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 تقریباً ثابت ارائه می1 ساخت و اندازهگیري آنتن شیپوري چهارتیغهاي پهن باند با بهره و الگوي آنتنی، شبیهسازي، در این مقاله طراحی:چکیده
 در این طراحی براي رسیدن. طراحی شدهاست13dBi  گیگاهرتز و بهره ثابت18  تا2  آنتن موردبحث در این مقاله براي پوشش باند فرکانسی.گردد
2 گیگاهرتز تقسیم شد و از آنتنهاي شیپوري18  تا6  و6  تا2  به دو باند فرکانسی، گیگاهرتز18  تا2 به مشخصات فنی مطلوب باند فرکانسی
 این آنتنها داراي الگوي متقارن بوده. متعامد افقی و عمودي هستند5 آنتنها داراي دو خروجی با دو قطبش، استفاده شدند4 پهن باند3چهارتیغهاي
 راداري و همچنین در اندازهگیريهاي پهن باند6 مثل جهتیابهاي تکپالس،و در آرایه آنتنی پهن باند که نیاز به تغییرات کم در الگوي آنتن باشد
 براي8 آنتنهاي با صفحات منعکسکننده7 یا تغذیه، باتوجهبه بهره خوب از این آنتنها میتوان بهعنوان آنتن با بهره متوسط.مخابراتی کاربرد دارند
 تغذیه و نقش، در این مقاله در مورد نحوه طراحی آرایه آنتن با الگوهاي آنتنی ثابت و همچنین ساخت. نیز استفاده کرد9باال بردن بهره روزنه
 نتایج شبیهسازي و ساخت آنتنها باهم مقایسه شدهاست و آزمایشهاي صورتگرفته براي.پارامترهاي مختلف مکانیکی در تطبیق آنتن بحث میشود
 نتایج بهدستآمده نشاندهندة ثبات الگوي آنتنی.این آنتنها نشاندهنده صحت شبیهسازيها و دستیابی به نتایج موردنظر در طراحی بودهاست
. نسبت به موارد مشابه در مراجع معتبر هست،بهتر
. آرایه آنتن دایروي، جهتیابرادیویی تکپالس، اندازهگیري سیگنالهاي پهنباند، آنتن پهنباند، آنتن شیپوري چهارتیغهاي:واژههای کلیدی
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Abstract: In this paper, design, simulation, Implementation and measuring of wide band quad-ridged horn antenna near constant gain
is presented. These antennas designed for about 13dBi gain and 2-18GHz frequency band. For achieving good specifications, we
divided it in two frequency band 2-6 and 6-18 GHz and used quad-ridged horn antenna. Each antennas have two orthogonal vertical
and horizontal polarization outputs. The radiation patterns are almost symmetrical. These type of antennas have many applications in
wideband Monopulse radio direction finding and communication measuring. These antennas can use as: medium gain antennas,
wideband antenna array and wideband reflector antenna’s feed. In this paper we discusses about wide band quad-ridged horn antenna,
designing with reasonably constant beam width and gain, implementation, driving, adjusting and matching of antenna. Also mechanical
tolerance affect in antennas output matching will explain. At the end two simulated and measured data compared with each other and
show they are very close to each other. The designed antennas beam width stability compared with some similar references, and show
that have better stability than them.
Keywords: Horn antenna, quad-ridged, wideband antenna, wideband signal measurements, monopulse radio direction finding, circular
antenna array.
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 -1مقدمه

36 degree

رادارهاي تکپالس براي ردگیري اهداف نیاز به دو آنتن با الگوي متقاطع
دارند .این رادارها معموالً تک فرکانس یا داراي باند فرکانسی محدود
چند صد مگاهرتزي میباشند .براي تعمیم این روش به یک جهتیاب
تکپالس پهنباند غیرتشعشعی در باند فرکانسی  2تا  18گیگاهرتز الزم
است مثل شکل (-1الف) از تعدادي آنتن در یک آرایه دایروي و یا دو
آنتن کنار هم با سکوي چرخان استفاده شود .در طرح شکل (-1الف)
براي پوشش  360درجه از  12عدد آنتن با الگوهاي حدود  30درجه
استفاده میشود و در طرح شکل (-1ب) از دو آنتن با الگوي متقاطع بر
روي یک سکوي چرخان  360درجهاي استفاده میگردد .درروش جهت-
یابی راداري تک پالس هرچه الگوي آنتنها ثابت باشد دقت جهتیابی
بهتر خواهدبود [ ]1و در محل تالقی دو الگو با تغییر فرکانس ،توان
دریافتی تقریبادرباند فرکانسی ثابت خواهدماند .این مقدمه نیاز و کاربرد
آنتنهاي با بهره و الگوي ثابت را بیشتر روشن میکند .هدف و نیاز،
طراحی و ساخت آنتن با الگوي تقریباً ثابت و بهره متوسط حدود dBi
 13در باند فرکانسی 2تا 18گیگاهرتز بود.

