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در اين مقاله به طراحي و شبببیهسببا آ تنتن پ ي با سببا تار فشببرده همراه با بهره باببیار باا ،پهناآ باند مناسببب و هم نین قابلیت
پالريزاسببیون دايروآ مبادرت شببده اسببت .تنتن پیشببنهادآ به علت دارا بودن پالريزاسببیون دايروآ با بهره باا براآ کاربردهاآ رادارهاآ
دريايي ( 7795تا  7575مگاهرتز) که در تنها تدا الت چند مابیره و انککا اموا ا سوو دريا مشکل ا است مناسب است .هم نین
اين تنتن به طور همزمان قابلیت اسببتداده در کاربردهاآ رادارآ هواشببناسببي ( 7275تا  7575مگاهرتز)،کاربردهاآ نظامي و راديوسببنجي
تشخیص نقاط ( 7595تا  7795مگاهرتز) را داراست .در اينجا براآ افزايش بهره تنتن ا قضیه فبرآ پرو مبتني بر استداده ا يک روايه به
ابکاد يک طول مو در بااآ سبا تار تنتن و به فاصله نصف طول مو ا صدحه مین در ير سا تار تنتن استداده شده است .ضمن اينکه
براآ افزايش هرچه بیشبتر بهره ،پهناآ باند و ناببت محورآ تنتن ا ديوارههاآ فلزآ در اطراف سبا تار استداده شده که با حدظ کوچک
بودن سبا تار مقدار بهره را به صبورت قابل تویهي بهبود داده اسبت .نتايج حاصل ا تنتن شبیهسا آ شده نشان ميدهد که حداکثر بهره
تنتن پیشببنهادآ و پهناآ باند  1 dBبهره به ترتیب برابر با  17 dBو  11/9 %اسببت .هم نین پهناآ باند امپدانا بي و نابببت محورآ به
ترتیب برابر  11/9 %و ( 11%در حالت تنها استداده ا روايه) است .ضمن اينکه الگوهاآ چپگرد و راستگرد تنتن نشانگر راستگرد بودن
تنتن در یهت برودسايد و هم نین بیشترين گلبرگ کنارآ  15 dBاست.
واژگان کلیدی  :آنتن پچ ،رادار دریایی ،بهره باال ،قضیه فبری پرو.
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واهد شد .همانگونه که پوشش منوقه کور به ارتداع عمودآ
تنتن رادار باتگي دارد وقتي چندين رادار دريايي در دا ل
کشتي نصب شود ،منوقه کور رادارهاآ مختلف ميتواند
بوسیله افزايش مکقوانه ارتداعهاآ عمودآ تنتنهاآ رادارآ
مختلف مکمل شود .بنابراين در اين روش ناحیه کور بهبود
يافته و عملکرد کلي سیاتم رادارآ دريايي تکمیل واهد
شد ].[5
ماني که به يک تنتن با حجم کم و و ن سبک نیا داشته
باشیم اندا ه به عنوان عامل چالشبرانگیز مور واهد بود.
در گذشته ،تحقیقاتي براآ کاهش اندا ه تنتن با استداده ا
مواد دآالکتريکي صورت گرفته است ،با ویود اين ،مواد دآ-
الکتريکي اغلب داراآ تلف باا بوده و باعث کاهش بهره تنتن
واهند شد .تنتنهاآ تشديد کننده فبرآپرو 1با ويژگيهاآ
مناسب ا قبیل بهره باا،حجم کم و تغذيه ساده براآ سال-
هاآ متمادآ مورد تویه بودهاند ،اين تنتنها ا يک تابش-
کننده اولیه که بین يک صدحه مین فلزآ و يک صدحه
قامتي انککاسي واقع است؛ تشکیل ميشوند .وقتي فاصله
بین اين دو صدحه مضرب فردآ ا نصف طول مو فضاآ
ت اد باشد ،انرژآ ت اد شده ا تنتن تغذيه ،بین صدحه مین و
روايه چندين بار انککا يافته و سپس بهره تنتن با استداده
ا مدهوم همفا آ ميتواند به صورت قابل تویه افزايش يابد.
ا یرا نشان داده شده که استداده ا سوو انتخابگر
فرکانس و صدحات دآالکتريکي به عنوان روايه در تنتنهاآ
فبرآ پرو به صورت قابل تویهي بهره و یهتدهي تنتن اولیه
را افزايش ميدهد .اين ويژگيها باعث قابلیت استداده اين
تنتنها در کاربردهاآ مايکروويوآ و مو میليمترآ بهره باا
ميشود.
بر اسا ويژگيهاآ پالريزاسیون دايروآ ،تنتنهاآ پالريزه
شده دايروآ عنصرآ بایار مدید براآ کاربرهاآ متکددآ ا
یمله ارتباطات دريايي ،ماهوارهاآ ،سناورهاآ بيسیم
هاتند .بواسوه مشخصههاآ پالريزاسیون دايروآ ،اين نوع
تنتنها نابت به تنتنهاآ با پالريزاسیون وي داراآ
چندين مزيت ميباشند که اين مزايا عبارتند ا اينکه تنتن-
هاآ پالريزه شده دايروآ در مقابله با تدا الت چند مایره
که چالش اصلي در حو ه ارتباطات دريايي است ،بایار موثر
عمل ميکنند ضمن اينکه اين تنتنها اثرات چر ش فارادآ
را به شدت کاهش ميدهند .هم نین به عنوان مزيت ديگر

