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 گیگاهرتز4  تا2 آنتن حلزونی ارشمیدسی چهاربازویی در باند فرکانسی
برای سیستمهای ردگیری مونوپالس اهداف هوایی
 استادیار،6علیاکبر دسترنج
dastranj@yu.ac.ir -

 ایران-  یاسوج-  دانشگاه یاسوج-  دانشکده فنی و مهندسی-6

 با ویژگیهای تشعشعی مطلوب برای استفاده در سیستمهای7GHz  تا2  یک آنتن حلزونی چهاربازویی در باند فرکانسی، در این مقاله:چکیده
، از سه بخش اصلی تشعشعکننده حلزونی ارشمیدسی چهاربازویی، آنتن طراحیشده.جهتیابی و ردگیری مونوپالس اهداف هوایی ارائه شده است
 بالن چهاربازویی شامل چهار خط ریزنوار با باریکشوندگی خطی است و امپدانس.بالن چهاربازویی و محفظه فلزی استوانهای تشکیل شده است
، نقش محفظه فلزی استوانهای. در پورتهای تغذیه آنتن تبدیل میکند05Ω ورودی تشعشعکننده حلزونی را بهصورت خطی به امپدانس استاندارد
 نشان میدهند کهCST  وHFSS  نتایج حاصل از شبیهسازی آنتن با نرمافزارهای.تکجهته نمودن پرتو تشعشعی و درنتیجه افزایش بهره آنتن است
 مقدار. الگوهای تشعشعی مجموع و تفاضل بسیار مناسب با قطبیشدگی دایروی ایجاد میشوند،با استفاده از امواج دریافتی از چهار پورت این آنتن
65dB  و میزان تلفات بازگشتی هر چهار پورت ورودی در کل باند فرکانسی کمتر از21dB ًمتوسط ایزوالسیون بین پورتهای مختلف آنتن تقریبا
30/61dB  و1/01dB  بهترتیب،3GHz  همچنین بهره آنتن در حالت مجموع و عمق صفر ایجادشده در حالت تفاضل در فرکانس مرکزی.است
.است
. ردگیری مونوپالس، بالن چهاربازویی، آنتن حلزونی ارشمیدسی، الگوهای تشعشعی مجموع و تفاضل:واژههای کلیدی