(الف)

(ب)

شکل  :1الف) آرایه دایروی ،ب) آرایه چرخان

باتوجهبه بهره موردنیاز ،آنتن شیپوري براي طرح انتخاب شد .در
آنتنهاي آرایه دایرو ي پهن باند حفظ بهره و الگوي ثابت یک چالش
جدي است .طراحی و ساخت آنتن شیپوري با نسبت پهناي باند  2:1با
شرط ثابتبودن بهره و پهناي الگوي آنتن دشوار نیست اما طراحی و
ساخت آن با پهناي باند  3:1و باالتر پیچیده است .در این مقاله براي
غلبه بر این چالش از آنتنهاي شیپوري چهارتیغهاي استفاده شدهاست.
یک نمونه از الگوي دو آنتن  2-6گیگاهرتز در کنار هم در شکل  2نشان
داده شدهاست .نمونهاي که طراحیشده زاویه بین دو محور آنتنها 36
درجه بودند .در فرکانس مرکزي  4گیگاهرتز ،نقاط  3dBالگوها در محل
تالقی دو الگو بر هم منطبق بودند ،در فرکانس  2گیگاهرتز محل تالقی
 2/2dBو در فرکانس  6گیگاهرتز محل تالقی در نقطه  3/6dBپایینتر
از نقطه بیشینه الگوها قرار داشت .با این طراحی میزان تغییرات توان در
محل تالقی دو الگو در محدوده فرکانسی  2تا  6گیگاهرتز  1/4dBاست.
این تغییرات هرچه کمتر باشد عملکرد آنتن در آرایه مطلوبتر است.

Serial no. 94

4 GHz

3 dB

10

0

-10

-20

150

100

50

0

-50

-100

-150

-30

) (degree

شکل  :2نمودار الگوی دو آنتن در فرکانس  4گیگاهرتز درکنارهم

در این مقاله باتوجهبه پهناي باند موردنیاز  2تا  18گیگاهرتز براي
داشتن الگو و بهره تقریباً ثابت از دو آرایه مجزا یکی در باند فرکانسی -2
 6و دیگري در باند  18- 6گیگاهرتز استفادهشد تا پهناي باند  9:1به دو
باند مساوي  3:1تقسیم شود تا نسبت فرکانسی دو طراحی آنتن مشابه
هم باشند .هدف طراحی یک آنتن با الگوي ثابت و متقارن حدود 36
درجه بود .این تقسیم باند ،طراحی و مشخصات فنی استخراجشده نسبت
به مراجعی که استفادهشده یک کار جدید بوده و مشخصات ثبات الگوي
آن بهتر است.
آنتنهاي شیپوري از گذشتههاي دور تا به امروز ،باتوجهبه طراحی
نسبتاً ساده ،بهره باال و جهتدهی مناسب الگوي آنتن ،یک انتخاب
مناسب براي بسیاري از کاربردهاي مخابراتی و اندازهگیري به شمار می
آیند [ .]2-4آنتنهاي شیپوري به اشکال مختلف ،بدون تیغه ،با دوتیغه،10
چهارتیغه و حتی بهصورت کنگرهدار 11قابل ساخت میباشند .در بعضی
از طرحها که آنتن شیپوري براي پوشش باند وسیع استفاده میشود در
فرکانسهاي باال گلبرگ اصلی به چند گلبرگ تقسیم میشود [ .]5-7با
آنتنهاي چهارتیغهاي میتوان دو قطبش و پهناي باندهاي بیشتري را با
 VSWRپایین ایجادکرد[ .]8-12آنتنهاي شیپوري معمولی در باند
فرکانسی  2تا  18گیگاهرتز حدود  50درجه تغییرات الگوي آنتنی دارند
[ .]13در برخی از کاربردها مثل اندازهگیريهاي مخابراتی پهن باند و یا
آرایه آنتنی پهن باند ،شکل الگو و بهره آنتن در پهناي باند عملکردي
خود میبایست داراي تغییرات کمی باشند [ .]13-19مرجع [ ]15براي
پوشش باند  2تا  12گیگاهرتز از آنتن چهارتیغهاي استفاده کردهاست اما
نتایج طرح ارائهشده در این مقاله نسبت به مرجع مذکور حدود 100
درصد بهبود در ثبات الگو دارد و تغییرات الگوي آنتن به کمتر از نصف
آن کاهش یافتهاست و پهناي باند بیشتري را باکیفیت بهتر پوشش داده-
است .نسبت به مراجع [ ]17-19نیز نتایج نسبی ثبات الگو و بهره
مناسبتر است.

