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. این آنتن نیازی به رادوم ندارد. هزینه ساخت آن اندک ا ست، آنتنی آرایهبازتابی معرفی می شود که عالوه بر تأمین بهره باال، در این مقاله:چکیده
 باFR4  پیکربندی آنتن پی شنهادی چنان ا ست که. بوده که قیمت آن کم و مقاومت مکانیکی آن زیاد ا ستFR4 ،عایق ا ستفاده شده در این آنتن
 برتری آنتن پیشنهادی بر طرح مشابهی که پیش.فاصلهای هوایی از صفحه زمین قرار گرفته و عناصر بازتشعشعکننده بر سطح داخلی آن قرار دارند
FR4  تعدادِ عنا صر و بهره ن سبت به ضخامت، تحلیلِ ح سا سیتِ م شخ صه تأخیرِ فاز، برای طرح پی شنهادی. به اثبات ر سیده ا ست،تر معرفی شده
. تأثیرِ خطایِ ساختِ عایق و فاصله هوایی بر بهره آنتن بررسی شده است، همچنین.انجامشده است
. رادوم، ارزان، بهرهباال، آرایهبازتابی، آنتن:واژههای کلیدی
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Abstract: In this paper, a high-gain low-cost reflectarray antenna is proposed. This antenna does not need radome. The exploited
dielectric is the FR4 epoxy which is both low-cost and mechanically robust. Reflector of the proposed antenna consists of a layer of
FR4, suspended above the ground plane by spacer, with its re-radiating elements on its interior side. Superiority of the suggested
antenna over the similar previously reported design is shown. For the proposed design, sensitivity of the phase-delay characteristic,
number of elements and gain to the FR4 thickness is studied. In addition, effect of design tolerance for the dielectric and the air gap on
the antenna gain is investigated.
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 -1مقدمه
تأمین بهره باال ،سااادگی فرآیند ساااخت به همراه ساااختار تخت و وزن
کم ،ویژگی هایی اسااات که آنتن های آرایه بازتابی را در برخی کاربردها
جایگزین آنتنهای بشاااقابی کرده اسااات .شاااایانذکر اسااات که بهره
آنتن های آرایه بازتابی از انواعی نظیر یاگی -یودا و مایکرواساااتری  ،به
مراتب بی شتر ا ست [ .]2 ،1علیرغم مزایای یاد شده ،کا ستیهایی چون
پهنه فرکانسااای اندک و قیمت زیاد چنین آنتنهایی ،مانع از منساااو
شدن آنتنهای بشقابی شده است [ .]3منشأ قیمت زیاد آنتنهای آرایه
بازتابی ،گرانبودن عایق های کمتلف اسااات .تاکنون ،تالش هایی برای
کاهش هزینه تمام شده این آنتنها انجام شده است [ .]4-11ازجمله راه
کارهای پیشااانهادشاااده ،به کارگیری عایق ارزان  FR4اسااات .بهطور
مشااخ  ،در [ ،]5بازتابکننده از یک الیه  FR4تشااکیل شااده و در
فرکانس  12/5گیگاهرتز ،بهره  30دسیبل را فراهم کرده است .در [،]8
از ساختاری دوالیه برای تحقق بازتابکننده ا ستفاده شده که الیه اول
مادهای با گذردهی نسااابی  1/06و الیه دوم FR4 ،اسااات .همچنین،
فرکانس طراحی 5 ،گیگاهرتز و بهره حا صل 22 ،د سیبل گزارش شده
است .ساختار عایقی استفادهشده در [ ]10 ،9مشابه [ ]8است .فرکانس
طراحی و بهره گزارش شده در [ ،]9بهترتیب 5/2 ،گیگاهرتز و  21دسی
بل و برای [ 10 ،]10گیگاهرتز و  24/4دسیبل است.
ثابت عایقی و تانژانت تلفات  FR4در فرکانس های مایکروویو ،به
ترتیب ،حدود  4/4و  0/02اسات .درنتیجه ،اساتفاده از این عایق ،به دو
علت ،موجب کاهش بهره میشاااود .اوالً ،ثابت عایقی نسااابتاً بزرگ آن
باعث تحریک امواج سطحی می شود که حبس شدن سهمی از انرژی
الکترومغناطی سی و عدم ت شع شع آنرا در پی دارد .ثانیاً ،تلفات ن سبتاً
زیاد آن موجب تبدیل انرژی الکترومغناطیسی به گرمایی شده که عالوه
بر کاهش بهره ،منجر به افزایش دمای نویز آنتن میشود [.]12
شایانذکر ا ست که هر دوی آنتنهای ب شقابی و آرایهبازتابی برای
استفاده در فضای آزاد ،به پوششی موسوم به رادوم 1نیازمندند تا سطح
آن ها را در برابر عوامل مخرب محیطی محافظت کند .ازآنجاکه رادوم
میبایست ازلحاظ الکترومغناطیسی شفاف باشد ،قیمت انواع مرغوب آن
گران است.
در این مقاله ،آنتنی آرایهبازتابی پی شنهاد می شود که اوالً بهره آن
باال ا ست ،ثانیاً ارزان بوده و ثالثاً ،به رادوم نیاز ندارد؛ ازاینرو ،خودپوشا2
خوانده میشاااود .برای کاهش هزینه ،مانند [ ،]8-10 ،5از عایق FR4
اسااتفاده شااده اساات .برای افزایش بهره ،اوالً ،عایق با فاصااله هوایی از
صفحه زمین قرار گرفته و ثانیاً ،عناصر بازتشعشعکننده 3فلزی (که ازاین
پس ،برای اخت صار از آنها با عنوان عنا صر فلزی یاد می شود) بر سطح
داخلی آن قرار داده شاادهاند که نوآوری اصاالی مقاله بهشاامار میآید.
چنین طرحی تاکنون گزارش ن شده ا ست .درنتیجه ،عایق مقاوم  FR4با
حایل شدن بین عنا صر فلزی و ف ضای آزاد ،همچون رادوم عمل کرده و
از آ سیبدیدگی آنها در برابر عوامل مخرب محیطی جلوگیری میکند.
در [ ]5به مسئله تأمین رادوم برای آنتنهای آرایهبازتابی و بررسی تأثیر
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آن بر بهره پرداخته شده است .در مقاله یادشده ،از دو ماده غیر از
برای این منظور ا ستفاده شده ا ست .بهعالوه ،برخالف طرح پیشنهادی،
رادوم بخشی مجزا از بازتابکننده است.
از ایجاد فاصله هوایی بین عایق و صفحه زمین در [ ]7-11استفاده
شده ا ست ولی در تمام این موارد ،عنا صر فلزی بر سطح خارجی عایق
قرار گرفتهاند .ازاینرو ،روش پیشنهادی ،رقیب روش یادشده محسوب و
از جنبههای مختلف با آن مقای سه شده ا ست .ترفندی که در این مقاله
بهکاررفته ،پیشتر برای تحققِ آنتنهایِ مایکرواستری ِ بهرهباال پیشنهاد
شده [ ]14 ،13و اخیراً ،کارایی آن در آنتنهای آرایهای مایکروا ستری
به اثبات ر سیده ا ست [ .]15در این پژوهش ،به برر سی کارایی همین
ترفند در بهبود عملکرد آنتن های آرایه بازتابی پرداخته شاااده اسااات.
شایانذکر ا ست که اطالق "بهرهباال" به طرح پی شنهادی ،به علت بیش
تربودن بهره آن ن سبت به و ضعیتی ا ست که زیرالیه بازتابکننده خأل
باشاد که دراینصاورت ،تلفات حاصال از قطبش عایق و تحریک امواج
سطحی صفر ا ست .با توجه به تانژانت تلفات ن سبتاً بزرگ  ،FR4پیش
بینی چنین بهبودی دور از انتظار است.
FR4

