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Abstract: Nowadays the phased array antennas are considered of the newest and most advanced military and industrial antennas.
This paper presents a simple and practical method for the calibration process for the first phase of a planar phased array antenna with
dimensions 21×21 (441single-antenna) in which the ferrite phase shifters were used. This method assumed that the ferrite phase
shifters are selected from the same family and when embedded in antenna circuit, they have independent and random interior initial
phase. In the case for the correct operation it is necessary in the first, these phases find coordination towards to each other or the
system is calibrated in terms of phase, and then exploited. The simulation results show that the proposed phase calibration procedures
able to make closing of radiation antenna due to lack of coordination initial phase of phase shifters and approaches to ideal radiation
pattern for the average 3dB in the azimuth direction and 2.4dB in the elevation planes.
Keywords: Phased array antenna, ferrite phase shifter, phases calibration.
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 -1مقدمه
استفاده روزافزون آنتنهای آرايه فازی بهعنوان پيشرفتهترين نوع
آنتنها بهخصوص در صنايع نظامي را ميتوان در مزايايي نظير هدايت
الکترونيکي پرتو و قابليت انجام همزمان چندين عملکرد در يک محيط
عملياتي دانست.
يک آنتن آرايه فازی متشکل از آرايهای از آنتنهای تک است ک ه
اين تک آنتنها بهصورت جداگان ه و ي ا در دس تههای چن دتايي (زي ر
آرايه) تغذيه ميشوند .هدايت پرتو در يک آنتن آرايه ف ازی ب ا يک ي از
سه روش )4 :تأخير زماني؛  )2تغيير ف رک انس؛  )9تغيي ر ف از انج ام
ميگردد [.]2 ،4
درروش سوم ،فاز عناصر آراي ه (ت ک آنتنه ا) بهگون های تنظ يم
ميشود که پرتو در جهت موردنظر متمرکز و در جهات ديگ ر تض عي
گردد [ .]2بدين منظور در اين روش متعاقب هر ي ک از عناص ر آراي ه
تغييردهنده فازی قرار دارد تا از طريق آن فاز موردني از جه ت ه دايت
پرتو در راستايي خاص فراهم گردد.
در يک آنتن آرايه فازی با فرض عدمتغيير دامنه عناصر آراي ه ،ت ا
زماني که بين فاز عناصر آرايه هماهنگي ص حيح برق رار باش د ،الگ وی
تشعشعي آنتن مطلوب خواهد بود .امّا ازآنجاکه ممک ن اس ت در عم ل
وجود عواملي نظير فاز اوليه تغييردهندههای فاز و ديگ ر عوام ل م انع
برقراری هماهنگي فازها شود؛ انجام فرآيندی به نام کاليبراسيون اولي ه
فاز ،که درنتيجه آن هماهنگي اوليه فاز بين عناصر آرايه برقرار ميشود،
چه پس از ساخت ،در کارخانه و چه بعد از به کار گرفتن آن در محيط
عملياتي ضروری خواهد بود .ازاينرو فرآيند کاليبراسيون را ميتوان ب ه
دو دسته )4 :کاليبراسيون در کارخانه توليد؛ )2کاليبراسيون در مح يط
عملياتي ،تقسيم نمود .نکتهای که ميتوان در اينجا به آن اش اره نم ود
آن است که روش کاليبراسيون فاز مطرحشده در اين مقال ه م يتوان د
برای هر دو نوع کاليبراسيون اشارهشده استفاده گردد.
کاليبراسيون اوليه آنتنهای آرايه فازی در کارخانه ،نوعًا يکبار در
طول فرآيند ساخت انجام ميشود .اين کار اغلب با اسکن ميدان نزديک
و يا ميدان دور انجام ميشود که زمان زيادی را نيز صرف خود ميکند.
برای نمونه جهت کاليبره نمودن يک آنتن صفحهای در رنج ميدان
نزديک ،از يک پروب جهت اندازهگيری دقيق دامن ه و ف از ه ر ي ک از
عناصر آرايه استفاده ميشود.پس از اندازهگيری و ثبت دامنه و فازه ای
عناصر آرايه بهوسيله پروب در رنج ميدان نزديک برای هر دو مد ارسال
و دريافت ،اين نتايج با مقادير مطلوب طراحيشده آن مقايسه ميشوند.
درصورتيکه تفاوت غيرقابل قبولي بين اين اندازهگيریها مشاهده شود،
با استفاده از سيگنالهای کنترلي ارسالشده به تغييردهندههای فاز ي ا
تضعي کنندهها و يا هر دوی آنها ،تغيير ف از و دامن ه موردني از ب رای
دستيابي به عملکرد بهينه اعمال ميشود [.]9
پسازاينکه کاليبراسيون اوليه آنتن در کارخانه انجام شد ،ميتوان
از آرايه در محيط عملياتي استفاده نمود .عملکرد آنتنهای آرايه ف ازی
در طول زمان براثر تغيير مشخصات قطعات فعال و يا خراب شدن آنها
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کاهش يافته و درنتيجه سيستم برای دستيابي به بهترين عملک رد ب ه
جايگزيني عناصر تخريبشده و کاليبراس يون مج دد آراي ه در مح يط
عملياتي نيازمند خواهد شد.
روشهای مختلفي ب رای کاليبراس يون آنتنه ای آراي ه ف ازی در
محيط عملياتي پيشنهاد شدهاند که شامل مواردی چون تزويج متقاب ل
و نمون هبرداری  ،]0-5[ RFان دازهگيری مي دان نزدي ک (اس تفاده از
آنتنه ای خ ارجي) در [ ]9و [ ،]4تعبي ه ش بکهای در داخ ل آراي ه
ميشوند [ ،]0و با استفاده از عناصر داخلي [ .]3در روشهای فوق پس
از اندازهگيری و ثبت دامنه و فازهای عناص ر آراي ه ب رای ه ر دو م ود
ارسال و دريافت ،اين نتايج با مقادير مطلوب طراح يش ده آن مقايس ه
ميشوند .درصورتيکه تفاوت غيرقابل قبولي ب ين اي ن ان دازهگيریه ا
مش اهده ش ود ،ب ا اس تفاده از س يگنالهای کنترل ي ارسالش ده ب ه
تغييردهندههای فاز يا تضعي کنندهها و يا هر دوی آنها ،تغيي ر ف از و
دامنه موردنياز برای دستيابي به عملکرد بهينه اعمال ميشود.
در تمامي روشهای پيشنهادی باال پس از اندازهگيری دامنه و فاز
عناص ر آراي ه جه ت انج ام فرآين د کاليبراس يون ب ه ه ر ي ک از
تغييردهندههای فاز سيگنال کنترلي مرب و ب ه هم ان عنص ر اعم ال
ميگردد .اما برای آرايه پيشنهادی در اين مقاله که عناصر آرايه در ه ر
سطر از يک درايور که مربو به آن سطر است و عناص ر آراي ه در ه ر
ستون از يک درايور که مربو به آن ستون اس ت س يگنال کنترل ي را
دريافت ميکنند ،بايد سيگنال کنترلي نه برای هر عنصر بلکه برای ه ر
سطر و ستون بهگونهای محاسبه نمود که کاليبراسيون به شکل مطلوبي
نتيجه دهد .روش پيشنهادی در اين مقال ه م يتوان د روش ي مطل وبي
جهت کاليبراسيون فاز آنتن آرايه فازی سادس پيشنهادی باشد .با اي ن
روش الگوی تشعشعي آن تن ک ه ب ه عل ت ع دم هم اهنگي ف از اولي ه
تغييردهندههای فاز ،از الگوی تشعش عي اي دهآل فاص له گرفت ه اس ت
بهطور ميانگين به ميزان  9دسيبل در راستای سمت 4و  2/5دس يب ل
در راستای ارتفاع 2به الگوی تشعشعي ايدهآل نزديک شده است.