 -2ساختار کلی آنتن شیپوری چهارتیغهای
ساختار کلی و شکل تیغههاي یک آنتن شیپوري چهارتیغهاي با استفاده
از موجبر دایروي در شکل 3نشان داده شدهاست .همانطور که مشاهده
میشود این آنتن داراي بدنهاي است که نحوه بازشدن آن بهگونهاي
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انتخاب میشود تا موج خروجی از موجبر را به بهترین شکل با فضاي آزاد
تطبیق نماید .پهناي باند ،بهره و شکل پرتو در آنتنهاي تیغهاي وابسته
به شکل تیغهها هست .میتوان آنتنهاي تیغهاي داشت بدون اینکه
آنها داخل صفحات شیپوري شکل قراردادهشوند .صفحات کناري براي
محدودکردن الگوي تشعشعی در یک راستاي خاص هست .در این
طراحی آنتن ،از چهارتیغه باز شونده ،یک محفظه تشدید در پشت آنتن
و دو کانکتور بهمنظور تغذیه آنتن استفاده شدهاست .معموالً تیغههاي
فلزي به یکی از شکلهاي نمایی ،بیضوي xn ،یا تانژانتی ترسیم میشوند
همچنین امکان استفاده از شکلهاي ترکیبی نیز مانند رابطه ( )1وجود
دارد [:]15
()1

a( z )  A (c1e  c2 )  (1  A)  ai  (a0  ai ) z / L
Rz

که در آن  c2 ،c1،Aو  a0و  aiپارامترهاي طراحی R ،آهنگ تغییر
تابعنمایی و  Lطول تیغه است .در این مقاله تیغههاي فلزي بهصورت
فضاي محدود بین منحنیهاي بیضیشکل مطابق شکل (-3الف)
انتخابشدهاند که شعاعهاي این بیضیها جزء پارامترهاي بهینهسازي
هستند که مقادیر بهینه در جدول ( )1مشخصشدهاند.
همچنین براي تغذیه آنتن از دو کانکتور که بهصورت عمودبرهم و با
فاصله کم از یکدیگر قرارگرفتهاند مطابق شکل (-3ب) استفاده شده-
است .محفظه تشدید پشت کانکتور تغذیه در انتهاي آنتن مطابق شکل
(-3ج) براي تطبیق آنتنهاي تیغهاي با کابل هممحور هست .ابعاد موجبر
دایروي تغذیه طوري انتخاب شدهاست که بتواند در محدوده فرکانسی
موردنظر ،یعنی  2تا  6و  6تا  18گیگاهرتز آنتنها را در مود غالب خود
یعنی مد  TE11تغذیه کند .مبدل کابل هممحور به موجبر دوتیغه هم
طوري طراحی شدهاست که مود  TEMبا کمترین تلفات جايگذاري و
برگشتی به مود  TE11موجبر دایروي تبدیلشود .براي رسیدن به این
هدف ،شبیهسازيهاي متعددي انجام شدهاست تا طول و عرض محفظه
و فاصله محل اتصال تغذیههاي هممحور از ته محفظه تشدید بهینهسازي
شود.
باتوجهبه بهره موردنظر ) ، )G=13dBiهمچنین راندمان دهانه آنتن
 ،0/6ابعاد سطح مقطع دهانه آنتن ( )Apبا استفاده از رابطه ( )2محاسبه
شدهاست [:]20

)

()2

2

شکل (-3ج) محفظه تشدید در انتهاي آنتن ،نحوه نصب کانکتور و
برش عمودي از نحوه قرارگیري تیغهها را نشان میدهد .براي تغذیه از
کابل هممحور سفت باروکش مسی از نوع ( )QF086استفاده شدهاست.
این کابل هممحور با مقاومت پنجاه اهم داراي قطر بیرونی  2/2میلیمتر
و قطر داخلی  0/51میلیمترمی باشد .مغزي این کابل در تیغه مقابل در
سوراخی با همان قطر مغزي متصل میگردد .در قسمت انتهاي دوتیغه
مغزي کابل بهعنوان تشعشعکننده سیگنال بدون روکش بوده و به تیغه
روبرو متصل است .براي داشتن دو قطبش متعامد دو کانکتور از دو
ورودي مطابق شکل -3ب متصل شده و بهصورت متعامد قرارگرفتهاند.
از این خروجیهاي متعامد میتوان براي ایجاد قطبش افقی و عمودي
بهصورت همزمان یا قطبش مایل ±º45 12و یا با ترکیب آنها به قطبش
دایروي چپ یا راستگرد استفاده کرد .کابل مسی به بدنه کانکتور لحیم
شده و بدنه کانکتور با چندپیچ به بدنه آنتن اتصال دارد .بدنه آنتن هم
از جنس آلومینیوم و بدون رنگ است.