ساختار مقاله حا ضر بدین شرح ا ست :در بخش دوم ،چهار سلول
واحد ازلحاظ مشخصه تأخیر فاز بررسی می شوند که ساختار عایقی آن
ها عبارت اسااات از الیهای از هوا ،الیهای از  ،FR4الیهای از  FR4روی
الیهای از هوا با عناصاار فلزی بر سااطح خارجی  ،FR4و الیهای از FR4
روی الیهای از هوا با عناصر فلزی بر سطح داخلی  .FR4برای سادگی و
بدون ازد ستدادن عمومیت طرح ،عنا صرِ فلزیِ سلولها ،مربعی در نظر
گرفته شدهاند .بخش سوم ،به طراحی آنتن تغذیه و تعیین فاصله بهینه
آن ن سبت به بازتابکننده اخت صاص یافته ا ست .در بخش چهارم ،بهره
بازتابکنندههای طراحی شده مبتنی بر سلولهای بخش دوم محاسبه و
مقایسه شده ا ست .بخش پنجم به اعتبار سنجی نتایج عددی اختصاص
داده شده است .در بخش ششم به تحلیل حساسیت مشخصه تأخیر فاز،
تعداد عناصاار و بهره نساابت به ضااخامت  FR4پرداخته شااده اساات.
همچنین ،تأثیر خطا در شاااخ های ساااختمندی  4عایق و فاصااله
هوایی بر بهره بررسی شدهاند.
تمام طراحیها حول فرکانس  5/8گیگاهرتز ،که یکی از مشهورترین
فرکانسهای سیستمهای وایمکس 5است ،انجامشده است .نتایج گزارش
شده با استفاده از نرمافزار فِکو 6بهدست آمدهاند.