 -1مقدمه
رادارهاآ دريايي سناورهاآ ذاتياآ هاتند که براآ
تشکارسا آ و اعالن ورات و موانع ا قبیل ط
ساحلي،کشتيهاآ مجاور،تودههاآ يخ به کمک دريانوردان
یهت اتخاذ تصمیم تني ميتيند .ا یرا چندين باند فرکاناي
براآ کاربردهاآ رادارآ دريايي مکرفي شده است که شامل
باندهاآ  S،Xو  Kuاست .تنتن به عنوان عنصر اصلي ا هر
سیاتم ارتباطي در مینه رادارهاآ دريايي نیز عنصر مهمي
بوده و بر عملکرد کلي اين نوع سیاتمها تاثیر بازايي دارد.
تنتن مورد استداده در سیاتمهاآ دريايي بايد ا ويژگيهايي
هم ون بهره باا ،سا تار فشرده و انکوافپذيرآ مناسب
بر وردار باشد ] .[1هم نین اين تنتنها ا ديد تابشي بايد
داراآ مشخصههايي هم ون سوح گلبرگ کنارآ مناسب،
نابت یلو به پشت وب و پالريزاسیون و پهناآ پرتو اصلي
ايدهتل باشند ].[3-2
عالوه بر تابش ماتقیم به اهداف ،اموا الکترومغناطیاي
فرستاده شده بوسیله تنتن رادارآ دريايي به صورت غیر
ماتقیم نیز به اهداف ا طريق انککا ا سوو دريا تابش
واهند داشت ] .[5ا اينرو ا ديد اهداف ،اموا
الکترومغناطیاي انککاسي ا سوو دريا باعث احاا ویود
يک تنتن به صورت تينهوار در ير سوح دريا ميشود .به طور
مشابه اموا الکترومغناطیاي انککاسي ا اهداف هم نین
با تابهايي ا طريق انککا غیر ماتقیم ا سوح دريا
متداوت ا با تابهاآ ماتقیم به تنتن واهد داشت.
در ايجا نیز با در نظر گرفتن با تابهاآ سوح دريا يک هدف
تينهوار در ير سوح دريا ا ديد تنتن ویود واهد داشت.
با تابهاآ ا مایرهاآ مختلف در عنصرهاآ دريافتي رادار
یمع شده و در نهايت با تاب کلي بوسیله رادار را سبب
واهند شد .انرژآ با تابي کلي بوسیله ا تالفهاآ دامنه و
فا آ بین چندين نوع ا با تابهاآ رادارآ ا مایرهاآ
مختلف حاصل واهد شد .شرايوي ا یمله ارتداع عمودآ
تنتنها و ارتداع هدف ،نابت فا بین با تابهاآ مایرهاآ
مختلف را تغییر داده که در نهايت بر روآ دامنه سیگنال کلي
تاثیر واهد گذاشت ].[7
وقتي دامنه سیگنال با تاب کلي کوچک يا نزديک صدر باشد
هدف در رادار قابل مشاهده نخواهد بود که اين مهم منوقه
کور تشکارسا آ ايجاد شده بوسیله تاثیر چند مایره را سبب
Fabry Perot
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هنگام استداده ا تنتنهاآ پالريزه دايروآ یهت گیرآ یلي
شديدآ بین فرستنده و گیرنده سیاتم ارتباطي نیا نیات.
تنتنهاآ پچ نیز داراآ مزايايي هم ون سببا تار فشببرده و
سبببادهاآ بوده و ا انکواف پذيرآ باايي بر وردارند .امرو ه
تکنولوژآ تنتن پچ بر روآ فشردگي و کوچک بودن سا تار
همراه با بهره و پهناآ باند بیشببتر متمرکز شببده اسببت .هر
تنتن پچ مبايکرواسبببتريپي داراآ يک پچ تابشبببي ،يرايه
دآالکتريکي و يک صببدحه مین اسببت .بهره و پهناآ باند
پايین ا یمله مکايب تنتن پچ است که در گذشته براآ حل
اين مشببکل مکموا ا ترايهاآ ا پچها در کنار هم اسببتداده
ميشببد اما اسببتداده ا ترايه ،حجم و اندا ه سببا تار تنتن را
شديدا بزرگ ميکند.
در اين مقاله به طراحي تنتن پ ي با بهره و پهناآ باند باا و
با پالريزاسیون دايروآ براآ کاربردهاآ رادارهاآ دريايي باند
 7795تا  7575مگاهرتز مبادرت کردهايم .تنتن پیشنهادآ
یز تنتنهاآ محدظهاآ تشديدآ فبرآ پرويي بوده بدين
صورت که ا يک ايه فلزآ ساده به عنوان روايه سا تار
فبرآ پرو براآ افزايش بهره ،پهناآ باند و نابت محورآ
استداده شده است .ضمن اينکه براآ بهبود هر چه بیشتر
بهره و نابت محورآ ،ديوارههاآ فلزآ در اطراف سا تار
تنتن به کار گرفته شده است .اين تنتن داراآ بیشترين بهره
 17دسيبل و پهناآ باند  11/9درصد بوده و در با ه فرکاناي
 7/3تا  7/1گیگاهرتز ا پالريزاسیون دايروآ بر وردار است.
ا مزاياآ اين تنتن در مقاياه با ساير تنتنهاآ مشابه براآ
کاربردهاآ رادارآ ميتوان به سادگي و پی یده نبودن
سا تار تنتن و عدم استداده ا ترايه پچ اشاره داشت .به عنوان
نمونه در ] [9ا ترايهاآ ا تنتنهاآ پچ براآ بهبود بهره تنتن
استداده شده است به طورآ که با سا تارآ ترايهاآ و
پی یده بهرهاآ در حدود  17دسي بل حاصل شده است ،در
حالي که در اينجا با استداده ا تنها يک عنصر پچ چنین
بهرهاآ به دست تمده است.
در مقاياه با ] [1نیز که تنتن پچ پالريزه شده دايروآ یهت
استداده به عنوان عنصرآ ا سیاتم ارتباطي براآ کاربردهاآ
رادارآ طراحي شده است؛ تنتن پیشنهادآ داراآ  1دسيبل
بهبود بهره است .هم نین در مقاياه با ساير انواع تنتنهاآ
فبرآ پرو ميتوان به اين نکته اشاره داشت که در تنتن مورد
طراحي ا هیچگونه مواد دآالکتريکي به عنوان رو ايه

