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 -1مقدمه
بهطورکلی آنتنها از اهمیت زیادی در ارتباطات بیسیم برخوردارند
[ .]1-2بیشتر روابط تشعشع برای آنتنهای تکقطبی سیمی با
ساختارهای مختلف برای حالتی بیان میشوند که صفحه زمین آنتن
یک صفحه ایدهآل بینهایت با ضریب هدایت بینهایت فرض شده است.
معموالً صفحهای دایروی با شعاع بزرگتر یا مساوی  19λرا معادل
صفحه بینهایت فرض میکنیم و نشان داده شده است که این ابعاد از
صفحه زمین تقریباً امپدانس آنتنهای تکقطبی سیمی را نسبت به
صفحه بینهایت تغییر نمیدهد [ .]3اما در اکثر کاربردهای عملی
آنتنها نمیتوانند بر روی چنین صفحات بزرگی قرار گیرند .در اینگونه
موارد تحلیل و طراحی آنتن بر روی صفحه زمین واقعی معقولترین
راهحل است.
برای تحلیل تأثیر کاهش ابعاد صفحه زمین از بینهایت به ابعاد
واقعی معموالً از روش شناختهشده تئوری هندسی تفرق )1(GTD
استفاده میشود [ .]3روش  GTDاز مبناییترین تکنیکهای
الکترومغناطیس است که در آن به کمک تحلیلهای هندسی و
معادالت موج پدیده تفرق امواج در لبهها تحلیل میشود [ .]4این روش
بارها در تحلیل آنتنهای منصوب بر سطوح لبهدار بزرگ مانند
هواپیماها [ ]1و ماهوارهها [ ،]6لبه آنتنهای رفلکتوری [ ]7-1و
صفحات زمین ناقص [ ]19-12استفاده شده است .همچنین در برخی
تحقیقات از این روش برای کاهش محاسبات روش ممان استفاده شده
است [.]13-14
در آنتنهای دارای صفحه زمین محدود ،لبههای صفحه زمین
میدان تفرق شدهای را ایجاد میکند که با میدان تشعشعی اصلی جمع
میشود .در این حالت فرض بر این است که میدان دور آنتن به لبه
صفحه برخورد میکند و از همینرو پاسخ بهدستآمده در حالتی که
صفحه زمین کوچک باشد دقت کافی را نخواهد داشت .در این حالت از
روش جایگزین جریان معادل لبه 2استفاده میکنیم .در این روش فرض
میشود میدان تشعشعشده در لبههای صفحه زمین ایجاد یک جریان
معادل لبه میکند که این جریان مجدداً تشعشع مینماید.
در این مقاله پس از طرح اساس روش تفرق مثالهایی را به کمک
این تکنیک حل کرده و با نتیجه شبیهسازی ساختار در نرمافزار CST
 ]11[ Microwave Studioمقایسه میشود .سپس مسئله تکینگی را در
روش تفرق شرح داده و برای حل مشکل روش جریان معادل لبه ارائه
میشود .آنگاه مزیت نسبی این روش در حل مشکل صفحات زمین
کوچک نشان داده خواهد شد.