 -2سلولهای واحد
ه مان ند [ ،] 15از چ هار سااااخ تار عایقی برای طراحی سااالول وا حد
بازتابکننده و مقای سه عملکرد آنها ا ستفاده شده ا ست .ازاینپسsi ،
نماینده هریک از این سااااختارها و سااالول واحد نظیر آن و  iشاااماره
متناظرش اسااات .در  s1و  ،s2فقط یک الیه عایق وجود دارد که ،به
ترتیب ،عبارتاند از هوا و  .FR4محیط عایقی  s3و  ،s4دو الیه اسااات و
در هر دوی آنها هوا ،الیه اول و  FR4الیه دوم اسااات .در  ،s3عناصااار
فلزی بر سطح خارجی  FR4قرار دارند و  FR4بخ شی از زیرالیه ا ست.
در  ،s4که ساختار پی شنهادی ا ست ،عنا صر فلزی بر سطح داخلیFR4
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قرار دارند و  FR4بخشی از روالیه 7است .ساختار اول ،ساختاری ایدهآل
است که در آن هر دوی تلفات ناشی از قطبش و تحریک امواج سطحی
صفر است .چنین ساختاری ،در قالب آنتنِ مایکرواستری ِ تکالیه ،بیش
ترین بهره ممکن را تأمین میکند و با توجه به این پیشزمی نه فکری،
تأمینکننده کران باالی بهره آنتن آرایهبازتابی مایکرواساااتری به نظر
میرسااد .ساااختار دوم ،سااادهترین نحوه اسااتفاده از  FR4در آنتنهای
آرایهبازتابی ا ست و مالکی ا ست برای توجیه ا ستفاده از فا صله هوایی.
ساختار سوم ،سادهترین تغییری ا ست که در آن فقط از  FR4ا ستفاده
شده که البته ،پیشتر در آنتنهای آرایهبازتابی به کار گرفته شده است.
درنهایت ،ساختار چهارم سادهترین تغییری است که میتوان به ساختار
ساااوم اعمال کرد و موجه بودن آن برای آنتنهای مایکرواساااتری به
اثبات ر سیده ا ست .سلولهای واحد متناظر با ساختارهای یاد شده در
شکل  1نمایش داده شدهاند .برای ایجاد فا صله هوایی میتوان از انواع
فاصلهدهنده 8استفاده کرد .ثابت عایقی و تانژانت تلفات  ،FR4بهترتیب،
 4/4و  0/02فرض شده ا ست .ضخامت الیههای هوا و  ،FR4بهترتیب،
با  h0و  hنمایش داده میشاااوند .در طول مقاله همواره  h0برابر یک
میلیمتر در نظر گرفته شده ا ست .شاخ های طول موج ف ضای آزاد،
طول موج هدایتی و گذردهیِ الکتریکیِ مؤثرِ ن سبی ،بهترتیب با ،λg ،λ0
و  εr, effنشان داده میشوند که  r , eff