Four-Arm Archimedean Spiral Antenna at 2-4 GHz Frequency Band
for Airborne Targets Mono-pulse Tracking Systems
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Abstract: In this paper, a four-arm spiral antenna at 2-4 GHz frequency band with desirable radiation characteristics for use in
direction finder and airborne targets mono-pulse tracking systems is presented. The designed antenna consists of three main parts,
four-arm Archimedean spiral radiator, four-arm balun, and cylindrical metallic cavity. The four-arm balun contains four microstrip
lines with linear tapering, and convert the input impedance of the spiral radiator to the 50Ω standard impedance at the antenna
feeding ports, linearly. Role of the cylindrical metallic cavity is uni-directing, and consequently increasing the antenna gain. The
simulation results of the antenna obtained via HFSS and CST software packages show that by using the received waves from the four
ports of this antenna, much appropriate sum and difference radiation patterns with circular polarization are achieved. The average
value of the isolation between the different ports of the antenna is nearly 28dB and the return loss of the four input ports at the entire
frequency band is lower than 10dB. Also, the antenna gain of sum mode and null depth of difference mode at the center frequency,
3GHz, are 6.58 and 35.18dB, respectively
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 -1مقدمه
آنتنها یکی از مهمترین اجزای سیستمهای مخابراتی نظامی و تجااری
هستند [ .]6-3آناتنهاای حلزونای 1باهدلیال دارا باودن ویژگایهاای
منحصربه فرد ازجمله پهنای باند وسیع ،قطبیشادگی دایاروی ،2حجام
کم ،وزن سبک ،سهولت در مجتمعسازی و ثابت بودن الگوی تشعشعی،
امپدانس ،قطبیشدگی و مرکز فاز در سرتاسر یک باند فرکانسی وسیع،
کاربرد زیادی در سیستمهای مخابراتی ،هشداردهنده ،جنگ الکترونیک
و سیستمهای ردگیری دارند [ .]7ایان ناوع آناتنهاا رفتاار امپدانسای
مختلطی در کل باند فرکانسی از خود نشان مایدهناد [ .]0همچناین،
این دسته از آنتنها امپدانس ورودی باالیی دارناد و از طرفای بایاد باا
امپدانس استاندارد  05Ωتغذیه شوند .بارای برطارف کاردن ایان عادم
تطبیق امپادانس ،از سااختار باالن 3جهات تطبیاق امپادانس اساتفاده
میشود .تحقق بالن پهنباند از مهمترین مراحل طراحی آناتن حلزونای
بوده و در بخش طراحی آنتن به آن پرداخته مایشاود .آناتن حلزونای
مسطح ،میدانهایی با قطبی شدگی دایروی در دو جهت صافحه ایجااد