 -2معرفی آنتن آرایه فازی پیشنهادی
امروزه با پيشرفت فناوری ،روشهای جديدی جهت کاهش هزينه
ساخت آنتنهای آرايه فازی در سامانههای راداری ابداع شده است.
يکي از اين روشها که در اين مقاله جهت شبيهسازی آنتن پيشنهادی
از آن استفاده شده است منجر به ساخت يک نمونه آنتن آرايه فازی
صفحهای کمهزينه ميشود .ازجمله ويژگيهای اصلي سامانهای که از
اين روش استفاده ميکند عبارتاند از [:]47
 .4حداقل نمودن تعداد واحدهای راهانداز تغييردهندههای فاز؛
 .2سادگي ساختار آرايه؛
 .9حداقل نمودن اندازه و پيچيدگي سامانه کنترل؛
 .5سادگي در طراحي مدار تغذيه.
البته قابلذکر است که موارد ذکرشده در ب اال در مقاب ل از دس ت
دادن عملکرد ايدهآل يک آنتن آرايه فازی حاصل ميش ود .ب ااينوجود
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در مواردی که دستيابي به عملکرد ايدهآل و بهين ه ني از نباش د ،اي ن
ساختار به سبب سادگي ميتواند بسيار مفيد واقع گردد .در اين مقال ه
فرض ما اين است که عناصر آرايه در يک ساختار مربعي و با فاصله 9λ
از هم در هر دو جهت ،چيده شدهاند .شکل ( )4چي دمان ف ازی آن تن
پيشنهادی در اين مقاله را نشان ميدهد.