در شبببکبل ( )1سبببا تبار تنتن پچ محدظهاآ فبرآپرويي
پیشنهادآ به همراه ابکادش نشان داده شده است .همانگونه
که ديده ميشود تنتن پیشنهادآ ا يک تنتن پچ مکمولي با
ابکاد گابترش يافته ،صدحه فلزآ به عنوان روايه در بااآ
سا تار پچ و ديوارههاآ فلزآ در  5طرف پچ گاترش يافته
تشببکیل شببده اسببت .در اين سببا تار ابکاد روايه و صببدحه
مین ببه ترتیب  77×77میليمتر مربع و  135×135میلي
متر مربع بوده و روايه به صببورت متقارن در بااآ سببا تار
تنتن قرار گرفته به گونهاآ که فاصله صدحه فلزآ به عنوان
روايه تا صبدحه مین موابق با توورآ قضیه فبرآ پرو بايد
نصف طول فرکانس کارآ باشد که در عمل با در نظر گرفتن
شبرايط واقکي براآ اين سبا تار ،اين فاصله در حدود مقدار
توورآ و برابر با  21میليمتر است.
براآ ايجاد پالريزاسیون دايروآ در تنتنهاآ پچ تکنیکهاآ
مختلدي ویود دارد کبه اکثرا پی یده بوده و يا ا تغذيههاآ
دو گانه استداده ميکنند.

1

2

Frequency Selective Surface

استداده نشده است در حالي که در کارهاآ صورت گرفته در
حو ه تنتنهاآ فبرآ پرو ا مواد دآالکتريک به عنوان رو
ايه استداده مي شود] [7و ا تنجا که فلز نابت به اين مواد
دآالکتريکي ا لحاظ هزينه ار انتر و دسترسياش بایار
سادهتر است ا اينرو تنتن پیشنهادآ هزينه سا ت بایار
پايینترآ واهد داشت .ضمن اينکه براآ دستيابي به
چنین بهرهاآ در ساير انواع تنتنهاآ فبرآ پرويي ا
روايههاآ پی یده هم ون سا تارهاآ سوو انتخاب گر
فرکانس 1و يا فرامادهها 3استداده ميکنند که بالوبع باعث
افزايش پی یدگي سا تار سیاتم ارتباطي واهد شد.
به عنوان نمونه در ] [15ا سا تارآ سوو انتخابگر
فرکاناي پی یده براآ دستیابي به بهرهاآ در حدود 12
دسيبل استداده شده است اين در حالي است که سا تار
پیشنهادآ با سا تارآ به مراتب سادهتر بهره  17دسيبلي
ارائه ميدهد .در ] [11نیز ا دو ايه سوو انتخابگر
فرکانس براآ بهبود بهره تنتن پچ پالريزه شده دايروآ
استداده شده است اين در حالي است که با اين دو ايه بهره
سا تار نهايي در حدود  15دسيبل است که در مقاياه با
سا تار پیشنهادآ  1دسيبل کمتر است.
 -2طراحی