(الف)

(ب)

. g  0

روش معمول برای تعیین م شخ صه تأخیر فاز ،قرار دادن سلول در
ساااختاری با تناوب دوبعدی اساات [ .]3ضاالع ساالول واحد ،P ،طبق
پیشاانهاد [ ،]3نود و پنج درصااد طول موج هدایتی فرض شااده اساات.
مقدار  Pمیتواند کوچکتر نیز انتخاب شود .مقدار یاد شده ،امکان تغییر
ضلع سلول واحد را در محدودهای و سیع ،بدون ایجاد همپو شانی میان
عناص ار فلزی ،فراهم میکند .مقدار و چگونگی محاساابه  εr, effدر []15
آمده که در اینجا ،برای اختصار تغییرات آن نسبت به ضخامت  FR4در
شکل  2نشان داده شده است .شایانذکر است که این تغییرات برای s3
بهمراتب شاادیدتر از  s4اساات .درنتیجه ،فقط با تغییر موقعیت عناصاار
فلزی از سطح خارجی به داخلی  ،FR4میتوان بهطور قابلمالحظهای از
تحریک امواج سطحی و بهتبع آن ،از کاهش بهره آنتن کاست.
م شخ صه تأخیر فاز سلولهای واحد در فرکانس  5/8گیگاهرتز در
شااکل  3نشااان دادهشااده که در آن ضااخامت  FR4برابر  1/6میلیمتر
فرض شده است .برای تولید هریک از مشخصههای فاز ،سلول متناظر با
موجی صفحه ای با فاز صفر درجه تحریک شده و فاز موج پراکنده شده
بهازای محدودهای از طول ضلع سلول محاسبه شده است .سپس ،برای
اه ،ابتدا مقادیر فاز واپیچیده 9
منطبق شاادن مرجع فاز هر چهار مشااخصا
شااده اساات و سااپس در راسااتای محور عمودی ،انتقال یافته تا مقدار
حداقل همگی صاافر درجه شااود .این نتایج با آنچه در [ ]15آمده در
توافق ا ست؛ اوالً ،م شخ صه  s1و  s4به هم نزدیک ا ست که  FR4را در
پیکربندی پیشنهادی ،محیطی مناسب برای تحقق عناصر فلزی معرفی
میکند .دلیل مطلوببودن  ،s1عدم تحریک امواج سطحی در آن ا ست
که درنهایت ،افزایش بهره آنتن را در پی خواهد دا شت [ .]16ثانیاً ،ابعاد
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متوسااط عناصاار مذکور در  s2از بقیه کمتر اساات که علت آن ،بزرگی
نسبیِ ثابتِ عایقیِ مؤثرِ آن نسبت به دیگر حالتها است.
پس از تعیین موقعیت آنتن تغذیه و جهت بازتاب ،اختالف فازی
که هر یک از سااالولهای بازتابکننده میبایسااات تأمین کنند تعیین
می شود .سپس ،با ا ستفاده از م شخ صه تأخیر فاز ،طول ضلع هر سلول
تعیین میگردد [ .]3در این مقاله ،موقعیت آنتن تغذیه و جهت بازتاب،
عمود بر بازتابکننده و در امتداد مرکز آن اسااات .روند تعیین موقعیت
تغذیه در بخش  3بیان شده است.

(پ)

(ت)
شکل  :1نمای جانبی سلولهای واحد با بازتشعشعکننده مربعی به
ضلع ( :a1الف) ( ،s1ب) ( ،s2پ) ( ،s3ت) .s4

شکل  :2تغییرات  εr, effبر حسب ضخامت  FR4برای  s3و .s4
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شکل  :3مشخصه تأخیر فاز سلولهای واحد برای حالتهای چهارگانه.

