки
саме там порушується цiлiснiсть екрану [2]. Зварювання стикiв нанокристалiчних матерiалiв зменшує
їхнi захиснi властивостi лише на 1 – 2 %.
Матерiали з нанокристалiчною структурою виготовляються в виглядi стрiчок рiзної ширини (вiд
4 мм до 30 мм), що дає змогу екранувати кабелi
та лiнiї зв’язку, створювати захисний текстиль (тканиннi екрани) та напилення. На рис. 2 зображено
частотну залежнiсть коефiцiєнту екранування напилення рiзної товщини нанокристалiчного сплаву на
сталеву пластину.

Переваги використання нанокристалiчних
матерiалiв
При переходi матерiалу з аморфного стану в нанокристалiчний величина магнiтної проникностi збiльшується в 1,5 – 2 рази [1] в дiапазонi частот 100 кГц
– 1 ГГц (рис. 1).
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Табл. 1. Порiвняльна таблиця коефiцiєнту екранування рiзних матерiалiв

Матерiал екрану

Тип екрану

Сталь
Нанокристалiчний матерiал
Мiдь
Нанокристалiчний матерiал

Лист
Сiтка

Ефективнiсть екранування
100 кГц

1 ГГц

48
74
68
70

90
120
100
112

Висновки

К,дБ
80

Для екранування електромагнiтних полiв дiапазону частот вiд 150 кГц до 1 ГГц є доцiльним використовувати нанокристалiчнi сплави. Використання
даних матерiалiв у складi багатошарових екранiв
дає змогу пiдвищити ефективнiсть екранування на
12 − 15 дБ на частотах до 100 МГц, на бiльш високих
частотах – 15-20 дБ.
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Рис. 2. Частотна залежнiсть коефiцiєнту екранування
нанокристалiчного напилення на сталеву пластину

Напилення на мiдну основу забезпечить ефективнiсть екранування на 15 − 17 дБ бiльшу.
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