Electromagnetic Band Gap
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ديوارههاآ فلزآ احاطهکننده ،افزايش بیشتر بهره حاصل ا
قضبببیه فبرآ پرو اسبببت .در ادامه و در بخشهاآ ديگر به
تاثیرات اين ديوارهها واهیم پردا ت .بر اسا قضیه فبرآ
پرو ارتداع روايه ا سببوح مین در اين نوع تنتنها ا رابوه
ير حاصل ميشود ]:[12
nc
2f 0

hsp 

() 1
در اين رابوه  λ0طول مو فضباآ ت اد f0 ،فرکانس تشديد،
 cسرعت نور در فضاآ ت اد و  nعدد صحیح است .ا اينرو با
در نظر گرفتن اينکبه هدف طراحي تنتن در فرکانس حوالي
 7/5گیگاهرتز اسبببت بنابراين با در نظرگرفتن فرکانس 7/5
گیگباهرتز ببه عنوان فرکانس تشبببديد به محاسببببه ارتداع
محدظه تشببديد فبرآپرو ميپردا يم .با در نظر گرفتن n=1
و  f0=5.6 GHzواهیم داشبببت  hsp=26.7 mmکه مقدار
ايدهتل ارتداع روايه حاصل ا توورآ است .اما ا تنجا که در
عمل صببدحه مین داراآ ابکاد بينهايت نیاببت؛ اين مقدار
توورآ در حالت واقکي تغییر واهد داشببت .حال براآ تنکه
اهمیت اسبتداده ا قضیه فبرآ پرو و البته ديوارههاآ فلزآ
احاطهکننده را نشبببان دهیم به بررسبببي بهره ،پهناآ باند و
البته ناببت محورآ در سه حالته بدون استداده ا روايه و
ديوارهها ،استداده ا روايه فقط ،و استداده همزمان ا روايه
و ديواره با هم ميپردا يم:
همانگونه که در شبببکل (( )3الف) ديده ميشبببود به ا اآ
اسبتداده ا روايه پهناآ باند نابت به حالت مرسوم (بدون
اسبتداده ا روايه) افزايش چشمگیرآ دارد و پهناآ باند ا
 7در صبببد به  11/3در صبببد افزايش مي يابد .هم نین در
حبالبت اسبببتدباده همزمان ا روايه و ديوارههاآ فلزآ نیز
شبباهد  11/9درصببد پهناآ باند واهیم بود که  5/7درصببد
ناببت به اسببتداده تکي ا روايه داراآ بهبود ميباشبیم .ا
نقوبه نظر تبباثیرات بر روآ بهره تنتن نیز طبق شبببکببل در
حالت اسبتداده همزمان ا روايه و ديوارههاآ کنارآ شاهد
بیشترين بهره در حدود  17دسيبل هاتیم در حالي که در
حالت مرسبوم يکني بدون استداده ا روايه و ديواره کنارآ
بیشبترين بهره در حدود  9دسبيبل اسبت .ضبمن اينکه در
حالت اسبتداده تنها ا روايه نیز بیشترين بهره  11دسيبل
است.

)الف(

)ب(
شكل( (1ساختار آنتن پچ بهره باال و با پالریزاسیون دایروی
(الف) نمای کناری (ب) نمای از پایین.
ابعاد:
Lsb=Wsb=120mm,
Lsp=Wsp=59mm,hsp=30mm,Lpt=15.4mm, Wpt=18mm,
xfeed=5mm, yfeed=6.5mm