شكل  :1ساختار تحریک فاز آنتن آرایه فازی پیشنهادی

با توجه به شکل  4ساختار ف ازی آن تن پيش نهادی ب هاينترتيب
است که هر ي ک از تغييردهن دههای ف از فريت ي بهکاررفت ه دارای دو
سيمپيچ است .يکي از دو سيمپيچ مرب و ب ه س طر و س يمپيچ ديگ ر
مرب و ب ه س تون اس ت .ب رای تغييردهن دههای واق ع در ه ر س طر
سيمپيچهای مربو به سطر به هم سری شده و از راهانداز فاز آن سطر
فرمان ميگيرند .همچنين برای تغييردهندههای واقع در هر ستون ني ز
سيمپيچهای مربو به ستون به ه م س ری ش ده و از راهان داز ف از آن
ستون فرمان ميگيرند .اين روند برای همه س طرها و س تونها دنب ال
ميشود؛ بهطوریکه هر سطر و ستون راهانداز ف از مرب و ب ه خ ود را
دارد .شکل  2نحوه ق رار گ رفتن س يمپيچها روی قطع ه فريت ي ي ک
تغييردهنده فاز را در آنتن پيشنهادی نشان ميدهد.

شكل  :2ساختار تغییردهنده فاز در آنتن آرایه فازی پیشنهادی.

قاب لذکر اس ت ک ه جه ت س ادهتر ش دن س اختار ف ازی آن تن
پيشنهادی ،تغييردهندههای ف از از ن وع دو م ودی يکطرف ه 9در نظ ر
گرفته شدهاند .طبق اين ساختار در م ود ارس ال س يگنال دري افتي از
تغذيه با پالريزاسيون خطي وارد موجبری که در شکل نشان داده نشده
گشته و سپس ب ا ي ک پالري زه کنن ده داي روی (راس تگرد  RHCي ا
چ گرد  )LHCدارای پالريزاس يون داي روی م يش ود .س يمپيچهای
راهانداز سطر و ستون جهت اعمال يک ميدان مغناطيس ي مح وری در
اطراف ميل ه فريت ي مرک زی پيچي ده ش ده اس ت.ميدان مغناطيس ي
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مح وری اعمالش ده م وج پالري زهش ده داي روی را در ميل ه فريت ي
ميچرخاند  ،که اين عمل بسته به مقدار دامنه و جه ت مي دان باي اس
مغناطيسي ،تغيير فاز موردنظر را اعمال ميکند .بعد از عب ور از فري ت
موج پالريزهشده دايروی تغيير فاز يافته بهوسيله ديگ ر پالري زهکنن ده
دايروی (هم نوع پالريزهکننده قبلي) دارای پالريزه خطي م يش ود .در
مود دريافت نيز سيگنال دريافتي از هدف بعد از ورود ب ه تغييردهن ده
فاز با يک پالريزهکننده دايروی دارای پالريزاس يون داي روی و قب ل از
خ روج از تغييردهن ده ف از مج دد ب ا پالري زهکنن ده داي روی ديگ ر
پ الري زاس يون آن خط ي م يگ ردد .قاب لذک ر اس ت ک ه اگ ر
پالريزهکنندههای مود ارسال راستگرد باشند ،اين پالريزهکنن دهها در
مود دريافت چ گرد عمل ميکنند [.]47
جه ت س ادگي س اختار چي دمان تغييردهن دههای ف از آن تن
پيشنهادی فرض بر اين است که تغييردهندههای ف از استفادهش ده در
هر ستون تا آنجا که ممکن است از يک خانواده باشند .يعني نوع م اده
فريتي و منحني هيسترزيس استفادهشده در آنها بسيار به هم شبيه و
نزديک باشد تا فاز اوليه آنها تقريبًا برابر باشد .شکل ( )4اين مطلب را
با تعيين يک حرف برای هر يک از ستونها نشان داده است .برای مثال
در اين مقاله اختالف فاز اوليه تغييردهندههای فاز هر ستون نسبت ب ه
°