(الف)

 -3آنتن تغذیه
آنتنی که برای تغذیه بازتابکننده اساااتفاده شاااده ،آنتنی اسااات
مایکرواساااتری  ،با زیرالیه هوا و زمین محدود .دلیل چنین انتخابی،
کاهش زمان تحلیل تمامموج مجموعه آنتن ،شامل تغذیه و بازتابکننده
اسااات .با توجه به اینکه هدف این مقاله ،اثبات کارایی سااالول واحد
پیشنهادی ،خصوصاً برمبنای مقایسه بهره آن با دیگر حالتهاست ،این
انتخاب از اعتبار نتایج نمیکاهد .شمای آنتن مذکور در شکل  4نمایش
داده شده که تشکیل شده است از آرایهای از چهار تشعشعکننده مربعی
با تغذیه م ستقل و همفاز که در فا صله یک میلیمتری از صفحه زمین
قرار گرفتهاند.
مطابق با [ ،]3برای تعیین فاصله بهینه آنتن تغذیه از بازتابکننده،
الگوی تشعشعی راه دور آن بر تابع  cosnθبرازش شده است ( شکل .)5
بازدهیهای رو شنایی ،10سرریز 11و کلی 12که ،بهترتیب ،با  ، ηs ، ηiو ηt
نشااان داده میشااوند ،بر اسااا روابط زیر محاساابه و در شااکل 6
گزارششدهاند [:]3

()1

(ب)
شکل  :5الگوی تشعشعی راه دور آنتن تغذیه و برازششده آن با
تابع  cosnθدر صفحه( :الف) میدان الکتریکی (قوای  nبرابر ،)13/7
(ب) میدان مغناطیسی (قوای  nبرابر.)12/9

2

 1  cos n 1  e   n  1  1  cos n  e  n 

  
 i
2 tan 2  e 1  cos 2 n 1 e   n  1 

  1  cos 2 n 1 
e
 s
t  i s

1
 e  tan  D 2 F 

که در آن  Dو  ،Fبهترتیب ،عبارتاند از قطر مؤثر و فاصاااله کانونی
بازتابکننده .درنتیجه ،مقدار بهینه  ، F/Dمقدار  1/2است.

(الف)

(ب)
شکل  :4دید از باالی آنتن تغذیه Lg :برابر  7/6میلیمتر Lp ،و  dبرابر

شکل  :6منحنیهای بازدهی برای آنتن تغذیه در صفحه( :الف) میدان

 2/6میلیمتر ،نقاط قرمزرنگ :موقعیت تحریک با کابل هممحور.

الکتریکی( ،ب) میدان مغناطیسی.
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 MRA3و  MRA4خوانده می شوند .طرحبندی بازتابکنندههای یاد شده
در شکل  7نمایش داده شده ا ست .بازتابکنندهها با آنتن طراحی شده
در بخش ساااوم ،در پیکربندی تغذیهمیانی 13از فاصاااله عمودی پنجاه
سانتیمتری ،تحریک و الگوی بهره آنها در شکل  8گزارش شده است.
باتو جه به شااا کل  ،8بهره  MRA3 ،MRA2 ،MRA1و ،MRA4
بهترتیب ،برابر است با  24 ،20 ،24/1و  25/1دسیبل .همچنین ،سطح
گلبرگ کناری آنتنهای یاد شده ،بهترتیب ،برابر ا ست با ،11/5 ،11/5
(الف)

 8/5و  9/3دسیبل .درنتیجه ،اوالً ،بیشترین بهره برابر با  25/1دسیبل
بوده و به  MRA4تعلق دارد .جالب توجه است که در [ ،]15بهره حاصل
از  s1از بقیه حا لت ها بیشتر اسااات .ثانیاً ،عملکرد

 MRA3و MRA4

ازلحاظ بهره و سااطح گلبرگ کناری  14به هم نزدیک و از  MRA1بهتر
اساات .ثالثاً ،عملکرد  MRA2از بقیه حالتها از جنبههای یادشااده بدتر
ا ست .شایانذکر ا ست که افت بهره در  MRA2ن سبت به دیگر حالتها
بهمراتب کمتر از و ضعیت متناظر آن در [ ]15ا ست که علت آن ،نبودن
شااابکه تغذیه در این آنتنها در مقایساااه با آنتنهای مایکرواساااتری
(ب)