میکند و از آنجایی که در اکثر کاربردها نیاز به پرتو تکجهتاه 4اسات،
تبدیل پرتو دوجهته 5به پرتو تکجهته در این آناتنهاا الزم و ضاروری
است .این تبدیل میتواند با قرار دادن یک صفحه زمین ،یا یک محفظه
فلزی و یا یک صفحه زماین شاکافدار در پشات آناتن تحقاق پاذیرد
[.]1-1
در سیستمهای ردگیری مونوپالس کالسایک ،ردگیاری اهاداف باا
استفاده از چهار آنتن مجزا صورت میگیرد .با استفاده از امواج دریافتی
توسط این چهاار آناتن ،الگوهاای تشعشاعی مجماوع و تفاضال بارای
ردگیری هدف ساخته میشاوند و از مقایساه دامناه و فااز حالاتهاای
مجموع و تفاضل ،جهت موج دریافتی از هدف بهدست میآیاد .الزم باه
ذکر است استفاده از چهار آنتن در ایان سیساتمهاا ،باعا بااال رفاتن
هزینه سیستم خواهد شد .در این مقاله بهجای استفاده از چهاار آناتن
مجزا ،یک آنتن حلزونی چهاربازویی طراحی شاده اسات و باا تحریاک
همزمااان و همچن این فااازدهی مناسااب چهااار پااورت آنااتن ،الگوهااای
تشعشعی مجموع و تفاضل ایجاد شدهاناد .آناتن ارائاهشاده نسابت باه
آنتنهای مونوپالس آرایهای از سادگی و صرفه اقتصادی خوبی برخوردار
است .آناتن ارائاهشاده ،از ساه بخاش اصالی تشعشاعکنناده حلزونای
ارشمیدسی چهاربازویی ،6بالن چهاربازویی و محفظاه فلازی اساتوانهای
تشکیل شده اسات .باالن چهارباازویی شاامل چهاار خاط ریزناوار 7باا
باریکشوندگی خطی 8است و امپدانس ورودی تشعشعکننده حلزونی را
بهصورت خطی به امپدانس استاندارد  05Ωدر پورتهای ورودی آناتن
تبدیل میکند .نقش محفظه فلزی استوانهای ،تک جهتاه نماودن پرتاو
تشعشعی و درنتیجاه افازایش بهاره آناتن اسات .آناتن باا اساتفاده از
نرم افزارهای  HFSSو  CSTشبیه سازی شده است .الگوهاای تشعشاعی
مجموع و تفاضل 9بهدستآمده در صفحات  Eو  Hدر کل باند فرکانسی
 2تااا ( 7GHzبانااد راداری  )Sکااامالً متقااارن و فاقااد هرگونااه گلباار
فرعی 10هستند .نسبت محوری 11آنتن در راستای حاداکثر تشعشاع در
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بازههای  2-2/0و  2/0-7GHzبهترتیاب کامتار از  5/17dBو 5/31dB
است که به قطبیشدگی دایروی ایادهآل بسایار نزدیاک اسات .مقادار
متوسط ایزوالسیون بین پورتهای مختلاف آناتن نیاز حادود  21dBو
حداقل مقدار ایزوالسیون در بدترین شرایط در ابتادای باناد فرکانسای
 60dBاست .میزان تلفات بازگشتی برای هر چهار پورت ورودی در کل
باند فرکانسی کمتر از  65dBاسات .بهاره آناتن در حالات 12مجماوع و
عمق صفر 13ایجادشده در حالات تفاضال در فرکاانس مرکازی 3GHz
بهترتیب  1/01dBو  30/61dBاست .با توجه به نتایج بهدستآمده ،این
آنتن یک گزینه بسیار مناسب بارای اساتفاده در سیساتمهاای جناگ
الکترونیک بهویژه سیستمهای ردگیار مونوپاالس اسات .روناد طراحای
آنتن و جزئیات کامل آن در بخشهای بعد ارائه و بح شده است.