هم حداکثر  ±47فرض ميگردد .همچنين در اين آرايه س عي ب ر اي ن
است که تغييردهندههای فاز استفادهش ده در ي ک س تون نس بت ب ه
ستونهای ديگر نيز تا آنجا که ممکن اس ت از ي ک ن وع م اده فريت ي
باشند .برای مثال در اين مقاله اخ تالف ف از س تونها نس بت ب ه ه م
°

حداکثر ±24
طبق موارد بيانش ده ميت وان نتيج ه گرف ت ک ه س اختار آن تن
پيشنهادی با تعداد  Nسطر و  Mستون ميتواند عم دتًا ب ه اي ن دلي ل
ساده و کمهزينه باشد که بهجای نياز به  MNراهانداز که هريک جه ت
اعمال فرمان تغيير فاز به يک عنص ر تشعش عي اس تفاده ميش وند؛ از
 M + Nراهانداز استفاده ميشود .چراکه در اين آرايه تمام عناص ر روی
يک سطر از يک راه انداز فرمان فاز سطر و تمام عناصر روی يک س تون
نيز از يک راهانداز فرمان فاز ستون را دريافت ميکنند .بنابراين ميتوان
گفت در هر زمان برای جاروب پرتو در ي ک جه ت جدي د ،فق ط الزم
اس ت  M + Nفرم ان ف ازی محاس به گ ردد و ب االخره تنه ا واس طه
الکتريکي يک سيم است که ب هطور س ری مس تقيمًا ب ه س يمپيچهای
سطر و ستون تغييردهنده فاز متصل ش ده اس ت .ب رای نمون ه ،آن تن
پيشنهادی در اين مقاله با تعداد  24سطر و 24ستون ب هجای ني از ب ه
 554مدار راهانداز به  52راهانداز نياز دارد که خود باع س اده ش دن
ساختار مهندسي آنتن ميگردد.
در نظر گرفته شده است.

 -3فرمانهای راهاندازها در آرایه آنتن پیشنهادی
بهطورکلي ميدان الکتريکي آنتن آرايه فازی در نقطهای واقع در ميدان
دور ،دربرگيرنده دو قسمت فاکتور آرايه Ε𝑎 (θ‚φ)5و الگوی تشعشعي

يک عنصر از آرايه ) Εe (θ‚φاست [.]44
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ارائه يک روش کاربردی جهت کاليبراسيون ...

)𝜑‚Ε(θ‚𝜑) = Εe (θ‚𝜑)Ε𝑎 (θ

()4

برحسب نوع و توان قابلتحم ل آراي ه ،عناص ر آن ميتوان د ان واع
مختل ساختارها را داشته باشد ،با توجه به اينکه هدف ما در اين مقاله
آن است که عنصر تشعشعي دارای الگوی تشعش عي متق ارن و پهن ای
پرتو يکسان در صفحههای  Eو  Hباشد ،از ساختار دیالکتري ک ب رای
عنص ر تشعش عي اس تفاده ش ده اس ت .ش کل  9الگ وی تشعش عي
ان دازهگيریش ده ب رای ي ک عنص ر تشعش عي از آن تن آراي ه ف ازی
پيشنهادی را با ساختار دیالکتريک نشان ميدهد.