 -2تحلیل صفحه زمین دایروی محدود به کمک تئوری
هندسی تفرق
برای بررسی اثر صفحه زمین محدود به کمک روش  GTDالزم است
میدان تفرق شده از لبههای صفحه زمین را یافته و آن را بر میدان
تشعشعی اصلی اعمال نمود .در این روش بر اساس یک جمع آثار ساده،
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ابتدا فرض میشود آنتن بر روی صفحه زمین بینهایت یک میدان
تشعشعی را ایجاد نموده است .سپس اثر میدان تفرق شده از برخورد
این میدان تشعشعی به لبههای صفحه زمین را محاسبه با میدان
تشعشعی با صفحه زمین بینهایت جمع میکنیم [.]16
برای بعضی از ساختارها مانند آنتن مونوپل ساده بر روی صفحه
زمین بینهایت به کمک توزیع جریان یک فرمول بسته برای الگوی
تشعشعی ارائه شده است .اما برای آنتنهایی مثل  Tو نیز  Lو F
معکوس الگوی میدان تشعشعی با زمین بینهایت به کمک یک
شبیهسازی ساده و سریع به دست میآید .در واقع در این دسته از
آنتنها ،فرایند تحلیل جداگانه صفحه زمین ،کار محاسبه الگوی
تشعشعی را که در روشهای عددی با مشبندی پیچیده و بزرگ
انجام میشود آسان میکند  .به این صورت که تنها آنتن را با صفحه
زمین بینهایت شبیهسازی میکنیم و خروجی را بهعنوان ورودی
برای روش تحلیلی در نظر گرفته و تفرق را اعمال مینماییم .در
نهایت پترن تشعشعی میدان دور را برای صفحه زمین محدود به
دست میآوریم .طبق آنچه گفته شد ،اساس این تحلیل آن است که
میدانی که به لبههای صفحه زمین میرسد میدان دور آنتن باشد.
این مسئله برای صفحات زمین با شعاع کوچک مشکالتی ایجاد
خواهد کرد که در ادامه مطرح خواهد شد.
خروجیهای روش  GTDدر بازهای بهصورت 𝜃0>𝜃<π −𝜃0
پاسخی منطقی خواهد داشت و در خارج آن دچار تکینگی شده و از
اعتبار کافی برخوردار نمیباشد .با کاهش ابعاد صفحه زمین این بازه
بهطوری بزرگ میشود که برای شعاع صفحه زمین کمتر از  9/1λتمام
بازه  𝜃0>𝜃<π −𝜃0را فرامیگیرد و الگوی میدان دور بهدستآمده از
روش  GTDکامالً غلط خواهد بود.
 -1-2تئوری تفرق برای صفحه زمین محدود
در بخش قبل مطرح شد که اساس روش تئوری هندسی تفرق برای
حل مسئله صفحه زمین محدود آنتنها ،آن است که با قرار گرفتن
آنتن بر روی صفحه زمین محدود ،الگوی تشعشعی آنتن از تفرق
میدان در لبههای صفحه زمین متأثر میشود و الزم است اصالح
گردد.
مطابق شکل  1آنتن مونوپلی را بر صفحه زمین دایروی شکل فرض
نمایید .در این حالت تنها پرتوهای تفرقیافته از نقاط  Q1و  Q2در
برآیند میدان حاصل در نقطه مشاهده  Pمشارکت خواهند داشت و
میدان تفرقشده از بقیه نقاط صفحه زمین یکدیگر را ساده میکند
[ .]14این دو نقطه محل تالقی صفحه مشاهده (در اینجا صفحه ̊)φ=9
با صفحه زمین میباشند.
میدان تفرقشده بر اثر تابش 𝑖 𝐸 از  Q1به نقطه ( Pکه در میدان دور
قرار دارد) از رابطه زیر محاسبه میشود:
) (1

 jksd 1

 e1

e
)

d1

(  e1  s

d1

s

d
i
E1  E (Q1 ).De1
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و لذا جمع میدان تفرقشده از دو نقطه برابر است با:
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در فرمولهای باال  kعدد موج و  aشعاع صفحه زمین و 𝜃 زاویه
نقطه مشاهده از محور  zاست .همچنین  𝑠 𝑑1و  𝑠 𝑑2به ترتیب فاصله
نقطه مشاهده از  Q1و  Q2میباشد و بر این اساس خواهیم داشت:
شکل  :1آنتن بر روی صفحه زمین دایروی

)(19

s d 1  r  a sin 
inPhase 
 d1
s  r  a sin 
) s d 1  s d 2  r (inScalar

پارامتر  ρe1شعاع خمیدگی جبهه موج کروی تفرقشده و یا
بهعبارت دیگر فاصله کانونی پرتو تفرقشده از نقطه  Q1میباشد .ثابت
میشود که [:]14