 -2طراحی آنتن
آنتنهای حلزونی مسطح به دو دساته اصالی ارشمیدسای و لگااریتمی
تقسیم میشوند .در آنتن ارشمیدسی پهنای بازوها ثابت باوده و فاصاله
بین بازوها در تمام طول مسیر بدون تغییر باقی میماند؛ درحالیکاه در
آنتن لگاریتمی با دور شدن از مرکز به انتهای بازوهاا ،پهناای بازوهاا و
فاصله بین آنها افزایش مییابد .همانطور که در بخش قبل ذکر شاد،
آنتنهای حلزونی رفتار امپدانسی مختلط دارند .در این نوع آناتنهاا در
فرکانسهای پایین بهدلیل بازتاب انرژی از انتهای بازوها بهسمت مرکاز
آنتن ،امپدانس نوسانی ایجاد میگردد .از طرفی در آناتنهاای حلزونای
ارشمیدسی با پیچش زیاد در فرکانسهاای بااالتر ،جاایی کاه بیشاینه
محیط آنتن بزر تر از طولموج است ،امپدانس به یک مقدار مقااومتی
ثابت همگرا میگردد و این نکته یک ویژگی کلیدی برای آنتن حلزونای
ارشمیدسی است .همچنین آنتن ارشمیدسی با پایچش زیااد و پهناای
بازوی کم ،نسبت به آنتن لگاریتمی ابعاد کمتری را اشغال میکناد .بناا
بر دالیل فوق ،در این مقالاه ،آناتن حلزونای ارشمیدسای چهارباازویی
انتخاب و طراحی شده است .در شکل  6هندساه تشعشاعکننادههاای
مسطح حلزونی ارشمیدسی دوباازویی و چهارباازویی نشاان داده شاده
است .بازوی آنتن ارشمیدسی از رابطه  r  a  rIطراحی میشاود

که  a ، rIو  بهترتیب شاعاع داخلای ،نار رشاد و زاویاه در حاال
چرخش بازوها هستند [.]65 ،3
با توجه به روابط موجود برای طراحی آنتن ارشمیدسی دو باازویی،
جهت محاسبه پارامترهای طراحی آناتن چهارباازویی از معاادالت زیار
استفاده میشود [:]1
wA  s A

a( 4arm)  2 

() 6



() 2

rO  rI
 sA
4N

wA,( 4arm) 

در روابط فوق w A ،و  s Aبهترتیب پهنا و فاصله بازوها هستند و
 Nتعداد دور بازوها است .برای حالتی که نر رشد کوچکتر از  2باشد
شعاع داخلی و خارجی از روابط زیر بهدست میآیند:
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محفظه فلزی مستطیلی توخاالی بارای تعبیاه خاط ریزناوار باههماراه
زیرالیهاش نشان داده شده اسات .هماانطاور کاه مشااهده مایشاود،
ساختار پیشنهادی مانند یک موجبر نیمهپر شامل یک هاادی مرکازی
واقع در امتداد تقاطع هوا و دیالکتریک عمل میکناد و بدناه محفظاه
نقش صفحه زمین را برای خط ریزنوار ایفا میکند .پهناای اولیاه خاط
ریزنوار از رابطه زیر بهدست میآید [:]66
w
2
d

