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( چاپی با تغذیه موجبر همصففف حهUWB)  تحلیل و طراحی ترکیب جدید آنتن فراپهنباند، در این مقاله:چکیده

 گیگاهرتز را با5/7  تا4/8  گیگاهرتز و11  تا2/2 برای کاربرد رادیوشففناختی ارا ه شففدهاس ف آ آنتنهای فراپهنباند و باند باریک بهترتیب پهنای باند
FR4 جداسفففازی من قی بین دو دهنه آنتن ایجاد میکنندآ یک نمونه از آنتن مجتمع سفففاختهشفففده و کارایی آن تایید شفففدهاسففف آ اب اد زیر یه
 بهره پایدار و رفتار حوزه زمانی مناسبی را برای استانداردهای مخابراتی بی سیم، میلیمتر مک ب اس آ آنتن مشخصات تش ش ی خوب40×48×1/6
 دو مدار تنظیمی خارجی طراحیشده تا قابلی آنتن باند باریک را برای پیکربندی مجدد فرکانسی نشان بدهدآ،اخیر تحویل میدهدآ همچنین
 پیکربندی مجدد فرکانسیآ، مدار تنظیمی، رادیوشناختی، آنتن باند باریک، آنتن فراپهنباند:واژههای کلیدی
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Abstract: In this paper, a new CPW (Coplanar Waveguide) fed printed UWB antenna integrated with a narrowband antenna is
designed and analyzed for cognitive radio applications. The ultra-wideband (UWB) and narrowband (NB) antennas provide bandwidth
from 2.2 GHz to 11GHz and from 4.8 GHz to 5.7 GHz respectively and reasonable isolation between the antennas. A prototype of the
integrated antenna was fabricated and its performance was verified. The dimensions of the FR4 substrate are 40 × 48 × 1.6 mm3.The
antenna represents good radiation characteristics, stable gain and good time domain manner to deliver the requirements of the current
wireless communication standards. Also, two external tuning circuits were designed to show the ability of the narrowband antenna for
reconﬁguration.
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 -1مقدمه
گسترش سیستمهای ارتباطی بیسیم و تقاضای نامحدود برای باندهای
فرکانسی باعث کمبود طیف رادیویی موجود میشودآ بهطورعمده ،این
کمبود ناشی از روشهای ناکارآمد مدیری طیف اس و بنابراین به
محدودی فیزیکی طیف فرکانسی مربوط نیس آ است اده بیشازحد از
باند فرکانسی ،ایده رادیوشناختی را جذاب کردهاس و یک روش بالقوه
برای سیستمهای ارتباطی بیسیم آینده اس  .هدف اصلی سیستم
رادیوشناختی ،بهبود بهرهوری است اده از طیف در محدوده فرکانسی
وسیع اس که این سیستم ،تمام طیف رادیویی را بهمنظور شناسایی
باندهای فرکانسی خالی اسکن میکند و سپس از این باندهای خالی
بهمنظور انتقال اطالعات است اده میکندآ سیستمهای رادیوشناختی به
یک آنتن مجتمع دودهنه با جداسازی مناسب بین دهنهها و یا یک آنتن
تکدهنه با قابلی پیکربندی مجدد فرکانسی بین مودهای پهنباندی و
باند باریک نیاز دارند[]1-13آ در سیستمهای آنتن دودهنه ،یکی از
دهنهها پهنباند اس و بهمنظور عمل اسکن پیوسته طیف است اده می-
شود و دهنه دیگر باند باریک اس و برای کار انتقال کاربرد داردآ در
سالهای اخیر چندین طراحی از آنتنهای مجتمع دودهنه برای کاربرد
رادیوشناختی گزارش شدهاس []1-7آ در [ ]1تجمیع آنتن عایقی فرا
پهنباند با آنتن ریزنواری باند باریک قابل تنظیم پیشنهاد شدهاس که
در آن از دیودهای نیمههادی بهعنوان عنصر قابل تنظیم در ساختار آنتن
باند باریک است اده شدهاس آ از آنتنهای مجتمع دودهنه میتوان به
تجمیع آنتن تکق بی فراپهنباند با آنتن عایقی باند باریک [ ]3 ،2و
همچنین ترکیب آنتن عایقی فراپهنباند با آنتن شکافی باند باریک []4
اشاره کردآ البته در این مراجع تنظیمپذیری آنتن باند باریک بحث و
انجام نشدهاس آ در [ ]5سیستم آنتن مجتمع دودهنه فراپهنباند (آنتن
اسکن) و باند باریک (آنتن انتقال) با قابلی تنظیم پیوسته در محدوده
باریک فرکانسی  5تا  6گیگاهرتز با است اده از خازن متغیر گزارش شده-
اس آ در [ ]7طراحی آنتن دودهنه مبتنیبر پیکربندی مجدد فیزیکی
شرح داده شدهاس آ تنظیم فرکانس با تغییر شکل ص حه تش ش ی انجام
میگیردآ برای تغییر شکل ص حه تش ش ی از یک موتور پلهای در پش
ساختار آنتن است اده شدهاس که منجر به اشغال فضای بیشتری شده-
اس آ
در [ ]8-13آنتنهای تکدهنه با قابلی سو یچشدن بین مودهای
پهنباند و باند باریک پیشنهاد شدهاس آ بیشتر این مقالهها ،پیکربندی
مجدد آنتنهای فراپهنباند را برای کار در چندین باند با است اده از
دیودهای نیمههادی [ ،]9 ،8سو یچهای نوری [ ،]10سو یچهای
 ]11[ MEMSو سو یچهای  ]12[ FETبررسی کردندآ در اکثر این
مراجع و مقالههای مشابه دردسترس ،سو یچها در ساختار تش ش ی آنتن
بهکار گرفته شدند و بنابراین مدار بایاس موجود منجر به تنزل کارایی
آنتن میشودآ
در این مقاله به تحلیل ،طراحی و ساخ آنتن مجتمع دودهنه
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فراپهنباند و باند باریک پرداخته شدهاس که شامل سازوکار جدید
تنظیمپذیری آنتن باند باریک در گستره وسیع طیف فرکانسی اس آ
ساختار مقاله ارا هشده به شرح زیر خواهدبودآ در بخش دوم به
تحلیل ،طراحی ،م رفی ساختار و اب اد آنتن پیشنهادی پرداخته میشودآ
در بخش سوم ،نتایج اندازهگیری و شبیهسازی بررسی و مقایسه میشوندآ
در بخش  4طراحی مدارهای ت بیق امپدانس بهمنظور تنظیمپذیری
آنتن باند باریک بحث شدهاس آ خالصه نتایج مقاله در بخش  5آمده-
اس آ