𝜑nm = (n − 1) kdx sin 𝜃0 cos 𝜑0

()9

+ (m − 1) kdy sin 𝜃0 sin 𝜑0

از رابطه ( )9نيز چنين نتيجه ميشود که در آرايه آنتن پيشنهادی
بهمنظور تابش پرتو در جهت خاص ) (𝜃0 ‚𝜑0الزم است که به راهانداز
هر يک از سطرها فرمان زير داده شود:
𝜑n = (n − 1)kdx sin 𝜃0 cos 𝜑0

()5

و به راهانداز هر يک از ستونها نيز فرمان زير اعمال گردد:
()4

𝜑m = (m − 1)kdy sin 𝜃0 sin 𝜑0 B

0

مقادير  𝜑nو 𝑚𝜑 به ترتيب متناس ب ب ا جري ان راهان دازهای س طر و
ستون مطابق با شکل  4است.
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 -1-3فرضیات الزم

شكل : 3الگوی تشعشعی اندازهگیریشده برای یک عنصر از آنتن آرایه فازی
پیشنهادی.

همچنين در رابطه ( Ε𝑎 (θ‚𝜑) ،)4يا فاکتور آرايه برای ي ک آن تن
آرايه فازی صفحهای به ابعاد  M×Nاز رابطه ( )2محاسبه ميشود.

= ) Ε(θ0 ‚φ0
N

M

)∑ ∑ a(n‚m). ej(n−1)kdx(sin θ cos φ−sin θ0 cos φ0
m=1 n=1

). ej(m−1)kdy(sin θ sin φ−sin θ0 sin φ0

در رابطه ( 𝑎(𝑛‚𝑚) ،)2دامنه عناصر آرايه را نشان ميدهد که در اين
مقاله يکنواخت و برابر  4در نظر گرفته شده است .همچنين در رابطه
( ،dx )2فاصله بين عناصر در طول محور  Xو  dyفاصله بين عناصر
در طول محور  Yاست .در اين مقاله  dx = dy = 3λدر نظر گرفته
شده است .بايد توجه داشت که اين مقدار فاصله بين عناصر باع
ايجاد چند گلبرگ اصلي در فاکتور آرايه ميگردد .ولي با توجه به
اينکه الگوی تشعشعي عنصر تشعشعي دارای پهنای پرتو محدودی در
حدود ˚ 44است .اثر گلبرگهای اصلي اضافي ناخواسته حذف
ميگردد.
از رابطه ( )2ميتوان دريافت ،در يک آنتن آرايه صفحهای به ابعاد
 M × Nم قدار فازی که بايد به هريک از عناصر آرايه با مختصات
مکاني ) (n‚ mاعمال گردد برحسب راديان برابر مقدار زير خواهد بود
[ ]3و [:]44
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بهمنظور شبيهسازی الگوريتم کاليبراسيون اوليه فاز برای آنتن آرايه
فازی پيشنهادی ابتدا بايد فرضياتي را در نظر گرفت .که در بخش بعد
به آنها اشاره شده است.

-90
-50

)teta (degree

()2

 -3شبیهسازی الگوریتم کالیبراسیون اولیه فاز برای نمونه آنتن
پیشنهادی

در فرآيند کاليبراسيون ،آرايه نسبت به محور عمود 4بر آنتن کاليبره
ميگردد .به عبارتي برای آرايهای سالم با فرض اينکه
تغييردهندههای فاز آن دارای فاز اوليه صفر يا يکسان باشند با دادن
مقدار صفر به راهانداز هر سطر و ستون بايد پرتو در جهت عمود
تابيده شود .اما ازآنجاکه همواره تغييردهندههای فاز دارای فاز اوليه
غير صفر و نابرابر هستند ،ديگر نميتوان نتيجه گرفت که با اعمال
فرمانهای صفر به راهانداز همه سطرها و ستونها ،پرتو در جهت
عمود تابيده شود .زيرا زماني پرتو در جهت عمود هدايت ميگردد که
تغييردهندههای فاز عناصر آنتن نسبت به هم اختالففاز صفر درجه
داشته باشند .پس چنين آرايهای به فرآيند کاليبراسيون فاز نياز
خواهد داشت.
در ادامه باوجود فرضيات زير به شبيهسازی الگوريتم کاليبراسيون
فاز برای نمونه آنتن آرايه فازی پيشنهادی پرداخته شده است :
 .4تمام تغييردهندههای فاز سالم هستند؛
 .2تغييردهندههای فاز در هر ستون از يک نوع بوده و دارای فاز
اوليهای تصادفي با محدوده تغييرات˚ ±47درجه ميباشند ،و فاز اوليه
تغييردهندههای فاز هر ستون نسبت به ستونهای ديگر نيز دارای
محدوده تغييرات ˚ ±24درجه است؛
 .9قبل از فرآيند کاليبراسيون ،فاز اوليه تمام تغييردهندههای فاز
بهوسيله تحليلگر شبکه 0اندازهگيری شده و در جدولي ثبت گرديده
است.