(الف)

(ب)

G  0.6(4 AP /

طول ناحیه شیبدار آنتن معموالً باید بزرگتر از طولموج ( )λانتخاب
شود .تابع هدف در طراحی براي دستیابی به بهره مشخص در پهناي
باند موردنظر با  S11قابلقبول ،طبق رابطه ( )3تعریف شدهاست.
0.5

()3

 



2

)  G 0  G (f m

2

)   S 11 (f m
M

m 1

 1

Fitness  

M

مقادیر تابع هدف در رابطه ( G0 ،)3بهره موردنظر fm ،مؤلفه فرکانسی
شبیهسازي و  Mتعداد مؤلفههاي فرکانسی در بازه موردنظر هستند.
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(ج)
شکل( :3الف) چگونگی شکلگیری یک تیغه (ب) نمای سهبعدی
(ج) نمای جانبی یک آنتن شیپوری چهارتیغهای
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 -3طراحی و شبیهسازی آنتنها
طراحی قسمت تغذیه باتوجهبه باند فرکانسی موردنظر و بر اساس
فرکانسهاي قطع موجبر دایروي از مباحث مرجع [ ]21انجام شدهاست.
ضخامت تیغهها و همچنین فاصله بین آنها تعیینکننده قسمت حقیقی
امپدانس ورودي آنتن است که با افزایش فاصله ،قسمت حقیقی امپدانس
افزایش و برعکس آن کم میشود .همچنین با افزایش ضخامت تیغهها،
قسمت حقیقی امپدانس کاهش و برعکس آن زیاد میشود .شکل دهانه
آنتن هم براساس کمینهبودن پراکندگی امواج در لبهها انتخاب شدهاست.
در انتخاب مقادیر اولیه قسمتهاي مختلف آنتن ازجمله ساختار تغذیه،
مشخصات تیغهها و سایر پارامترها و بهینهسازي آنها از مباحث صورت-
گرفته در مراجع [ ]15،21،22استفاده شدهاست .مراحل مختلف طراحی
آنتن شیپوري تیغهدار را میتوان بهصورت زیر خالصه کرد:
 oانتخاب شعاع موجبر دایروي تغذیه باتوجهبه روابط فرکانس
قطع و باند فرکانسی موردنظر
 oانتخاب عمق محفظه تشدید با مقدار اولیهي ربع طولموج
 oتعیین سطح دهانه آنتن باتوجهبه بهره موردنظر
 oتعیین مقادیر اولیه شعاع بیضیها کوچک و بزرگ ،باتوجهبه
مقادیر انتخابشده براي شعاعهاي موجبر و دهانه آنتن
 oانتخاب مقدار اولیه براي فاصله نقطه تغذیه و ضخامت تیغهها
 oانجام بهینهسازي پارامترهاي فوق براي رسیدن به مشخصه
 ،S22 ،S11بهره مناسب و الگوي ثابت در بازه فرکانسی
موردنظر
با استفاده از امکانات بهینهسازي و شبیهسازي نرمافزار  CSTدو
نمونه آنتن براي پوشش باند فرکانسی  6-2و  18-6گیگاهرتز طراحی
شدند.
عکس واقعی آنتنهاي ساختهشده از جنس آلومینیوم در شکل 4
نشان داده شدهاست .تصویر سمت راست مربوط به آنتن باند 6-2
گیگاهرتز و تصویر سمت چپ براي آنتن باند  18-6گیگاهرتز است.