ما در اينجا براآ سبببادگي و فشبببرده بودن سبببا تارمان ا
تکنیک تغذيه تکي استداده ميکنیم بدينصورت که در اين
سببا تار به منظور ايجاد تابش با پالريزاسببیون دايروآ نقوه
تغببذيببه پچ بر روآ قور تن و گوشبببه پچ انتخبباب شبببده
است ].[13
فاصبله نقوه تغذيه کابل کواکایال تا مرکز پچ ماتویلي به
صورت ( 5/7و  7میليمتر) است .در سا تار تنتن پیشنهادآ
پچ ببه عنوان تبابشکننبده اولیه و صبببدحه فلزآ روايه به
عنوان تبابشکننبده ثبانويبه عمبل ميکند .دراينجا محدظه
تشبديدآ شبامل دو سوح است ،سوح مین گاترش داده
شده در ير سا تار و سوح روايه با ابکاد مشخص در بااآ
سا تار  .صدحه مین گاترده شده در واقع ا لحاظ توورآ
صببدحه مین بينهايت در نظر گرفته ميشببود ولي چون در
عمل دسبتیابي به ابکاد بينهايت امکانپذير نیات ابکاد اين
صبببدحبه را تبا یبايي کبه ميتوان بزرگ در نظر گرفتهايم.
هم نین براآ ابکاد صبدحه فلزآ روايه نیز موابق با قضیه
فبرآپرو انبدا ه ابکباد را در حبدود يبک طول مو فرکانس
کبارآ در نظر ميگیريم .ضبببمن اينکبه دلیل اسبببتداده ا
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(الف)

بیشببترين باند نابببت محورآ واهیم بود .ضببمن اينکه در
اين دو حالت نابت به حالت مرسوم يکني بدون استداده ا
روايه و ديواره ناببت محورآ به صورت قابلتویهي بهبود
داشته است.
در اينجا براآ درک بهتر تاثیرات ديواره کنارآ بر روآ نتايج
تنتن ا یمله بهره به بررسي میدان الکتريکي بر روآ روايه
تنتن ميپردا يم .شبببکل ( )2دامنه میدان الکتريکي بر روآ
روايبه را ببه ا اآ دو حبالت ویود و عدم ویود ديوارههاآ
فلزآ کنبارآ نشبببان ميدهبد .طبق شبببکل ( )2در حالت
اسبببتدباده ا ديوارههباآ احباطه کننده فلزآ دامنه میدان
الکتريکي بخصبببور در لبهها که وظیده اصبببلي تابش را بر
عهده دارند قوآتر ا حالت عدم استداده ا اين ديوارههاست
و با تویه به رابوه بین اندا ه میدان الکتريکي و بهره ا اينرو
بهره بهترآ را نتیجبه واهبد داد که اين مهم هم موابق با
نتايج شکل ( )3تصديق شده است.

(ب)

 -3بررسی پارامتری
در اين بخش به بررسي پارامترهاآ تاثیرگذار در نتايج تنتن
پردا ته و نتايج حاصل ا هرکدام ا اين پارامترهاآ ابکادآ
را بر روآ بهره و پهناآ باند را مورد تجزيه قرار ميدهیم.

(ج)
شكل ( )2نتایج آنتن در سه حالت استفاده همزمان از روالیه و
دیواره،فقط روالیه و بدون روالیه و دیوار (الف) ضریب انعكاسی
(ب) برودساید (( )=0ج) نسبت محوری.
(الف)

بنابراين اسببتداده ا قضببیه فبرآپرو بهره تنتن را بصببورت
چشمگیرآ افزايش واهد داد و استداده ا ديواره فلزآ نیز
بهره را ناببت به حالت مرسبوم  1و ناببت به حالت قضیه
فبرآپرو تنها  5دسببيبل افزايش ميدهد .ا اينرو اسببتداده
ا ديوارههباآ احباطبه کننبده کنبارآ بابببیار تاثیرگذار و
توییهپذير اسببت .ا منظر ايجاد پالريزاسببیون دايروآ نیز با
تویه به نمودارهاآ ناببببت محورآ مویود در شبببکل باا
گرچه در حالت اسببتداده ا روايه به صببورت تکي شبباهد
بهترين کیدیبت نمودار نابببببت محورآ ميباشبببیم اما با
اسبببتداده ا همزمان ا روايه و ديوارههاآ کنارآ شببباهد

(ب )
شكل ( )3میدان الكتریكی بر روی روالیه در ساختار آنتن (الف)
بدون دیواره فلزی (ب) با دیواره فلزی.
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تنتن محدظهاآ شنا ته ميشود .طبق قضیه فبرآ پرو ابکاد
روايببه داراآ انببدا ه يببک طول مو يکني در اينجببا 72
میليمتر بايد باشد.