که در آن  rفاصله نقطه مشاهده  Pاز مبدأ مختصات است .در نتیجه
میدان دور آنتن بر روی یک صفحه زمین محدود عبارت است از:

 e1 

E  ( E inf .GND  E d )

a

) (2

sin 

ضمناً 𝜑𝐸 نیز بدون تغییر باقی میماند (درواقع میدان 𝜑𝐸 به دلیکل
موازی بودن با لبه صفحه زمین تأثیری از آن نمیپذیرد).

همچنین  𝐷𝑒1ضریب تفرق از نقطه  Q1میباشد و برابر است با:
2  
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) F(xتابع انتقال با متغیر  xمیباشد که بهصورت زیر تعریف شده
است [:]3


F ( x)  2 j xe jx   e  jt dt

) (4

ازآنجاکه حل این انتگرال و تعیین مقدار ) F(xساده نیست در
[ ]17توابع جایگزینی ارائه شده است که امروزه با امکانات نرمافزاری
موجود نیازی به استفاده از آنها نیست .با سادهسازی عبارت زیر
رادیکال در ) (1داریم:
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به همین صورت برای میدان تفرق شده از نقطه  Q2خواهیم داشت:
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برای ضریب تفرق از نقطه  Q2داریم:
) (7

2  
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2
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E  ( E inf .GND )

)(12

 -2-2محاسبه الگوی تشعشعی یک مونوپل سیمی ساده با صفحه
زمین محدود
میدان 𝜃𝐸 یک آنتن تکقطبی ساده با صفحه زمین بینهایت بکهکمکک
فرمول زیر تعیین میگردد [:]18

2

x
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j
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sin

 jkR

jZ I e
0 0

2R sin kh

E 

توجه نمایید که ازآنجاکه صفحه زمین بینهایت میباشد ،میدان
فقط در نیمصفحه باالیی ( )9 <𝜃<𝜋/2مقدار دارد و در نیمصفحه پایین
صفر است.
𝑑
حال با اعمال فرمول 𝐸 برای این آنتن میتوان الگوی تشعشعی
آنتن را با صفحه زمینهای محدود محاسبه نمود .در شکل  2چند
نمونه الگوی تشعشعی محاسبهشده از این روش با حالتی که آنتن
بهصورت کامل با یک صفحه زمین محدود شبیهسازی میشود مقایسه
شده است .در این بخش و بخشهای آتی ،فرکانس کار در مقایسهها
 1GHzمیباشد .شکل  2-bکامالً مشابه نمودار مرجع [ ]3میباشد و
این مسئله صحت روش را مستقل از میزان دقت شبیهسازیها نشان
میدهد .توجه نمایید که محاسبه الگوی تشعشعی بهکمک روش GTD
سرعت را تا حد زیادی افزایش میدهد زیرا تنها با محاسبه میدان در
دو نقطه  Q1و  Q2الگوی تشعشعی کامل آنتن در صفحه  Q1و Q2
بهدست میآید.
E
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) Electric Field ( h/=0.224 , a/=2

 -3-2محاسبه پترن تشعشعی آنتن تککقطبی  Tشککل بکا صکفحه
زمین محدود
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شکل  :3آنتن تکقطبی  Tشکل
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شکل  :2مقایسه الگوی تشعشعی محاسبهشده از روش  GTDبا
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شبیهسازی تمام موج  CSTبرای آنتن تکقطبی  Tشکل

) Electric Field ( h/ =0.7 , a/ = 2
0
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Simulation