(پ)

آرایهای اساات .رابعاً ،با افزایشِ مقدارِ ثابتِ عایقیِ مؤثر ،بر تعداد عناصاار
افزوده می شود بهطوریکه  MRA1و  ،MRA2بهترتیب ،دارای کمترین و
بیشترین تعداد عنصر هستند.
نتیجه اول ن شاندهنده آن ا ست که کران باالی بهره در آنتنهای
آرا یه باز تابی را ثا بت عایقی وا حد تعیین نمیک ند؛ روال یه غلیظ ،حتی
تلفاتی ،عملکردی عدسیگونه داشته و میتواند بر بهره آنتنهایی از این
د ست بیفزاید .بر ا سا دو نتیجه دیگر s3 ،و بهخ صوص  ،s4گزینههای
مناساابی برای تحقق آنتنهای آرایهبازتابی ارزان هسااتند .همانطور که
پیشتر ذکر شد ،سابقاً از  s3برای این منظور استفاده شده است .بررسی
حاضاار ،برتری  s4را از دو جنبه نساابت به  s3نشااان میدهد؛ اوالً ،بهره
حاصاال از آن بیشتر اساات ،ثانیاً ،به علت قرارداشااتن عناصاار فلزی در
ساااطح داخلی  ،FR4بازتابکننده نظیر آن نیازی به رادوم ندارد و به
تعبیری ،خودپوشا است.
در جدول  ،1شاااخ های  MRA4و برخی از طراحیهای مشااابه
[ ]8-10 ،5گزارش شاااده اسااات .منابع دیگر ،از عایقی غیر از FR4
اسااتفاده کردهاند .آخرین شاااخ

این جدول ،مالکی اساات از مقدار

متوسط بهرهای که بازتابکننده در واحدِ سطح تأمین میکند .باتوجهبه
(ت)

اختالف موجود در فرکانسهای طراحی ،مقایسااه منصاافانه ایجاب می

شکل  :7طرحبندی بازتابکنندهها برای:

کند که طول ضلع بازتابکننده نسبت به طولموج کاری بههنجار شود.

(الف) ( ،MRA1ب) ( ،MRA2پ) ( ،MRA3ت) .MRA4

شایانذکر است که برای محاسبه شاخ یادشده ،ابتدا بهره به مقیا
خطی تبدیل شده و پس از محاسبه مقدار متوسط آن ،برحسب دسیبل

 -4مقایسه کارایی
بر ا سا سلولهای واحد معرفی شده در بخش دوم ،چهار بازتابکننده
ت خت مربعی طراحی شااادها ند که ضااالع همگی آن ها ،L ،برابر 40
سااانتیمتر و تعداد عناصاار آنها ،N ،برای حالتهای چهارگانه ساالول
واحد ،بهترتیب ،برابرند با  ،16×16 ،18×18 ،9×9و  .11×11ازاینپس،
آنتن های مت ناظر با این منعکسکن نده ها ،بهترت یب،MRA2 ،MRA1 ،