 -1-3ارتفاع روالیه
ارتداع روايه به عنوان پارامتر بابیار تاثیرگذار بر روآ نتايج
تنتن مور است .همانوور که قبال گدته شد موابق با قضیه
فبرآپرو و طبق روابط توورآ که ارتداع را نصببف طول مو
فرکانس کارآ يکني در اين سبببا تار  35/9میليمتر مکرفي
ميکند اما در عمل به علت غیر ايدهتل بودن ابکاد صببدحات
مین و روايببه اين مقببدار  21میليمتر در نظر گرفتببه
ميشبود .اين مقدار بهینه نیز موابق شکلهاآ ير ا طريق
بهینهسبا آهاآ حاصبل ا شببیهسا آ  HFSSنتیجه شده
اسبت .شبکل ( )5تغییرات مشخصههاآ تنتن شامل ضريب
برگشبتي ،نمودار اسببمیت و بهره را ناببت به يک سببرآ ا
مقادير ارتداع نشان ميدهد.
طبق شکل ضريب برگشتي و نمودار اسمیت چارت مالحظه
ميشبببود که در حالت ارتداع  21میليمترآ داراآ بهترين
کیدیت ضبببريب برگشبببتي بوده و هم نین پهناآ باند در
حبالت ارتداع  22میليمترآ بیشبببترين مقدار ود را دارد.
ضبببمن اينکبه نکته ديگرآ که ا شبببکل (( )5الف) و (ب)
مي توان دريافت اين است که تغییرات ارتداع بیشترين اثر و
یابجايي را بر روآ فرکانس تشببديد دوم يکني f=5.65GHz
دارد و در فرکببانس تشبببديببد نخابببت يکني f=2.25GHz
یابجايي تاثیرگذارآ ديده نميشبود اين موارد نشان دهنده
اين اسبت که فرکانس تشديد نخات ناشي ا ود تنتن پچ
بوده و فرکانس تشديد دوم نتیجه روايه يا محدظه تشديدآ
اسبببت .هم نین شبببکل ( ) ( )5بهره تنتن را ناببببت به
تغییرات ارتداع نشبان ميدهد همانوور که ديده ميشود در
با ه فرکانابببي مورد نیا ما يکني کاربردهاآ دريايي(7795
تا  7575مگاهرتز) به ا اآ تغییرات ارتداع تغییرات کمي در
بهره تنتن حاصبل شببده اسبت اما با دقت در شببکل ميتوان
دريبافبت کبه ببا افزايش ارتدباع ا  37به  22میليمتر بهره
کباهش يبافته اسبببت .بنابراين با تویه به اين سبببه نمودار
ميتوان پي برد کبه افزايش در ارتدباع پهنباآ بباند تنتن را
افزايش داده امبا ببه طور همزمان سببببب کاهش بهره تنتن
واهد شببد با در نظر گرفتن اين مهم و طبق نتايج ما براآ
ايجبباد تکببادل بین پهنبباآ بببانببد و بهره ارتدبباع تنتن را 21
میليمتر انتخاب ميکنیم.

(الف)

(ب )

(ج )
شكل ( )4نتایج حاصل از آنتن به ازای یک مجموعه از مقادیر
ارتفاع روالیه (الف) ضریب برگشتی (ب) نمودار اسمیت (ج)بهره

 -2-3طول و عرض روالیه

برودساید ()=0

طول و عرض روايبه نیز به عنوان پارامتر تاثیرگذار بر نتايج
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نشان ميدهد .موابق با نتايج حاصله در نمودارهاآ شکل ()7
(الف) و (ب) ميتوان مشاهده کرد که به ا اآ ابکاد روايه 77
میليمترآ داراآ بهترين حالت ضريب برگشتي هاتیم
ضمن اينکه در اينجا نیز یابجايي فرکانس تشديد دوم با
تغییرات ابکاد روايه قابل تویهتر است که نشان ا تن دارد
که اين فرکانس تشديد ناشي ا محدظه فبرآپرويي است.
هم نین در شکل ( ) ( )7نمودار بهره نشان ميدهد که بهره
در سه حالت در باند فرکاناي مورد نیا ما تقريبا برابر بوده
ولي در حالت ابکاد  77میليمترآ کمي اين مقدار در
فرکانسهاآ پاببنتر بهتر است.

(الف)

-3-3طول و عرض زیرالیه و صفحه زمین
موابق با قضیه فبرآپرو براآ دستیابي به بیشترين انککا
ابکاد صدحه مین بايد بينهايت باشد اما همانوور که گدته
شد در عمل ايجاد ابکاد بينهايت امکانپذير نیات .ا اينرو
در طراحي بايد اين ابکاد را تا یايي که امکانپذير است بزرگ
در نظر بگیريم تا شرايط انککا باا را طبق قضیه فبرآ پرو
برتورده کند .شکل ( )5ير تغییرات مشخصههاآ تنتن شامل
ضريب برگشتي ،نمودار اسمیت و بهره را نابت به يک سرآ
ا مقادير طول و عرض صدحه مین نشان ميدهد.
همانگونه که ا شکلهاآ (( )5الف) و (ب) ميتوان مشاهده
کرد به اندا هآ صدحه مین  125میليمترآ ضريب برگشتي
داراآ بهترين کیدیت است اما در عین حال به ا اآ ابکاد
کوچکتر صدحه مین داراآ پهناآ باند بیشترآ بوده و اينکه
با افزايش اندا ه ابکاد پهناآ باند تنتن کم ميشود اما با در
نظر گرفتن نمودار بهره در شکل ( ) ( )5به ا اآ ابکاد بااتر
صدحه مین داراآ بهره بیشتر ميباشیم .در واقع به عبارتي
با افزايش ابکاد صدحه مین پهناآ باند کاهش و بهره افزايش
مييابد بنابراين در اينجا براآ دستیابي به تکادل در بهره و
پهناآ باند ،ابکاد صدحه مین و يرايه را  125میليمتر در
نظر ميگیريم.