مشخصات فیزیکی آنتنهاي ساختهشده در جدول 1ارائه شدهاست.
این جدول از شبیهسازيهاي متعدد جهت رسیدن به پارامترهاي
موردنظر آنتنهايمطلوب بهدست آمدهاست .در ادامه نمونههایی از
شبیهسازيهاي صورتگرفته براي دستیابی به مشخصات موردنظر ارائه
میشود .شکل 5نمودار  S11شبیهسازيشده را براي هر دو آنتن نشان
میدهد ،همانطور که مالحظه میشود مقدار  S11در بازههاي فرکانسی
تعریفشده براي هر آنتن قابلقبول و کمتر از  -10dBاست.
جدول  :1مشخصات فیزیکی آنتنها
آنتن

 2تا  6گیگاهرتز

 6تا  18گیگاهرتز

قطر موجبر تغذیه ()mm

60/6

21/2

ابعاد محفظه تشدید ()mm

34/6 × 17/65

12/54 × 5/9

شعاع بیضیها ()mm

(25و)12
(25و)9/1

(8/7و)4/2
(8/7و)3/2

کمترین فاصله تیغهها ()mm

1/85

0/8

ضخامت تیغهها ()mm

6

3/15

قطر مغزي تغذیه ()mm

0/55

0/55

ابعاد کلی cm3

28×25×25

9/4×8/5×8/5

پارامتر

(S11 )dB

(الف) آنتن  2تا  6گیگاهرتز
(S11 )dB

شکل  :4عکس نمونه آنتنهای ساختهشده
باند  6-2گیگاهرتز سمت راست و  18-6گیگاهرتز سمت چپ.

(ب) آنتن  6تا  18گیگاهرتز
شکل  :5نمودار شبیهسازی  S11آنتنها.
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در شکل  6یک نمونه از الگوي شبیهسازيشده سهبعدي آنتن در
فرکانس  4گیگاهرتز رسم شدهاست ،چنانکه مالحظه میشود الگو با-
توجهبه ساختار متقارن آنتن داراي تشابه خوبی در محور افقی و عمودي
و اریب است .الگوي اندازهگیريشده آنتنها در صفحه  Eدر کل باند
فرکانسی  18-2گیگاهرتز داراي تغییرات کم  ±5درجه هستند .یکی از
محاسن این آنتنها آن است که سیگنالهاي با قطبش افقی و عمودي
را میتوان با بهره ثابت از دو خروجی آنتن دریافت کرد .همچنین در کل
باند فرکانسی بهره و شکل الگوي آنتنها تقریباً ثابت باقی میماند.
ساختار این آنتنهاي شیپوري طوري طراحیشده که سطح گلبرگهاي
کناري پایینی داشتهباشند .سطح گلبرگهاي کناري بیش از 14dB
پایینتر از سطح گلبرگ اصلی هستند .همچنین تقارن در دو محور
متعامد از ویژگیهاي خوب این نوع آنتن است .درمجموع باتوجهبه
ویژگیهاي ذکرشده و پهناي باند زیاد میتوان این طراحی را یک طرح
مناسب براي کاربردهایی که نیاز به پهناي باند ،قطبش دوگانه ،بهره و
الگوي تقریباً ثابت با سطح گلبرگ کناري پایین دارند بهحساب آورد.

شکل  :6الگو سهبعدی آنتنها در فرکانس  4گیگاهرتز

شکل  7محل مرکز فاز و فاصله آن را در آنتن طرحشده نشان
میدهد .در جدول  2نتایج شبیهسازي فاصله یا محل مرکز فاز آنتنها
مشخص شدهاست .همانطور که در جدول  2مشاهده میشود مرکز
فاز آنتن روي خط وسط آنتن با فرکانس جابهجا میشود .این جابه-
جایی براي آنتن باند  2تا  6گیگاهرتز  70میلیمتر و براي آنتن باند
 6تا  18گیگاهرتز برابر با  20میلیمتر است.
در شکل ( 8الف ،ب) ،الگوي دوبعدي شبیهسازي و اندازهگیري-
شده آنتنهاي ساختهشده رسم شدهاند .الگوهاي اندازهگیريشده با
دقت خوبی با شبیهسازيها تطابق دارند .در شکل ( 8پ ،ت) ،پهناي
الگوي نیم توان آنتن بهصورت نمایش قطبی در فرکانس  18گیگاهرتز
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براي حالت شبیهسازي و اندازهگیري رسم شده و مقدار پهناي الگوي
نیم توان آنتن نیز نوشته شدهاست .در شکل ( 8ث ،ج) ،نتایج
شبیهسازي سطح قطبش متقاطع 13آنتنها در زاویه  45درجه در
فرکانسهاي مختلف رسم گردیدهاست .در این نوع آنتنها با نسبت
فرکانسی باالي  2:1معموالً سطح قطبش متقاطع خیلی کم نیست و
معموالً در حدود  -10dBاست که یکی از نقاط ضعف این نوع آنتنها
است.
نمودار پهناي الگوي نیمتوان و بهره آنتن شبیهسازي و
اندازهگیريشده در ادامه با جزئیات بیشتر در شکل  9نشان داده می
شود .چنانکه در این شکلها با وضوح بیشتري مالحظه میشود،
پهناي الگوي آنتنها در کل باند فرکانسی طراحیشده 18-2
گیگاهرتز داراي تغییرات کم و در بازهي  38±5درجه میباشند.
الگوهاي آنتن در صفحه Eو  Dنسبت به صفحه  Hداراي ثبات الگوي
آنتنی بهتري هستند .این ثبات به خاطر وضعیت بهتر میدانهاي
 TE11در این صفحات هست .تغییرات الگو در صفحه  Hبراي آنتنهاي
ساختهشده حدود دو برابر بدتر از صفحات  Eو  Dبود.