Serial no.94

گزارش شده است.
نتایج جدول در توافق با نتایج مقاله حاضااار اسااات .بهخصاااوص،
طراحی گزارش شده در [ ،]5که در آن از یک الیه  FR4ا ستفاده شده
اساات ،نساابت به بقیه موارد ،که همگی از فاصااله هوایی میان عایق و
صفحه زمین بهره جستهاند ،دارای بهره متوسط کمتر و تعداد عناصر به
مراتب بیشتری است.
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جدول  :1شاخصهای طراحیهای مشابه با طرح پیشنهادی
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در این بخش به اعتبارسنجی نتایج گزارششده پرداخته میشود .این
نتایج بااستفاده از نرمافزار فِکو و برپایه روش ممان 15بهدست آمدهاند که
روشی است تمامموج و مبتنی بر مشبندی [ .]16بر اسا [ ،]18با دو
مالک میتوان بر نتیجه حاصل از چنین روشهایی صحه گذاشت؛ اول،
تحلیل همگرایی و دوم ،توافق پاسخ همگراشده با پیشبینیهای نظری.
در شکل  ،9تغییرات بهره  MRA4برحسب اندازه مش گزارش شده است
که طبق آن ،پاسخ برای مشهای کوچکتر از یکدهم طول موج هم
گراست .شایانذکر است که در تنظیمات نرمافزار ،اندازه مش در تمام
شبیهسازیها ،بجز آنچه در شکل  9گزارش شده است ،برابر یکدهم
طول موج فضای آزاد است .همچنین ،با توجه بهاینکه طول ضلع
بازتابکننده تقریباً  8برابر طولموج فضای آزاد است ،بینهایت
فرضکردنِ گسترشِ عرضیِ زیرالیه تقریبی مجاز است .درنتیجه ،در
تنظیمات نرمافزار از زیرالیه چندالیه مسطح برای توصیف محیط عایقی
منعکسکننده استفاده شده است .با توجه به شکل  ،6مقدار بهینه ،F
طبق محاسبات تحلیلی ،حدود پنجاه سانتیمتر است .در شکل ،10
تغییرات بهره آنتن یادشده نسبت به محل آنتن تغذیه رسم شده است
که در توافق آشکار با پیشبینی نظری است .بهطور مشخ  ،شکل ()6
از ( )1حاصل شده که نتیجه محاسبات تحلیلی است .از سوی دیگر،
شکل ( )10از تحلیل عددی بهدست آمدهاست .طبق شکل ( ،)6مقدار
بهیه  F/Dکه منجر به حداکثر بهره میشود ،برابر  1/2است .طبقِ نتایجِ
عددیِ شکلِ ( )10نیز ،بهره حداکثر بهازای فاصله کانونی پنجاه و پنج
سانتیمتر حاصل میشود که متناظر با  F/Dبرابر با  1/25است.

-10

90
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30

0
) (deg

-30
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-90

-20

(ت)

شکل  :8الگوی بهره آنتنهای آرایهبازتابی( :الف) ( ،MRA1ب)
( ،MRA2پ) ( ،MRA3ت) .MRA4

Serial no.94

شکل  :9تغییرات بهره  MRA4نسبت به اندازه مش.
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(الف)
شکل  :10تغییرات بهره  MRA4نسبت به محل آنتن تغذیه.

 -6تحلیل حساسیت
در این بخش ،از جنبههای مختلف به تحلیل حساسیت  MRA4پرداخته
میشود .تأثیر  hبر مشخصه تأخیر فاز برای  s3و  s4در شکل  11گزارش
شده که در آن ،پاسخ فاز  s1برای مقایسه گنجانده شده است .روند
محاسبه این مشخصهها در بخش  2بیان شده است .باتوجهبه این شکل،
کاهش گستره فاز با افزایش  hدر  s4نسبت به  s3کمتر است که برتری

(ب)

 s4را ،بهخصوص در تحقق بازتابکنندههای بزرگ ،نشان میدهد [.]3

شکل  :11تغییرات مشخصه تأخیر فاز نسبت به ضخامت  FR4برای:

درنتیجه ،میتوان بدون نگرانی از تخریب پاسخ فاز ،بر ضخامت عایق در
 MRA4افزود تا توأماً رادوم مقاومی برای آن تأمین شود .این قابلیت،
دغدغه تغییر حالت عایق در اثر تابش توانهای زیاد را از بین میبرد.
البته در این صورت ،میبایست بر ضخامت عناصر فلزی نیز افزورده شود.
حائز اهمیت است که ،حداقل برای بازتابکنندههایِ بزرگِ
مایکرواستری با تعداد عناصر زیاد ،توان فرودی بر هر سلول کمتر از

(الف) ( ،s3ب) .s4

میزانی است که بتواند عملکرد آنرا مختل کند [ .]3این ویژگی ،یکی
دیگر از مزایای آنتنهای آرایهبازتابی مایکرواستری بر آنتنهای آرایهای
مایکرواستری است که در آنها تحریک در اتصال الکتریکی مستقیم با
ساختار تشعشعکننده است.