 -2طراحی آنتن مجتمع فراپهنباند و باند باریک
روش تغذیه تاثیر مهمی برروی ت بیق امپدانس آنتنهای تکق بی
چاپی داردآ آنتنهای فراپهنباند با تغذیه موجبر همص حه از لحاظ
سادگی ساختار ،مزی های ساخ و هزینه پایین نسب به طراحیهای
ریزنواری برتری دارند []6آ شکل  1هندسه آنتن مجتمع پیشنهادی برای
کاربردهای فراپهنباند و باند باریک را نشان میدهدآ آنتن برروی زیر یه
 FR4به اب اد  40×48میلیمترمربع ،ضخام  1/6میلیمتر و ثاب دی-
الکتریک نسبی  4/4چاپ شدهاس آ آنتن از یک ص حه تش ش ی دایروی
بههمراه ص حه زمین در لبه با ی زیر یه برای کاربردهای فراپهنباند و
ساختار به شکل  Lم کوس به همراه خط تغذیه در لبه پایینی زیر یه
برای کاربردهای باند باریک تشکیل شدهاس آ برای دس یابی به ت بیق
امپدانس خوب برروی تمام محدوده فراپهنباند ،عرض خط تغذیه Wf1
حدود  3میلیمتر محاسبه شدهاس آ ص حه زمین از دو بخش تشکیل
شدهاس که هر بخش دارای طول  Lgو عرض  Wgاس آ در این طراحی،
فاصله هوایی بین خط تغذیه ص حه تش ش ی دایروی و ص حه زمین
 0/3میلیمتر اس آ آنتن فراپهنباند بهعنوان ص حه زمین آنتن باند باریک
در نظر گرفته میشودآ بهمنظور بهبود جداسازی ،دهنهها در دو لبه مقابل
هم قرار گرفتهاندآ همان ورکه در بخش  3نشان داده میشود ،به عل
تمرکز پایین جریان در مرکز ص حه تش ش ی دایروی ،این مکان بهعنوان
محل تجمیع آنتن باند باریک در لبه پایین زیر یه درنظر گرفته میشودآ