 -4-2محاسبه الگوی تشعشعی تکقطبی  Lشکل با صفحه زمین
محدود
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مشابه روش بهکاررفته برای تکقطبی  Tشکل میدان تشعشعی را برای
یک تکقطبی  Lمعکوس (شکل  )1محاسبه مینماییم .در شکل 6
الگوی تشعشعی نهایی با حالتی که سیستم را بهصورت کامل بر صفحه
زمین محدود شبیهسازی کنیم ،مقایسه شده است.
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شکل  :2مقایسه الگوی تشعشعی محاسبهشده از روش  GTDبا
شبیهسازی تمام موج  CSTبرای آنتن تکقطبی ساده ،a/λ=2 )a
،a/λ=2 )d ،h/λ=0/7 ،a/λ=3 )c ،h/λ=0/222 ،a/λ=3 )b ،h/λ=0/222
h/λ=0/7
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) Electric Field of L-Antenna ( h/ = 0.112 , d/ = 0.112 , a/ = 1.5
0
GTD
Simulation
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ارائه شده است .این آنتن برای کار در باند فرکانسی 39-199MHz
بهصورت کمحجم و کوچک طراحی شده است .در شکل  19الگوی
تشعشعی نهایی با حالتی که سیستم را بهصورت کامل بر صفحه زمین
محدود شبیهسازی کنیم ،مقایسه میشود .شعاع صفحه زمین 1/1λ
میباشد و مقایسه پترنها برای فرکانس  199MHzصورت میگیرد.
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شکل  :6مقایسه الگوی تشعشعی محاسبهشده از روش  GTDبا
شبیهسازی تمام موج  CSTبرای آنتن تکقطبی  Lمعکوس

 -5-2محاسبه الگوی تشعشعی آنتن  Fمعکوس با صفحه زمین
محدود
روش  GTDرا برای آنتن  Fمعکوس شکل  7پیاده مینماییم .این آنکتن
از جملککه پرکککاربردترین آنککتنهککا در مخککابرات سککیار و ادوات متحککر
میباشد [ .]11در شکل  8الگوی تشعشعی نهایی با حالتی که سیسکتم
را بهصورت کامل بر صفحه زمین محدود شکبیهسکازی کنکیم ،مقایسکه
شده است.

شکل  :9آنتن تکقطبی خطپیچدار تیغهای شکل بارگذاریشده با
المانهای فشرده []20
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شکل  :8مقایسه الگوی محاسبهشده از روش  GTDبا شبیهسازی تمام
موج  CSTبرای آنتن  Fمعکوس

 -6-2محاسبه الگوی تشعشعی آنتن تکقطبی خطپیچدار
تیغهای بارگذاریشده با صفحه زمین محدود

3

در این بخش ،روش  GTDرا برای آنتن تکقطبی خطپیچدار تیغهای
شکل بارگذاری شده با المانهای فشرده پیاده مینماییم .ساختار آنتن در
شکل  1آمده است .نحوه طراحی و مشخصات کامل این آنتن در []29
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4

همانطور که مشاهده میشود بیشترین خطای محاسبات  GTDدر
نقاط خارج از بازه  𝜃0>𝜃<π −𝜃0میباشد .در زوایای مشاهده نزدیک به
189درجه θ=9 ،درجه فرمول تفرق دچار تکینگی میگردد و از اعتبار
ساقط میشود .این تکینگی ناشی از آن است که نقاط پیرامون زمین
دایروی مانند یک حلقه تشعشعکننده عمل نموده و سبب ایجاد یک
«خط کانونی »5در این جهات میگردند .لذا نتای حاصل از  GTDدر
محدوده مخروط معینی که با زاویه حدی  𝜃0معین میگردد فاقد اعتبار
میباشد .این زاویه به شعاع خمیدگی سطح بستگی دارد و اندازه آن با
رابطه  14به دست میآید [.]6
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2
ka

)(14

تحلیل اثرات صفحه زمین . . .