(ب )

(ج )
شكل ( )5نتایج حاصل از آنتن به ازای یک مجموعه از مقادیر
طول و عرض روالیه (الف) ضریب برگشتی (ب) نمودار اسمیت
(ج) بهره برودساید ()=0

-4محاسبه فرکانسهای تشدید بر اساس مدل
اما همانگونه که گدته شد به علت غیر ايدهتل سا تار اين
مقدار در عمل طبق بهینهسا آهاآ صورت گرفته 77
میليمتر در نظر گرفته ميشود .شکل ( )7ير تغییرات
مشخصههاآ تنتن شامل ضريب برگشتي ،نمودار اسمیت و
بهره را نابت به يک سرآ ا مقادير طول و عرض روايه

محفظهای
در اينجا شرايوي تشديدآ دا ل محدظه فبرآپرو براآ
محاسبه فرکانسهاآ تشديد بر اسا روابط توورآ مورد
مالحظه قرار ميدهیم.
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که در تن  cسرعت نور در ال h ،ارتداع تشديدآ H ،فا
انککاسي ا روايه و  gفا انککاسي مین گاترش يافته و
هم نین  nعدد صحیح است .روابط باا در شرايوي صادق
است که ابکاد یانبي تنتن بایار بزرگ بوده و ديوارههاآ
کنارآ ویود نداشته باشند ] .[17اما در سا تار پیشنهادآ
ما به دلیل ویود ديوارههاآ کنارآ فلزآ رابوه ( )3بايد
بهبود يابد .در اين حالت ا ] [15روابط یديدآ با در
نظرگرفتن ديوارههاآ کنارآ حاصل شده است:
(الف)

(m  / Lsp )2  (n  / Wsp ) 2  (2 f h / c ) 2  (2 f r / c ) 2

()2
در اين سا تار صدحه مین بزرگ به دلیل ايجاد حداکثر
تابش فا انککاسي  πواهد داشت اما صدحه فلزآ روايه
عالرغم فلزآ بودنش به علت ابکاد کوچکترش در مقاياه با
صدحه مین ا فا انککاسي  0.9πبر وردار واهد بود.
بنابراين با فرض اين شرايط و روابط ( )3و ( )2و با در نظر
گرفتن  H = 0.9πو  g =πو  Lsp=Wsp=59mmواهیم
داشت:
)(5
()7
(ب )

c
0.9 
2h
c
fr 
(m / Lsp ) 2  (n / Wsp ) 2  (0.9 / h ) 2
2

fh 

همانگونه که در بخش هاآ قبل گدته شد فرکانس تشديد
دوم ناشي ا محدظه فبرآ پرويي ،متشکل ا روايه ،تنتن پچ
و صدحه مین گاترش يافته است .با در نظر گرفتن مد
تابشي  TM11براآ سا تار محدظه ،ا طريق رابوه ( )7که
براآ فرکانس تشديد حاصل ا محدظه است؛ به محاسبه
فرکانس تشديد براآ سه حالت ارتداع روايه طبق بخش -2
 1پردا ته و با نتايج حاصل ا شبیهسا آ طبق نمودار شکل
(-3الف) مقاياه ميکنیم .طبق یدول باا ميتوان دريافت
که نتايج فرکانس تشديدآ حاصل ا شبیهسا آ و توورآ
تقريبا با هم برابر بوده و اين نشان ا تقريب دقیق روابط ذکر
شده است.

(ج )
شكل ( )6نتایج حاصل از آنتن به ازای یک مجموعه از مقادیر

جدول ( )1مقایسه نتایج فرکانس تشدید آنتن پیشنهادی حاصل

طول و عرض زیرالیه (الف) ضریب برگشتی (ب) نمودار اسمیت
(ج) بهره برودساید()=0

از شبیه سازی و تئوری.
)fr(Cavity) (m=1, n=1) (GHz
Simulation
6
5.7
5.5

به طور کلي ارتداع تشديدآ سا تار بوسیله شرايط حاصل ا
کار صورت گرفته در ] [15محاسبه مي شود:
()3


c  H   g
 n  , n=0,1,….