Tabriz Journal of Electrical Eng., Vol.45, No.4, winter 2015

 /09مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز ،جلد  ،54شماره  ،5زمستان 4935

ارائه يک روش کاربردی جهت کاليبراسيون ...
∑21
))i=1(φ(n‚i)−φ(11‚i

 -2-3شبیهسازی الگوریتم کالیبراسیون فاز

()0

در اين بخش با آوردن يک مثال ،الگوريتم کاليبراسيون فاز پيشنهادی
دنبال شده است.

در رابطه ( )0انديس  nشماره سطر و انديس  iشماره ستون هر يک از

مثال  :فرض ميکنيم برای آرايه آنتن پيشنهادی به ابعاد ،24×24
فاز اوليه تغييردهندههای فاز با استفاده از تحليلگر شبکه به دست آمده
و در جدولي ثبت شده باشند .پس از در دست داشتن جدول فاز اوليه،
الگوريتم کاليبراسيون فاز به ترتيب در مراحل زير دنبال ميشود :
 .4ابتدا جهت مقايسه الگوی تشعشعي حاصل از کاليبراسيون با
الگوی تشعشعي ايدهآل ،به شبيهسازی الگوی تشعشعي ايدهآل پرداخته
شده است .در آنتن آرايه فازی ايدهآل به ازای اعمال فرمان فاز صفر
درجه به همه درايورها بايد پرتو در جهت عمود بر صفحه تابيده شود.
بهعبارتديگر در آنتن آرايه فازی ايدهآل بايد فاز اوليه تغييردهندههای
فاز صفر درجه باشد تا به ازای اعمال فرمان فاز صفر درجه به آنها پرتو
در جهت عمود بر صفحه تابيده شود .در اين مقاله ابتدا فاز اوليه تمام
عناصر آرايه ص فر درجه در نظر گرفته ش ده و با اعمال ف رم ان صف ر
ب ه تم ام راهاندازهای سطر و ستون ،الگوی تشعشعي ايدهآل در جهت
عمود به صفحه با شبيهسازی به دست ميآيد .در شکل  4اين الگوی
تشعشعي ايدهآل مشخص شده است .قابلذکر است اين الگوی
تشعشعي و الگوی تشعشعي در مراحل بعد از ضرب فاکتور آرايه در
الگوی تشعشعي اندازهگيریشده برای يک عنصر از آرايه که در شکل 9
نشان داده شد ،به دست آمده است.
 .2سپس فاز اوليه ثبتشده در جدول را برای تغييردهندههای فاز
لحاظ کرده و با اعمال فرمان صفر به تمام راهاندازها الگوی تشعشعي
جديد حاصل شده است .در اين مرحله ازآنجاکه فازهای اوليه مقاديری
غير صفر دارند ،ديگر با اعمال فرمان صفر به راهاندازها ،الگوی تشعشعي
در جهت عمود نخواهد بود ،بلکه از الگوی مرحله يک دور ميگردد .اين
الگوی تشعشعي نيز در شکل  4نشان داده شده است.

21

= 𝜑n

عناصر اين سطر را نشان ميدهند .قابلذکر است که در رابطه (،)0
) φ(n‚iو ) φ(11‚iاز جدول فاز اوليه جايگذاری ميشوند .با توجه به
رابطه ( )0مشخص است که در اين روش کاليبراسيون فاز عناصر هر
يک از سطرهای آرايه مطابق شکل  5نسبت به عناصر سطر وسط آرايه
يعني سطر يازدهم کاليبره ميشوند.
در ادامه رابطه ( )4نيز فرمانها راهانداز ستونها را نشان ميدهد.
()4