(الف)

() 0

w
2
d

 8e A
 A
 2e  2
r 1 
 
  B  1  Ln(2 B  1)  2 
r

2 
 
0.61  
 
  Ln( B  1)  0.39 
 r  
 

که  wو  dبهترتیب عرض ریزنوار و ارتفاع زیرالیه میباشند و  εrثابت
دیالکتریک زیرالیه است .همچنین پارامترهای  Aو  Bاز روابط زیر
بهدست میآیند:

(ب)
شکل ( :1الف) آنتن ارشمیدسی دوبازویی( ،ب) آنتن ارشمیدسی
چهاربازویی

() 3
() 7

high  mlowest
6
(mhighest  0.5)low
2

rin 
rO 

که  highو  l o wبهترتیب طول موج فرکانس باال و پایین است و
 mlowestو mh i g h e s tباالترین و پایینترین مود (حالت) کاری موردنظر
است .با استفاده از روابط فوق و پس از محاسبه و چندین بار
شبیهسازی در نرمافزار  HFSSمقادیر بهینه پارامترهای هندسی آنتن
حلزونی ارشمیدسی چهاربازویی بهصورت زیر بهدست آمدهاند:
SA=6/537mm ،=6/0 ،wA=6/21mm ،rO=15/64 mm ،rI=7/1mm
و  .N=1این عنصر روی زیرالیهای از جنس  Rogers RO5880با ثابت
دیالکتریک  2/2و ضخامت  36milطراحی شده است.
در مرحله بعد ،به طراحی بالن چهاربازویی پرداخته میشاود .باالن
چهاربازویی شامل چهار خط ریزنوار مشابه و با باریاکشاوندگی خطای
است و امپدانس ورودی  255Ωتشعشاعکنناده حلزونای را باهصاورت
خطی به امپدانس استاندارد  05Ωدر پاورتهاای تغذیاه آناتن تبادیل
میکند .در شکل  2ساختار یک خط ریزنوار با باریکشوندگی خطای و
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()1

Z0 ε r  1 ε r  1 
0.11 
 0.23 
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2
ε r  1 
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() 4

377
2Z 0  r

B

در روابط فوق Z0 ،امپدانس مشخصه استاندارد ( )05Ωخط ریزنوار
است.
پس از تعیین ابعاد اولیه خاط ریزناوار از رواباط فاوق ،سااختار در
محاایط ناارمافاازار ترساایم و شاابیهسااازی شااده و درنهایاات پااس از
بهیناهساازی w1=6/3mm ،و  w2= 2/01mmباهدسات آمادهاناد کاه
بهترتیب پهنای خط میکرواستریب در محل اتصال به بازوهای آناتن باا
امپدانس 255 Ωو تغذیه با امپدانس  05Ωمیباشند .طول این خطاو
برابر با نصف طول موج در فرکانس مرکزی آنتن است که مقدار 05mm
را به خود اختصاص داده است .مقادیر بهدستآمده از شبیهسازی بارای
سااااختار فلااازی مساااتطیلی عباااارتاناااد از،b=3mm ،a=1mm :
 h=5/411mmو با اتصال چهار سااختار فلازی مساتطیلی باه یکادیگر
ساختار نهایی بالن بهدست میآید .جهت اتصال بالن به تشعشاعکنناده
حلزونی چهاربازویی ،انتهای هر یک از خطو ریزنوار باریکشاونده باه
ابتدای بازوهای بخش حلزونی متصل میشوند .در شکل  3ساختار بالن
چهاربازویی و نحوه اتصال آن به بازوهای آنتن نشاان داده شاده اسات.
همان طور که در مقدمه بیان شد ،آنتن حلزونی مسطح میدانهاایی باا
قطبیشدگی دایروی در دو جهت صفحه ایجاد میکند .ازآنجاییکاه در
اکثر کاربردها نیاز به پرتو تکجهته است ،یکی از مهمتارین مراحال در
طراحی این نوع آنتنها ،ارائه روشی برای تبدیل پرتو دوجهته باه پرتاو
تکجهته است .در این مقاله جهت یکسو نمودن پرتو ،از یاک محفظاه
فلزی استوانهای در پشت تشعشعکننده حلزونی استفاده شده است.
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از طرفی وجود محفظه فلزی تطبیق امپدانس آنتن را تحات تا ثیر
قرار داده و درنتیجه باع افزایش تلفات بازگشتی آنتن میشاود .بارای
حل این مشکل از یک ماده جاذب مایکروویوی درون محفظاه اساتفاده
شده است .درواقع حضور ماده جاذب باع میشود اثرات ناشی از امواج
بازتابی از دیوارههای محفظه تا حاد امکاان کااهش یاباد و مشخصاات
پهنباند آنتن را بهبود میبخشد .با استفاده از بهینهساازی نارمافازاری،
ماده جاذب کاسیتریت 14با ضریب دیالکتریک  =23/7و تانژانت تلفات
 tan e=5/51مورد استفاده قرار گرفته است .الزم به ذکر است محفظاه
فلزی کامالً از ماده جااذب پار نشاده بلکاه باین مااده جااذب و آناتن
حلزونی ،مادهای از جنس فوم با ثابات دیالکتریاک  6/53قارار گرفتاه
است .ارتفاع محفظه برابر با ارتفاع بالن است که نیمه باالیی آن را فاوم
و نیمه پایین آن را ماده جاذب پر کرده است .هدف از بهکار بردن فاوم،
ایجاد یک بستر مناسب برای قرارگیری تشعشعکننده حلزونای بار روی
آن است و این ماده ت ثیر قابلمالحظاهای در کااهش اثارات تشعشاعی
ندارد .نمای سهبعدی و جانبی سااختار نهاایی در شاکل  7نشاان داده
شده است.