شکل  :7نمایش فاصله مرکز فاز در آنتنهای طرحشده
جدول  :2فاصله مرکز فاز آنتن ()d
آنتن
2-6

آنتن
- 18
6

فرکانس
()GHz

2

3

4

5

6

مرکز فاز
()mm

230

173

164

163

160

فرکانس
()GHz

6

9

12

15

18

مرکز فاز
()mm

77

59

57

58

57
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(ب) مقایسه نتایج الگوی شبیهسازی و اندازهگیری آنتن در
صفحه  Eدر  18گیگاهرتز

(الف) مقایسه نتایج الگوی شبیهسازی و اندازهگیری آنتن در
صفحه  Eدر  2گیگاهرتز

BW=36O

(ت) الگوي شبیهسازي آنتن در  18گیگاهرتز

(ج) سطح قطبش متقاطع در زاویه  45درجه آنتن  6تا  18گیگاهرتز

(پ) الگوي اندازهگیريشده آنتن در  18گیگاهرتز

(ث) سطح قطبش متقاطع در زاویه  45درجه آنتن  2تا  6گیگاهرتز

شکل  :8نتایج الگوی آنتنها و سطح قطبش متقاطع در زاویه  45درجه

در شکل(9الف و ب) ،تغییرات الگوي آنتن یا پهناي الگوي
شبیهسازيشده در فرکانسهاي مختلف مشاهده میشوند .چنانکه در
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این شکلها دیده میشود تغییرات پهناي الگوي آنتنها در فرکانسهاي
مختلف و در هر دو باند فرکانسی کمتر از  ±5درجه است که یکی از
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اهداف مهم تعیینشده براي طراحی این آنتنها بودند .این شکلها برش
صفحه صفر درجه از میزان پهناي الگوي آنتنها در فرکانسهاي مختلف
میباشند.
در شکلهاي( 9پ و ت) ،تغییرات بهره شبیهسازيشده آنتنها
برحسب فرکانس در دو باند 2تا  6و  6تا  18گیگا هرتز مشاهده می

گردند ،تغییرات بهره شبیهسازيشده برابر مقدار  13±1dBمیباشد .هم-
چنین در شکل ( 9ث و ج) نسبت محوري دو خروجی براي هر دو آنتن
نشان داده شدهاست .وقتی دو نمودار در کنارهم براي کل باند فرکانسی
مشاهده میگردد ،ثبات خوبی در الگوي آنتن ها و بهره آن ها دیده
میشود.