(الف)

(ب)

شکل  :1هندسه آنتن مجتمع الف) دید از باال ب) دید از پایین

ص حه تش ش ی آنتن باند باریک ،م ابق (شکل -1ب) شامل یک
بخش افقی  W1و بخش قا م  L1اس که ازطریق دهنه شماره  2با خط
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نواری  50اهمی تغذیه میشودآ برای دس یابی به ت بیق امپدانس
مناسب و فشردگی ،دو شکاف برروی بخش قا م ت بیه شدهاس آ فرکانس
کاری آنتن باند باریک با راب ه ( )1محاسبه میشود که طول ص حه
تش ش ی ) (L1+W1تقریبآ ربع طول موج در فضای آزاد اس آ
𝐶
=𝑓
()1
) 𝑊4(𝐿 +
1

1

در راب ه فوق  Cسرع نور در فضای آزاد اس آ اب اد بهینه آنتن در
جدول  1نشان داده شدهاس آ
جدول  :1ابعاد آنتن مجتمع
)Unit (mm

parameter
L1

4

10

)Unit (mm

48

parameter
L

W1

40

W

8

W2

20

Lg

2

Ls

18/2

Wg

2

Ws

14

r

8

Lf2

0/3

g

3

Wf2

3

Wf1

 -1-2تحلیل مداری آنتن فراپهنباند
در الگوی مدار م ادل ،روش تغذیه موجبر همص حه با یک خط انتقال با
امپدانس مشخصه  Z0نمایش داده میشود که م اد ت شکل بسته بر-
حسب ثاب دی الکتریک موثر و امپدانس مشخصه برای تغذیه موجبر
همص حه بیان شدهاس []14آ برای آنتن فراپهنباندی ،پهنایباند
امپدانسی به شکل چندین فرکانس تشدید مجاور هم در نظر گرفته می-
شود و هر یک از این فرکانسها با یک مدار  RLCموازی نمایش داده
میشوندآ بهطورتقریبی ،عنصر تش ش ی آنتن فراپهنباند بهصورت
چندین سلول  RLCموازی در حال سری دیده میشود []15آ شکل 2
الگوی مدار م ادل را برای آنتن فراپهنباند پیشنهادی نشان میدهدآ

پارامترهای  Lk ،Rkو  Ckبا است اده از روشهای تکرار و منحنی محاسبه
میشوندآ
()3

𝑘𝑅
2

1
)𝑓𝜋−𝐶𝑘 .2
𝑓𝜋𝐿𝑘 .2

(1+𝑅𝑘 .