شکل  :12تغییرات تعداد عناصر نسبت به ضخامت .FR4

شکل  ،12نشاندهنده تأثیر  hبر تعداد عناصر با فرضِ آرایشِ مربعیِ
منظم است که از آن میتوان نتیجه گرفت اوالً ،با افزایش  ،hبهطور یکنوا
بر  Nافزوده میشود .ثانیاً ،رشد  Nبا افزایش ضخامت  FR4در

MRA3

نسبت به  ،MRA4بهمراتب ،سریعتر است .هر دوی این نتایج باتوجهبه
شکل  2قابلتوجیهاند .شایانذکر است که افزایش  Nدر مساحت ثابت،
همارز کاهش ابعاد آنها و بهتبعآن ،افزایش حساسیت ساخت است.
اثر  hبر بهره آنتن در شکل  13گزارش شده است که باتوجهبه آن،
اوالً ،با افزایش  ،hبهطورکلی ،از بهره کاسته میشود .این نتیجه قابل
پیشبینی است زیرا با افزایش ضخامت  ،FR4هم بر تلف حرارتی افزوده
میشود و هم بر میزان تحریک امواج سطحی .ثانیاً ،بهره  ،MRA4بهطور
متوسط ،از بهره  MRA3بیشتر است .درنتیجه MRA4 ،نسبت به MRA3

ارجح است .بهخصوص ،طرحبندی  MRA4چنان است که برخالف
 ،MRA3نیازی به رادوم ندارد .ویژگیهای یادشده s4 ،را گزینه مناسبی
برای تحقق آنتنهای آرایهبازتابیِ بهرهباالیِ ارزان معرفی میکند.

Serial no.94

شکل  :13تغییرات بهره نسبت به ضخامت .FR4

پس از اثبات برتری  MRA4بر  ،MRA3در ادامه به تأثیر خطای ساخت
بر بهره  MRA4پرداخته میشود .باتوجهبه اینکه شاخ های ساخت
مندی  FR4دقیقاً معلوم نیست ،حساسیت بهره  MRA4نسبت به
گذردهی نسبی و تانژانت تلفاتِ  FR4بررسی و در شکل  14گزارش شده
است .درنتیجه ،اگر هریک از مقادیر فرضشده برای عایق تا ده درصد
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دارند از جنبههای بهره و ساااطح گلبرگ کناری نسااابت به حالتی که
 ح سا سیت، بهعالوه. بهتر ا ست،عنا صر یاد شده در وجه خارجی با شند
 میتوان با، درنتیجه. اندک ا ستFR4 م شخ صه فاز ن سبت به ضخامت
 به رادومی مقاوم د ست یافت و امکان رو شنایی،افزایش ضخامت عایق
 تغییرات بهره، همچنین.باز تابکن نده را با توان های باال فراهم کرد
 و فاصلهFR4 نسبت به خطای ده درصدی در شاخ های ساختمندی
 آنتن پی شنهادی ن سبت به، درنتیجه. حدود نیم د سیبل ا ست،هوایی
. مقاوم است،خطای ساخت

1906

 تغییرات بهره حدود نیم دسیبل است که خطای قابل،خطا داشتهباشد
. مقاوم استFR4  نسبت به خطای ساختMRA4 ، بنابراین.تحملی است
 است که ممکن است هنگامh0  فاصله هوایی،یکی دیگر از عوامل خطا
 تأثیر این عامل. تغییر کند، بهعلت عوامل محیطی،ساخت یا پس از آن
 همانند بررسی.نشان داده شده است15 بر بهره آنتن یادشده در شکل
 حداکثر نیم، تا ده درصدh0 ِ تغییرات بهره نسبت به خطایِ تحقق،قبل
 نسبت به خطای فاصله هوایی نیز مقاومMRA4 ، درنتیجه.دسیبل است
.است
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illumination
11
spillover
12
total
13
center-fed
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sidelobe level
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method of moments

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 50, no. 4, winter 2020

radome
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re-radiating
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WiMAX
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