HPBW(3dB)o

(ب) پهنای الگوی نیم توان شبیهسازی در باند  18-6گیگاهرتز

HPBW(3dB)o

(الف) پهناي الگوي نیم توان شبیهسازي در باند  6-2گیگاهرتز

)Gain (dBi

)Gain (dBi

(ت) نمودار بهره شبیهسازی در باند  18-6گیگاهرتز

(پ) نمودار بهره شبیهسازي در باند  6-2گیگاهرتز

(ج) نمودار شبیهسازي نسبت محوري در باند  18-6گیگاهرتز

(ث) نمودار شبیهسازي نسبت محوري 14در باند  6-2گیگاهرتز

شکل  :9نمودار پهنای الگوی نیمتوان ،بهره و نسبت محوری آنتنها
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 -4تحلیل بخشهای حساس مکانیکی
تطبیق آنتنها به شکل ،طول و فاصله تیغهها و ابعاد محفظه تشدید
وابسته است .براي پاسخ فرکانسی خوب در محل تغذیه و اتصال
کانکتورها ،فاصله بین تیغهها اهمیت ویژهاي دارند و باید با دقت خوبی
ساخته شوند .چنانکه در شکل (-3ج) دیدهمیشود فاصله تیغهها در
محل تغذیه و عمق محفظه تشدید نشان داده شدهاست .براي تطبیق
بهینه آنتنها ،این پارامترها براي هر دو آنتن باند  2تا  6و  6تا 18
گیگاهرتز شبیهسازيشده و مقادیر بهینه آنها در جدول  1ارائه شده-
است .دقت ساخت در باند  6تا  18گیگاهرتز مهمتر بود لذا نتایج
شبیهسازي آن براي انتخاب فاصله بهینه تیغهها و عمق محفظه تشدید
در شکلهاي  10و  11ارائه شدهاست .شکل 10نتایج شبیهسازيهاي
صورتگرفته براي تعیین فاصله بهینه تیغهها از یکدیگر را براي آنتن باند

 6تا  18گیگاهرتز در محل تغذیه آنتن نشان میدهد .چنانکه دیده می
شود تغییرات حدود یکدهم میلیمتر میتواند در میزان تطبیق خروجی
تغییر زیادي ایجاد کند.
یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر روي  S11یا میزان تطبیق و جواب
مناسب آنتنها عمق محفظه تشدید است .در شکل  11این فاصله را
براي آنتن  6تا  18گیگاهرتز که بهدقت ساخت ،حساستر از باند  2تا 6
گیگاهرتز بوده ،ترسیم شدهاست .مقادیر بهینه براي این باند  5/9میلی
متر انتخاب شدهاست که در جدول  1نیز مشخص شدهاست.
از بررسی منحنیهاي شکل  10و 11میتوان نتیجهگیري کرده که
عمق محفظه تشدید نسبت به فاصله تیغهها بهدقت ساخت کمتري نیاز
دارد.

شکل  :10منحنی  S11آنتن  6-18گیگاهرتز به ازای فاصله بین تیغههای مقابل برابر با  0/9 ،0/8 ،0/7و  1میلیمتر.

شکل  :11منحنی  S11آنتن  6-18گیگاهرتز به ازای عمقهای مختلف محفظه تشدید  6/2 ،5/5،9/6میلیمتر

 -5نتایج ساخت و اندازهگیری
شکل  12منحنی  S11اندازهگیري آنتنهاي ساختهشده را نشان میدهد.

این اندازهگیريها با دستگاه نتورک آنالیزر انجام شدهاست .همانطور که
مالحظه میشود در اکثر نقاط باند فرکانسی S11 ،کمتر از  - 10dBاست
و خروجیهاي بهدستآمده در محدودة تعریفشده براي آنتنها می
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باشند .اندازهگیري بهره و الگوي آنتنها دریکی از آزمایشگاههاي معتبر
داخل کشور (آزمایشگاه آنتن دانشگاه تهران) صورت گرفتهاست .در
شکلهاي  14و  15نتایج اندازهگیري و شبیهسازي بهره آنتنها ارائه
شدهاست .نتایج اندازهگیريشده بهره آنتنهاي ساختهشده در بازه
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 12/5±1dBاست که با نتایج شبیهسازي مطابقت دارند .بهدلیل
محدودیت در باند فرکانسی آنتنهاي مرجع (استاندارد) آزمایشگاه آنتن،
بهره هر آنتن فقط با یک آنتن استاندارد مورداندازهگیري قرارگرفتهاند
لذا بهرة آنتن باند پایین در محدودة فرکانسی  2/6-3/95گیگاهرتز و
آنتن باند باال در محدودة فرکانسی  8/2-12/4گیگاهرتز مورد آزمایش
قرارگرفتهاند.
شکل (-16الف) نتایج اندازهگیري تغییرات الگوي مرجع [ ]15را
نشان میدهد .شکل (-16ب) نتایج اندازهگیري تغییرات الگوي آنتنهاي
ساختهشده این مقاله را در کل باند فرکانسی نشان میدهد .همچنین
شکل (-16پ) نتایج اندازهگیري تغییرات الگوي مرجع [ ]18را نشان
dB

Horn 2-P2

Horn 1-P1

-2

-2

-4

-4

-6

-6

-8

-8

-10

-10

S11

-12

SoftPlot Demonstration Edition

-12

-14

-14

-16

-16

-18

-18

-20

-20

-22
Stop: 18.0000 GHz

dB

-22

Start: 6.0000 GHz

Start: 2.0000 GHz

Stop: 6.0000 GHz

شکل  :13نمودار  S11اندازهگیریشده آنتن باند  6-18گیگاهرتز

شکل  :12نمودار  S11اندازهگیریشده آنتن باند  2-6گیگاهرتز

شکل  :15بهره اندازهگیری و شبیهسازی آنتن  18-6گیگاهرتز

شکل  :14بهره اندازهگیری و شبیهسازی آنتن  6-2گیگاهرتز

(الف)