𝑅𝑒 = ∑𝑛𝑘=1

 -2-2مطالعه پارامتری
پارامترهای آنتن بهطور قابلتوجهی مشخصات آن را تح تاثیر قرار می-
دهند و اطالعات ارزشمندی درباره آنتن فراهم میکنند ،بنابراین م ال ه
پارامتری دارای اهمی زیادی اس آ نتایج شبیهسازی با است اده از نرم-
افزار  HFSSبه دس آمدهاس آ تغییرات در اندازه ص حه زمین موجب
تغییر در مسیر جریان و بنابراین ت بیق امپدانس میشودآ شکل  3نمودار
تل ات بازگشتی را برای مقادیر مختلف عرض ص حه زمین نشان میدهدآ
بدیهی اس که هر دو انتهای باند با تغییر عرض ص حه زمین بهطور
قابلتوجهی متاثر شده ،درحالیکه برای محدوده فرکانسی  5تا 7
گیگاهرتز ت بیق امپدانس زیر  -10dBقرار داردآ شکل  4تاثیر طول
ص حه زمین  Lgرا برروی پهنای باند امپدانسی آنتن فراپهنباند نشان
میدهدآ همان ورکه در شکل  4نشان داده شده ،افزایش طول  Lgدر
آنتن فراپهنباند منجر به بهبود ت بیق امپدانس در محدوده  2تا 3
گیگاهرتز میشودآ

شکل  :3منحنی تلفات بازگشتی برای مقادیر متفاوت wg

شکل  :2الگوی مدار معادل امپدانسی آنتن فراپهنباند

امپدانس ورودی مدار م ادل آنتن فراپهنباند م ابق راب ه ( )2بیان می-
شود که برای ت یین مقادیر عناصر  RLCمورد توجه قرار میگیردآ
()2

𝑘𝐿𝑗𝜔.𝑅𝑘 .
𝑘𝐿𝑅𝑘 .(1−𝜔2 .𝐿𝑘 .𝐶𝑘 )+𝑗𝜔.

𝑍𝑒 = ∑𝑛𝑘=1

برای سادگی محاسبات ،بخش حقیقی برای ت یین مقادیر
م ابق راب ه ( )3بیان میشودآ با است اده از نرمافزار  HFSSبخش حقیقی
امپدانس ورودی عنصر تش ش ی شبیهسازی میشود و با قراردادن مقادیر
بخش حقیقی امپدانس ورودی در فرکانسهای مختلف در راب ه ()3

شکل  :4منحنی تلفات بازگشتی برای مقادیر متفاوت Lg

RLC
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شکل  5تل ات بازگشتی ) (S22شبیهسازیشده را به شکل تاب ی از
 wsنشان میدهد که مقدار آن از  1/5تا  3/5میلیمتر تغییر میکندآ در
این شکل بهصورت واضح نشان داده میشود که فرکانس تشدید با
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افزایش  wsکاهش مییابدآ همچنین س وح ت بیق امپدانس متاثر شده-
اس آ تاثیر طول  Lsبر منحنی تل ات بازگشتی آنتن باند باریک )(S22
در شکل  6نشان داده شدهاس آ نتایج شبیهسازی نشان میدهد که
فرکانس تشدید با افزایش مقدار  Lsکاهش مییابدآ عالوهبراین ،س وح
ت بیق امپدانس با کاهش مقدار  Lsبهبود مییابدآ

شکل  :5منحنی تلفات بازگشتی بهصورت تابعی از WS

فرکانس  5/2گیگاهرتز در شکل  10نشان داده شدهاس آ توزیع جریان
برروی لبه با یی ساختار ،هنگامیکه آنتن فراپهنباند تحریک شده و
آنتن باند باریک به بار  50اهمی ختم میشود ،در شکل  10نشان داده
شدهاس آ جریان بیشتر در لبه ص حه تش ش ی دایروی متمرکز شده-
اس آ بنابراین ،مرکز ص حه دایروی بهعنوان ناحیه تجمیع انتخاب شده-
اس آ

(الف)

(ب)