∑21
))j=1(φ(j‚m) − φ(j‚11
21

= 𝜑m

در رابطه ( )4انديس  mشماره ستون و انديس  jشماره سطر هر يک از
عناصر اين ستون را نشان ميدهد .قابلذکر است که در رابطه ( )4نيز،
) φ(j‚11و ) φ(j‚mاز جدول فاز اوليه جايگذاری ميشوند .رابطه ()4
نيز نشان ميده د که عناصر هر يک از ستونهای آرايه مطابق شکل 5
نسبت به عناصر ستون وسط آرايه يعني ستون يازدهم کاليبره ميشوند.
پ س از اعم ال فرم انه ا ف از ب هدستآم ده از رواب ط ( )0و ()4
ب ه راهاندازهای س طر و س تون آراي ه ،الگ وی تشعش عي بهدس تآمده
حاصل از اعمال اين فرمانها تا حد قابلقبولي به الگوی تشعشعي ايده-
آل نزديک ميگردد .اين الگوی تشعش عي ني ز در ش کل  4نش ان داده
شده است.جدول  4نيز ميزان نزديک شدن الگوی تشعشعي را پ س از
کاليبراسيون فاز به الگوی تشعشعي ايدهآل در دو جهت سمت و ارتفاع
را در ده مرتب ه اج رای فرآين د کاليبراس يون نش ان ميده د .نت ايج
بهدستآمده بيانگر اين است که روش کاليبراسيون مطرحشده توانسته
است الگوی تشعشعي ناشي از فاز اوليه عناصر آرايه را ب هطور مي انگين
به ميزان  9/2دسيبل در جهت سمت و  2/0دسيبل در جه ت ارتف اع
به الگوی تشعشعي ايدهآل نزديک سازد.

 .9در اين مرحله جهت تصحيح الگوی تشعشعي حاصل از مرحله
( )2به فرآيند کاليبراسيون فاز پرداخته شده است .فرآيند کاليبراسيون

ستون يازدهم

فاز درواقع فرمانهايي را برای اعمال تغيير فاز به راهاندازها ميدهد که
به ازای اين فرمانها الگوی تشعشعي تا جايي که ممکن است در جهت
عمود تابيده ميشود .بهعبارتديگر با اعمال فرآيند کاليبراسيون فاز
تمام عناصر آرايه تا آنجا که ممکن است نسبت به هم اختالففاز صفر
درجه پيدا ميکنند .درنتيجه انتظار ميرود پس از کاليبراسيون ،الگوی

سطر يازدهم

تشعشعي باوجود فاز اوليه تا حد قابلقبولي به الگوی تشعشعي حاصل
از مرحله ( )4نزديک گردد .در اين مرحله فرمانهای فاز اعمالشده به
راهاندازهای سطرها و ستونهای آرايه جهت کاليبراسيون فاز از روابط
زير به دست ميآيند .رابطه ( )0فرمانهای راهانداز سطرهای آرايه را

شكل :4چیدمان آرایه در آنتن آرایه فازی صفحهای پیشنهادی.

نشان ميدهد.
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 قبل و بعد از اعمال الگوریتم کالیبراسیون فاز؛ (الف) در جهت سمت؛ (ب) در21×21  الگوی تشعشعی برای یک نمونه آنتن آرایه فازی پیشنهادی به ابعاد:5شكل
.جهت ارتفاع
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 نتیجه-4
در اين مقاله يک روش عملي و ساده جهت اجرای فرآيند کاليبراسيون اوليه
) تک آنتن554( 24×24 فاز برای ي ک آنتن آرايه فازی صفحهای به ابعاد
 در. ارائه شده است،که در آن از تغييردهندههای فاز فريتي استفاده گرديده
اين روش فرض بر اين است که تغييردهندههای فاز فريتي عليرغم اينکه از
 هر يک برای نخستين بار هنگام تعبيه در،يک خانواده انتخاب ميشوند
 ک ه، دارای فازهای اوليه داخلي مستقل و تصادفي ب اشند،مدار آنتن
دراينصورت جهت عملکرد صحيح سيستم الزم است در ابتدا اين فازها
.نسبت به هم هماهنگي پيدا کرده يا بهنوعي سامانه ازنظر فاز کاليبره گردد
نتايج شبيهسازی در اين مقاله نشان ميدهد روش کاليبراسيون فاز
پيشنهادی توانسته است الگوی تشعشعي آنتن را که به عل ت ع دم
 از الگوی تشعشعي ايدهآل فاصله،هماهنگي فاز اوليه تغييردهندههای فاز
2/5  دسيبل در راستای سم تو9 گرفته است بهطور ميانگين به ميزان
.دسيبل در راستای ارتفاع به الگوی تشعشعي ايدهآل نزديک سازد
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