شکل ( :2الف) خط ریزنوار با باریکشوندگی خطی( ،ب) ساختار
محفظه مستطیلی و ابعاد هندسی آن

(الف)

(الف)

(ب)
شکل ( :4الف) نمای سهبعدی و (ب) نمای جانبی آنتن حلزونی
چهاربازویی بههمراه محفظه و بالن

(ب)
شکل( :3الف) ساختار بالن چهاربازویی (ب) نحوه اتصال بالن به
بازوهای آنتن

Serial no. 81

 -3نتایج شبیهسازی
آنتن طراحیشده در بخش قبال ،در محایط نارمافازار  HFSSپیااده و
شبیه سازی شده است .همچنین به منظور ت یید (راستیآزماایی) نتاایج
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شبیهسازی ،آنتن مجدداً با نرمافزار  CSTشبیهسازی شده است .تطاابق
خوبی بین نتایج حاصل از دو نرمافازار  HFSSو  CSTوجاود دارد .ایان
تطابق صحت نتایج شابیهساازی را ت ییاد مایکناد .شاکل  0ضارایب
انعکاس را در چهار پورت ورودی نشان میدهد .با توجه باه ایان شاکل
مشاهده میشاود مقادار پارامترهاای  S33 ،S22 ،S11و  S44در کال باناد
فرکانس ای  2تااا  ،7GHzکاامتاار از  -65dBهسااتند؛ بنااابراین تطبی اق
امپدانس مناسب ایجاد شده است .همچنین میزان تزویج 15بین پورتها
در نمودار شکل  1نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود
مقدار متوسط ایزوالسیون بین پورتهای مختلف آنتن حادود  21dBو
حداقل مقدار ایزوالسیون در بدترین شرایط در ابتادای باناد فرکانسای
 60dBاست .این نتیجه نشااندهناده ایزولاهباودن پاورتهاای ورودی
نسبت به یکدیگر میباشد .الزم به ذکر است کاه در شاکلهاای  0و 1
تطابق بسیار خوبی بین نتایج ناشی از دو نرمافزار مشاهده میشود.
شکلهای  4و  1بهترتیب بهره و نسبت محاوری آناتن را برحساب
فرکانس در جهت حداکثر تشعشع ( )=5نشان میدهند .همانطور که
در شکل  4مشاهده میشود بهره آنتن پیشنهادی در ابتدا و انتهای باند
فرکانسی به ترتیب بیش تر از  0و  3/1dBاسات .باا توجاه باه شاکل 1
نسبت محوری آنتن در راستای حداکثر تشعشع در باازههاای  2-2/0و
 2/0-7GHzبه ترتیب کم تر از  5/17dBو  5/31dBاسات .ایان مقاادیر
نشااان مایدهنااد کااه قطبایشاادگی آنااتن حلزونای طراحایشااده بااه
قطبیشدگی دایروی ایدهآل بسیار نزدیاک اسات .در اینجاا نیاز نتاایج
ناشی از دو نرمافزار مطابقت خوبی با یکدیگر دارند .در شکلهای  0الی
 ،1در نتایج مربو به نارمافازار  HFSSتعادادی نقطاه شکسات دیاده
میشود .این پدیده بهدلیل زمان شبیهسازی باال است کاه باعا شاده
است نقاا شابیهساازی کام انتخااب گاردد ،در حاالی کاه در نتاایج
بهدستآمده توسط  CSTبهدلیل زمان شبیهسازی کمتر ،نقا شکسات
وجود ندارند .شکلهای  3-66الگوهای تشعشاعی مجماوع و تفاضال را
با استفاده از نرمافزار  HFSSدر فرکانسهای  3 ،2و  7GHzدر صفحات
 )=5( Eو  )=35( Hنشان میدهند .بارای ایجااد الگاوی تشعشاعی
مجموع ،بازوهای مجاور با دامنه یکسان و با  35درجه اختالففاز تغذیه
شدهاند و برای ایجاد الگوی تشعشعی تفاضل ،بازوهای مجاور نسبت باه
یکدیگر  615درجه اختالففاز دارند و با بازوی روبرو همفاز مایباشاند.
با مراجعه به شکل های  3-66مشاهده میشود که الگوهاای تشعشاعی
آنتن کامالً متقارن و فاقد هرگونه گلبر فرعی هساتند .الزم باه ذکار
است که چرخش پرتو نسبت به جهت اصلی تشعشع ،یکی از مهمتارین
و رایجترین معایب آنتنهای حلزونی است و با افزایش فرکانس نیز زیاد
میشود .این انحراف پرتو برای بالنهای خوب تقریباً  3درجاه و تاا 65
درجه برای بالنهای ضعیف افزایش مییابد [ .]62با توجه به شکلهای
 ،3-66میزان چرخش پرتو آنتن طراحیشده نسابت باه جهات اصالی
تشعشع صفر درجه است .این ویژگی مهم باا بهیناهساازی پارامترهاای
هندسی آنتن فراهم شده است .جدول  6نیز مقادیر بهره و عماق صافر
آنتن را در سه فرکانس مختلف ارائاه مایدهاد .بهاره آناتن در حالات

Serial no. 81

آنتن حلزونی ارشمیدسی چهاربازویی . . .

مجموع و عمق صفر ایجادشده در حالات تفاضال در فرکاانس مرکازی
 3GHzبهترتیب  1/01dBو  30/61dBاست .در شکل  62نیز الگوهای

(الف)

(ب)
شکل  :5تلفات بازگشتی پورتهای مختلف آنتن( ،الف) ( ،HFSSب)
CST

(الف)