شکل  :7تصویر آنتن ساختهشده الف) نمای روی آنتن ب) نمای پشت
آنتن

شکل  :6منحنی تلفات بازگشتی بهصورت تابعی از LS

 -3نتایج اندازه گیری و شبیه سازی
نرم افزار  HFSSبرای شبیهسازی آنتن پیشنهادی بکارگرفتهشده ،که این
بسته نرمافزاری روش المان محدود ) (FEMرا در محاسباتش است اده
میکندآ در طرح نهایی ،نتایج شبیهسازی با نتایج اندازهگیری تایید شده-
اس آ شکل  7نمای روی و پش آنتن مجتمع ساختهشده را نشان می-
دهدآ تل ات بازگشتی اندازهگیری و شبیهسازی آنتن پیشنهادی در شکل
 8نشان داده شدهاس آ همان ورکه از شکل واضح اس  ،پهنای باند
امپدانسی در حال فراپهنباندی  8/8گیگاهرتز ( 2/2تا  11گیگاهرتز) و
برای حال باند باریک  0/9گیگاهرتز ( 4/8تا  5/7گیگاهرتز) اس آ شکل
 9تزویج متقابل بین آنتنهای فراپهنباند و باند باریک را نشان میدهدآ
از روی نمودار ضریب انتقال اندازهگیریشده واضح اس که جداسازی
بین آنتنها در تمام باند فرکانسی کمتر از  -13dBاس آ با درنظرگرفتن
−
راب ه 𝐵𝑑 𝑆21 = 20Log(𝑉𝑉2+) = −15در فرکانس  5/2گیگاهرتز و هم-
1

چنین  𝑃 ∝ 𝑉 2میتوان نتیجه گرف که فقط مقدار کوچک  3درصد
توان تش ش ی از آنتن باند باریک به آنتن فراپهنباند تزویج میشود و
برعکسآ برای بررسی رفتار الکترومغناطیسی آنتن ،توزیع جریان آنتن در
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شکل  :8نمودار تلفات بازگشتی اندازهگیری و شبیهسازیشده برای
آنتن فراپهن باند و باند باریک

شکل  :9نمودار ضریب انتقال آنتن پیشنهادی

تحلیل برداری جریان س حی بر روی آنتنهای فراپهنباند و باند
باریک در فرکانس  5/2گیگاهرتز در شکل  11نشان داده شدهاس آ از
روی شکل واضح اس که بردارهای جریان س حی در مجاورت لبه
ص حه تش ش ی دایروی متصل به خط تغذیه آنتن فراپهنباند و در
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ص حه قا م آنتن باند باریک غالبتر اس که منجر به پالریزاسیون خ ی
در جه محور  –Xبرای آنتن فراپهنباند و پالریزاسیون خ ی در جه
محور  Zبرای آنتن باند باریک میشودآ

شکل  :10توزیع جریان آنتن فراپهنباند در فرکانس  5/2گیگاهرتز

ختم میشود و برعکس) در شکل  14نشان داده شدهاس آ ازروی شکل
واضح اس که مقدار متوسط کارایی تش ش ی آنتن فراپهنباند بیشتر
از نود درصد در تمام طیف فرکانسی اس آ

(ب)

(الف)

شکل  :12الگوهای تشعشعی صفحه ( Hخط کامل) و صفحه ( Eخط
بریده ،بریده) آنتن فراپهنباند در فرکانسهای مختلف الف) 3/5
گیگاهرتز ب)  8گیگاهرتز

شکل  :13الگوی تشعشعی صفحه ( Hخط کامل) و صفحه ( Eخط
بریده ،بریده) آنتن باند باریک در فرکانس  5/2گیگاهرتز

شکل  :11بردار توزیع جریان سطحی در فرکانس  5/2گیگاهرتز (الف)
آنتن فراپهنباند تحریک شده و آنتن باند باریک به بار  50اهمی ختم
میشود( .ب) آنتن باند باریک تحریک شده و آنتن فراپهنباند به بار
 50اهمی ختم میشود.