0  3

در این رابطه  aشعاع صفحه زمین و  kعدد موج میباشد .شبیهسازیها
نشان میدهد مقدار  𝜃0برای آنتنهای با صفحه زمین بزرگ قابل
صرفنظر است اما با کوچک شدن ابعاد صفحه زمین محدوده 𝜃0
افزایش یافته و کل الگوی تشعشعی را تحت تأثیر قرار میدهد.
بهعنوانمثال برای شعاع صفحه زمین  9/2λپترن یک آنتن تکقطبی
ساده مطابق نمودار زیر با روش  GTDکامالً غلط بهدست خواهد آمد.
نمونهای از تحلیل آنتن تکقطبی ساده با صفحه زمین کوچک را در
شکل  11مشاهده میکنید.
Electric Far Field for Monopole h/  =0.224 , a/ =0.2
5
0
-5

-15

)E(dB

-10

از اینجا به کمک روابط پتانسیل برداری خواهیم داشت:
 jkR

)(16

R

e

) E  a.k.M .J1 (kasin 
d

f

بر اساس این فرمول بهسادگی میتوان میدان تشعشعی آنتن با
صفحه زمین کوچک را یافت.
 -1-3محاسبه الگوی تشعشعی آنتن تکقطبی تیغهای
بارگذاریشده با صفحه زمین محدود کوچک
در این بخش تنها به دو مقایسه از آنتن مونوپل تیغهای بارگذاری شده
با المانهای فشرده با صفحه زمینهای کوچک اکتفا میکنیم .در شکل
 12پترن نهایی بهدستآمده از  EECرا با حالتی که سیستم را
بهصورت کامل بر صفحه زمین محدود شبیهسازی کنیم مقایسه شده
است .شعاع صفحه زمین  9/1λو  9/21λمیباشد و مقایسه پترنها
برای فرکانس  199MHzصورت گرفته است.
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شکل  :11مقایسه الگوی تشعشعی محاسبهشده از روش  GTDبا
شبیهسازی تمام موج  CSTبرای آنتن تکقطبی ساده با صفحه زمین
کوچک
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)Electric Far Field for Meanderline Blade Shape Monopole(Ground Plane Radius = 0.25 
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با توجه به مشکل مشاهدهشده در روش تفرق الزم است تا راهحل
دیگری را نیز بررسی نماییم .روش  EECبر اساس این تئوری بنا
گردیده است که میدانهای القایی و تشعشعی آنتن در لبههای صفحه
زمین جریان ثانویهای را القا مینمایند که خود مانند یک آنتن عمل
نموده و تشعشع جداگانهای خواهد داشت .بر اساس این تئوری ساده
طبعاً ریاضیات سادهای نیز بهدست خواهد آمد .فرض کنید آنتنی با
صفحه زمین بینهایت در فاصله محوری  Qاز خود میدان )𝑄( 𝑖 𝐸 را
ایجاد نماید .توجه شود که در اینجا فاصله  Qاز آنتن ممکن است
طوری باشد که هر دوی میدانهای تشعشعی و القایی حضور داشته
باشند.
این میدان بر روی محیط دایرهای به شعاع فاصله  Qاز آنتن (که
بعداً شعاع صفحه زمین خواهد بود) ایجاد جریانهای الکتریکی و
مغناطیسی میکند که بهکمک این جریانها میدان تشعشعی از حلقه
دایروی مربوطه بهدست خواهد آمد:
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 -3استفاده از روش  EECبرای حل مشکل صفحه زمینهکای
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شکل  :12مقایسه الگوی تشعشعی محاسبهشده از روش  EECبا
شبیهسازی تمام موج  CSTبرای آنتن تکقطبی خطپیچدار تیغهای
شکل بارگذاریشده با المانهای فشرده  )aشعاع صفحه زمین 0/5λ
 )bشعاع صفحه زمین 0/25λ