2h  2


fh 

25

Theory
5.89
5.65
5.44

)h(mm
29
31
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 -5الگو تابشی
تنتن داراآ بیشترين گلبرگ کنارآ  15دسيبل است که اين
مقدار گلبرگ نشان ا عملکرد مولوب تنتن در اين با ه کارآ
دارد.

در شکل ( )1( ،)9و ( )7ير الگوهاآ تابشي راستگرد و
چپگرد تنتن به ا اآ  2نقوه فرکاناي در باند فرکاناي تنتن
که نقاط ابتدا و انتهاآ با ه را شامل ميشود ،نشان داده شده
است .ا روآ اين شکلها ميتوان ديد که الگوآ راستگرد
ا الگوآ چپ گرد در یهت برودسايد يکني صدر دریه ا
دامنه بااترآ بر وردار است بنابراين تنتن مورد نظر داراآ
پالريزاسیون دايروآ راستگرد است.
نکته ديگرآ که ا روآ شکلهاآ الگو شکلهاآ باا ميتوان
مشاهده کرد اين است که تنتن مورد نظر داراآ بیشترين
گلبرگ کنارآ در حدود  1دسيبل در فرکانس 7/57
گیگاهرتز است .ضمن اينکه طبق اين نمودارها با افزايش
فرکانس مقدار گلبرگ کنارآ افزايش واهد داشت .طبق
همین نمودارها در با ه فرکانس هدف ما که با نقوه فرکاناي
 7/5گیگاهرتز بررسي کردهايم.

 -6نتیجهگیری
در رادارهاآ دريايي به علت انککاسات چندگانه ا سوو دريا
و تدا الت چند مایره کیدیت سیاتم ارتباطي تحت شکاع
قرار ميگیرد .ا اينرو ا تنجا که تنتنهاآ پالريزه شده
دايروآ در مقابله با تدا الت چند مایره که چالش اصلي در
حو ه ارتباطات دريايي است ،بایار موثر عمل ميکنند ،در
اين مقاله به طراحي و شبیهسا آ تنتن بهره باا با
پالريزاسیون دايروآ بر اسا قضیه فبرآ پرو براآ
کاربردهاآ رادارهاآ دريايي( 7795تا  7575مگاهرتز)
پردا ته شده است.

(الف)

(الف)

(ب )

(ب)

شكل ( )7الگوهای تابشی راستگرد و چپگرد در فرکانس 5/25

شكل ( )8الگوهای تابشی راستگرد و چپگرد در فرکانس 5/4

گیگاهرتز(الف) در صفحه ( )H( xzب) در صفحه .)E( yz

گیگاهرتز(الف) در صفحه ( )H( xzب) در صفحه .)E( yz
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دآالکتريک يا سا تارهاآ سوو انتخابگر فرکانس
پی یده اشاره داشت که کاهش هزينهها را در پي واهد
 اين در حالیات که در ساير تنتنهاآ بهره باا عمدتا.داشت
ا روايههاآ پر هزينه و پی یده هم ون انواع دآالکتريکها
.با ثابت باا و يا فرامادهها استداده ميکنند
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در اينجا يک تنتن پچ مرسوم به عنوان تنتن تغذيه و يک
.روايه فلزآ یهت ايجاد قضیه فبرآ پرو استداده شده است
ضمن اينکه براآ بهبود بیشتر بهره تنتن پیشنهادآ ا
 ا.ديوارههاآ فلزآ در چهار طرف تنتن استداده شده است
مزاياآ اين تنتن در مقاياه با ساير انواع تنتنهاآ مشابه مي
توان به برتوردهسا آ بهره باا تنها با استداده ا تکدادآ
صدحه فلزآ و بدون استداده ا هیچ گونه ماده دآالکتريک
دسيبل و پهناآ17  اين تنتن بهرهاآ در حدود.اشاره داشت
 درصدآ ارائه ميدهد ضمن اينکه ا نابت11/9 باند
 هم نین ا. درصد بر وردار است11 محورآاآ در حدود
 تنتن مورد نظر در با ه فرکاناي هدف،منظر الگوهاآ تابشي
 گیگاهرتز داراآ بیشترين گلبرگ7/5 يکني حوالي فرکانس
 دسيبلي است که نشان ا عملکرد مولوب تنتن15 کنارآ
 ا مزايايي تنتن پیشنهادآ نابت به ساير کارهاآ.دارد
صورت گرفته در گذشته ميتوان به افزايش قابل تویه بهره
و نابت محورآ تنتن مریع بدون استداده ا هیچگونه ماده
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