ص حه ( YZص حه  )Hو ص حه ( XZص حه  )Eدو ص حه اساسی
هستند که الگوهای تش ش ی آنتن را شرح میدهندآ شکلهای  12و 13
الگوهای تش ش ی آنتن ها را نشان میدهندآ بهره آنتن فراپهنباند در
محدوده فرکانسی  2تا  11گیگاهرتز بین مقادیر  1dBو  5dBتغییر می-
کندآ کارایی تش ش ی آنتن پیشنهادی بهطور مستقل برای دودهنه
(هنگامیکه دهنه شماره  1تحریک شده و دهنه شماره  2به بار  50اهمی
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شکل  :14کارایی تشعشعی آنتن پیشنهادی

تاخیر گروهی یک پارامتر مهم در سیستمهای فراپهنباند اس که
درجه اعوجاج در سیگنال پالسی را نشان میدهد و در حوزه فرکانس به
شکل راب ه ( )4ت ریف میشودآ
()4

)𝑓(𝜑𝑑
)𝑓(𝑑𝜋2

=−

)𝜔(𝜑𝑑
𝜔𝑑

𝜏𝑔 (ω) = −

که درآن )𝑓( φمول ه فاز تابع انتقال سیستم اس آ تاخیر گروهی ثاب
به یک ساختار غیراعوجاجی با تغییر فاز خ ی برحسب فرکانس د ل
داردآ
اندازهگیری تاخیر گروهی با تحریک دو نمونه یکسان از آنتنها
(فرستنده و گیرنده) با فاصله  30سانتیمتری از هم در دو جه روبرو و
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کنارهم انجام شدهاس []16آ همان ورکه در شکل  15نشان داده شده-
اس  ،این پارامتر به میزان  3نانوثانیه بین  -1/5تا  +1/5نانوثانیه تغییر
میکندآ

و  8گیگاهرتز بهعنوان ورودی برای روش طراحی در نظر گرفته میشودآ
با مراج ه به شکل  18و م اد ت اشارهشده در با راکتانسهای سری و
موازی مشخص می شوند و بنابراین مقادیر عناصر سل ی و خازنی با
1
𝐿𝑋
𝑋 C= 2𝜋𝑓.محاسبه میشوندآ دو مدار ت بیق
𝑓𝜋 L= 2و
است اده از روابط
𝑐

امپدانس در شکل  19نشان داده شدند که پارامترهای  S22متناظر و
شبیهسازیشده برای دو مدار ت بیق امپدانس در شکل  20نشان داده
شدهاس آ
تنظیمپذیری آنتن با پارامترهای مختل ی قابل محاسبه اس که
ت ریف این پارامترها در [ ]18ارا ه شدهاس آ نرخ تنظیمپذیری )(TR
م ابق راب ه ( )8بیان میشود:
()8
شکل  :15تاخیر گروهی برای دو جهت متفاوت آنتن فراپهنباند

 -4طراحی مدارهای تطبیق امپدانس
همان ورکه در بخش مقدمه ذکرشده ،آنتن باندباریک برای کاربرد رادیو-
شناختی باید قابلی تنظیم فرکانسی را داشتهباشدآ طراحی دو نوع مدار
ت بیق امپدانسی برای تنظیم آنتن باندباریک در دو فرکانس پایین و
با ی طیف فراپهنباند در این بخش انجام شدهاس آ شبکههای  Lو π
شکل برای تنظیم آنتن باندباریک در فرکانسهای  3گیگاهرتز و 8
گیگاهرتز بهکار گرفتهشدند تا این دو فرکانس قابلی تنظیمپذیری با
را برای آنتن باندباریک در محدوه فراپهنباند نشان دهندآ هر دو مدار از
عناصر خازنی و سل ی تشکیل شدهاندآ عناصر مدار امپدانسی حول خط
تغذیه آنتن باندباریک در لبه پایین زیر یه قرار میگیرندآ سادهترین
مدار ت بیق امپدانس است ادهشده شبکه  Lشکل نشان دادهشده در شکل
 16اس که درآن 𝐿𝑋𝑗  𝑍1 = 𝑗𝑋1 ،𝑍𝑆 = 𝑅𝑆 + 𝑗𝑋𝑆 ،𝑍𝐿 = 𝑅𝐿 +و = 𝑍2
 𝑗𝑋2میباشندآ مقادیر عناصر شکل  16با است اده از م اد ت ( )5الی ()7
محاسبه میشوند []17آ
𝑄 𝑆𝑅𝑋𝑆 ±
𝑆𝑅 = 𝑋1
() 5
−1