نتای نشان میدهد روش  EECمیتواند تا حد زیادی به حل
مشکل تحلیل صفحه زمینهای کوچک کمک نماید .البته توجه نمایید
که اگرچه این روش برای آنتنهای کوچک با صفحه زمینهای کوچک
مناسب میباشد ،در حالتی که ابعاد آنتن و یا صفحه زمین بزرگ
میشود دچار واگرایی خواهد شد .برای حل مشکل واگرایی روش EEC
راهحلهایی در [ ]21-24پیشنهاد شده است.
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 -4ارزیابی خطا
برای محاسبه میانگین مربع خطاها 6نسبت به شبیهسازی تمام موج از
رابطه زیر استفاده میکنیم:



)(17

E
)2
anal.

sim



MSE  mean ( E

در این رابطه  Esimمیدان الکتریکی تشعشعی حاصل از شبیهسازی تمام
موج ساختار و  Eanal.میدان الکتریکی تشعشعی محاسبهشده از روش
تحلیلی میباشد .جدول  1میزان خطا را در هر مورد نشان میدهد.
جدول  :1خطای روشهای تحلیلی نسبت به شبیهسازی
MSE

شعاع صفحه
زمین )(λ

نوع آنتن

9/9971

2

9/224λ monopole

9/9919

3

9/224λ monopole

9/9161

2

9/7λ monopole

9/9981

3

9/7λ monopole

9/9161

1/1

inverted-L

9/9981

3

T-shape

9/9111

1/1

inverted-F

9/9324

1/1

meanderline

9/3199

9/2

meanderline

9/9411

9/1

meanderline

9/9248

9/21

meanderline

روش تحلیلی

GTD

EEC

 -5جمعبندی و نتیجهگیری
در این مقاله تأثیر محدودیت صفحه زمین بر الگوی تشعشعی آنتنهای
تکقطبی را به کمک دو روش تحلیلی  GTDو  EECموردبررسی قرار
گرفت و این دو روش را با هم مقایسه شدند .بر اساس آنچه مشاهده
شد روش  -GTDکه در آن اثر تفرق میدان در لبههای صفحه زمین
مبنای محاسبه پترن تشعشعی قرار میگیرد -علیرغم قابلیت مناسب و
نتای خوبی که ارائه میدهد یک نقیصه بزرگ خواهد داشت .این روش
در زوایای  θنزدیک به صفر و  189درجه دچار تکینگی شده و پاسخ
آن از درجه اعتبار ساقط میگردد .مشاهده شد که برای صفحه
زمینهای کوچکتر بازه زاویهای تکینگی افزایش یافته و بهمرور کل
الگوی تشعشعی محاسبهشده را دچار خطای عمده مینماید .نشان داده
شد که برای آنتنی با صفحه زمین به شعاع  9/2λمیانگین مربع خطاها
تا  9/31افزایش مییابد .برای حل این مشکل روش  EECپیشنهاد
شده و موردبحث قرار گرفت .در این روش الگوی تشعشعی به کمک
یک فرض ساده بهدست میآید و آن اینکه لبه صفحه زمین بهمثابه یک
آنتن حلقوی در نظر گرفته میشود که توزیع جریان بر روی آن همان
اثر میدانهای القایی از آنتن اصلی است .به کمک این فرض و با
محاسبه جریان القایی الگوی تشعشعی آنتن در حضور صفحه زمین
محدود محاسبه میشود .نشان داده شد که الگوی تشعشعی
محاسبهشده در این روش مشکل تکینگی را نخواهد داشت و میانگین
مربع خطاها به حدود  9/94کاهش مییابد.
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با استفاده از روشهای ارائهشده میتوان بدون استفاده از روشهای
عددی تمام موج و مشبندی تمام صفحه زمین -که خصوص ًا در
شرایطی که صفحه زمین ابعاد بزرگی دارد کار محاسبات را سنگین
خواهد کرد -با محاسباتی ساده الگوی تشعشعی آنتنهای تکقطبی
مختلف را بر روی صفحات زمین دایروی محدود محاسبه کرد.
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