S11

SoftPlot Demonstration Edition

میدهند .این الگوها در صفحه  Eبراي هر سه رسم شدهاست تا مقایسه
مناسبی انجام شود .نتایج اندازهگیري نشان میدهد که میزان تغییرات
الگوي آنتن در نمونه ساختهشده بهتر از نمونههاي مرجع است .بهطوري
که تغییرات الگوي حدود  ±10درجه مرجع [ ]15به  ±5درجه در باند
فرکانسی متناظر کاهش یافتهاست .در مرجع [ ]15از شکل تیغههاي
نمایی استفاده کرده ولی در این مقاله ما از تیغههاي به شکل بیضی
استفاده کرده و نتایج بهتري گرفته شدهاست .پهناي الگوي آنتنهاي
اندازهگیريشده این مقاله  38±5است .بهطورکلی نتایج شبیهسازي و
اندازهگیري عملی تطابق خوبی دارند و اختالف بین نتایج به دلیل
تلورانس ساخت و مونتاژ آنتنها هست.

(پ)

(ب)
شکل  :16مقایسه الگوهای مراجع [ ]18 ،15با نتایج اندازهگیری این مقاله

الف) تغییرات الگوی آنتن مرجع []15
در باند  2تا  12گیگاهرتز

Serial no. 94

ب) الگوی آنتنهای ساخته این مقاله در
صفحه  ،Eباند  2تا  18گیگاهرتز (در دو باند)

پ) تغییرات الگوی آنتن مرجع []18
در باند  4تا  24گیگاهرتز
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 « تحلیل و ارزیابی اثر، محسن فالح، مرتضی کازرونی،] رضا ترینیا16[
پارامترهاي مهم آنتن و ریدوم بر روي زاویهیابی یک شبیهساز رادار
 مجله مهندسی برق دانشگاه،» مونوپالس براي یک سکوي پرتابهاي
.1396 زمستان، 7 شماره، 74  جلد،تبریز
 « آنتن حلزونی ارشمیدسی چهار بازویی در باند،] علیاکبر دسترنج17[
 گیگاهرتز براي سیستمهاي ردگیري مونوپالس اهداف4  تا2 فرکانسی
،3 شماره،74  جلد، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز،» هوایی
.1396پاییز
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[19] Sara Manafi, M. Al-Tarifi, and D. S. Filipovic,” 45-110 GHz

 نتیجهگیری-6
 نیاز به آنتنی با مشخصات فنی، گیگاهرتز18  تا2 براي باند فرکانسی
 براي. درجه بود38±5  و الگوي ثابت حدود13±1dBi با بهره ثابت
 و6-2  در دو باند فرکانسی،پوشش این باند فرکانسی و مشخصات فنی
. گیگاهرتز آنتنهاي شیپوري چهارتیغهاي طراحی و ساخته شدند18-6
 مطابقت خوبی،براساس اندازهگیريهاي انجامشده در آزمایشگاه معتبر
 تأثیر خطاي ساخت.بین نتایج شبیهسازي و اندازهگیري وجود داشت
.مکانیکی اجزاي اصلی آنتن در خروجی آنتن موردمطالعه قرار گرفتند
 مقدار،با بررسی تأثیر خطاي مکانیکی در مشخصات الکتریکی آنتنها
 از این آنتن. استخراج گردید1بهینه براي هر یک از آنها مطابق جدول
 در بهره یا الگوي آنتن باشد،ها در کاربردهایی که نیاز به تغییرات کم
 و با3:1  آنتنهاي ساختهشده با نسبت فرکانسی.میتوان استفادهکرد
 نسبت به نمونههاي ارائهشده در مراجع معتبر با9:1 ترکیب دوطبقه
. داراي ثبات الگوي آنتنی مناسبی هستند،6:1 نسبت فرکانسی
]15[  نشان داده شدهاست در مقایسه با مرجع16 همانطورکه در شکل
 در این مقاله، درجه±10 تغییرات الگو در بازه فرکانسی متناظر از حدود
 از مقایسه،]18[  درجه تقلیل یافتهاست و نسبت به مرجع±5 به
ب مشخص است که نسبت به این مرجع-16 پ با شکل-16 شکلهاي
. بهتر و تغییرات کمتري دارد،وضعیت ثبات الگو
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