() 6
()7

100%

) 𝑙−𝑓0

𝑓(

𝑇𝑅 = 2 (𝑓0ℎ

) 𝑙0ℎ +𝑓0

که در آن  f0hو  f0lمتناظر با با ترین و پایینترین فرکانس تشدید هستندآ
با درنظرگرفتن  𝑓0h = 8.22 GHzو  𝑓0𝑙 = 3.12 GHzو با است اده از
راب ه ( )8مقدار  𝑇𝑅 = 90%محاسبه میشود که در مقایسه با مراجع
موجود نرخ تنظیمپذیری با یی محسوب میشود و بنابراین آنتن باند-
باریک در تمام محدوده طیف فراپهنباند قابلی تنظیمپذیری داردآ در
جدول  ،2اب اد و نرخ تنظیمپذیری آنتن پیشنهادی با ساختارهای پیشین
ارا هشده در مقا ت مقایسه شدهاس آ ویژگیهای قابلتوجه ساختار
پیشنهادی دستیابی به نرخ تنظیمپذیری با  ،اب اد کوچک و سادگی
طراحی میباشدآ
جدول  :2مقایسه آنتن پیشنهادی با آنتنهای معرفیشده در مقاالت
تنظیمپذیری

()%

اب اد آنتن

)(mm2

مرجع

80/34

65×40

][1

85

70×50

][7

60

50×50

][12

90

40×48

این مقاله

𝐿𝑅

)𝑄 𝐿𝑅 𝑋2 = −(𝑋𝐿 ±
𝑋𝑆2
𝐿𝑅 𝑆𝑅

−1+

𝑆𝑅

√=𝑄

𝐿𝑅

شکل  :17شبکه تطبیق  πشکل

شکل  :16شبکه تطبیق  Lشکل
π

یک شبکه  πسه المانه در شکل  17نشان داده شدهاس آ شبکه
میتواند بهصورت دو شبکه ت بیق  Lشکل در نظر گرفته شود و بنابراین
راکتانسها مشابه شبکه  Lشکل محاسبه میشوندآ امپدانس آنتن در 3
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شکل  :18امپدانس ورودی شبیهسازیشده برای آنتن باند باریک
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 تلفات بازگشتی آنتن باند باریک برای مدارهای تطبیق:20 شکل
19شکل

 نتیجه-5
تحلیل،آنتن مجتمع دودهنه فراپهنباند و باند باریک غیرمس ح طراحی
،و ساخته شدهاس آ نتایج اندازهگیری نشان میدهد که آنتن فراپهنباند
 گیگاهرتز را پوشش میدهد که برای اسکن11  تا2/2 باند فرکانسی
 گیگاهرتز کار5/2 طیف مناسب اس و آنتن باند باریک حول فرکانس
 طراحی،میکند که برای عملکرد انتقال کاربرد داردآ همچنین
پیشنهادی یک جداسازی خوب بین دو دهنه آنتنها (تزویج متقابل کمتر
) را فراهم میکند که یک تجمیع موثر را تضمین میکندآ دو-13dB از
مدار ت بیق امپدانس طراحی شدهاس تا قابلی تنظیمپذیری آنتن باند
 آنتن پیشنهادی با،باریک را در سراسر فراپهنباند نشان دهدآ بنابراین
ویژگیهای ذکرشده برای کاربردهای رادیوشناختی مناسب اس آ
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