(ب)
شکل  :6ایزوالسیون بین پورتهای مختلف آنتن( ،الف) ( ،HFSSب)
CST
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تشعشعی حالت مجموع با استفاده از نرمافزار  CSTدر فرکانسهای  2و
 3GHzدر صفحه  )=5( Eارائه شده است .نتایج ارائهشده در این
شکل نیز تطابق قابلقبولی با نتایج شکلهای ( 3الف) و ( 65الف)
دارند .سایر نتایج ناشی از نرمافزار  CSTنیز مطابق انتظار بهدست آمدند
که بهدلیل زیاد بودن تعداد نمودارها در اینجا ارائه نشدهاند.
با توجه به نتایج بهدستآماده ،کلیاه پارامترهاای تشعشاعی آناتن
دارای مقااادیر بسایار مطلااوب در سراساار بانااد فرکانسای  2تااا 7GHz
هستند؛ بنابراین این آنتن یک گزینه بسیار مناساب بارای اساتفاده در
سیستمهای جنگ الکترونیک بهویاژه سیساتمهاای ردگیار مونوپاالس
است .یک مدار ساده با بهکارگیری آنتن حلزونی چهاربازویی برای ایجاد
الگوهای مجماوع و تفاضال جهات اساتفاده سیساتمهاای جهاتیاابی
مونوپالس در شکل  63نشان داده شده است [ .]63شکل  67نیاز یاک
دیاگرام جهتیاب مونوپالس با استفاده از این آنتن را نشان میدهد .این
سیستم هم قادر به تشخیص زاویه سمت و هم قادر به تشاخیص زاویاه
ارتفاع در هر برخورد پالس است .خروجیهای این ترکیب سیگنالهاای
مجموع (  ) و تفاضل (  ) میباشد که حاوی تماامی اطالعاات بارای
استخراج زاویه سمت و ارتفاع است .نسبت دامنه  به  مقدار زاویاه
ارتفاع ،  ،را نشان میدهد و اختالف فاز بین  و  حاوی اطالعاات
زاویه سمت (  ) است.
الزم به ذکر است با توجه به اینکه هزینههای مربو به ساخت (باا
کیفیت باال) و تست اولین نمونه از این آناتن تاا حادودی بااال باوده و
بهدلیل عدم ت مین هزینهها ،در این مرحله از تحقیق امکان سااخت آن
فراهم نگردید .برای ساخت اولین نمونه ممکن است که فرایناد سااخت
هرکدام از بخشهای آنتن چند مرتبه تکرار شود .همچنین برای ساخت
اولین نمونه باید نقشههای مکانیکی دوبعدی و سهبعادی تهیاه گردناد.
بهطورکلی ساخت اولاین نموناه هماواره ممکان اسات نیااز باه انجاام
اصالحات مکانیکی و تکرار مراحل ساخت داشاته باشاد .درصاورتیکاه
پس از ساخت نمونه اول ،هزینه نمونههای بعد بسیار کاهش ماییابناد
(زیرا الزم نیست نقشه مکانیکی تهیاه گاردد و یاا اصاالحات مکاانیکی
انجام شود) و هرچه تعداد باالتر باشد معموالً هزینهها کمتر میشوند.

آنتن حلزونی ارشمیدسی چهاربازویی . . .

بنابراین ،در رابطه با هزینه نهایی آنتن گلوگاه خاصی وجود ندارد.
ساخت این آنتن در باند موردنظر یا باندهای باالتر میتواند بهعنوان
پیشنهادی برای پژوهشهای آینده مطرح گردد .بهمنظور بررسی
صحت نتایج ،آنتن با دو نرمافزار  HFSSو  CSTشبیهسازی شده است.
تطابق بین نتایج ناشی از دو نرمافزار ،درستی نتایج را ت یید میکند.

شکل :8نسبت محوری آنتن برحسب فرکانس در دو نرمافزار  HFSSو
CST

(الف)

(ب)
شکل  :9الگوهای تشعشعی آنتن در فرکانس ( ،2 GHzالف) حالت
شکل  :7بهره آنتن در جهت حداکثر تشعشع ( )=0در دو نرمافزار

مجموع( ،ب) حالت تفاضل) ،خطوط پیوسته صفحه  Eو خطوط

 HFSSو CST

گسسته صفحه (H

Serial no. 81
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زمان هر بار شبیهسازی آنتن با استفاده از یک سیستم با پردازناده
چهارهسته ای  3/3GHzو حافظاه ( ،61GB )RAMحادود  62سااعت
است .وزن تقریبی آنتن نیز باه ضاخامت محفظاه و باالن چهارباازویی
وابسته است .با در نظر گرفتن ضخامتهای اساتاندارد ،وزن کال آناتن
حدود  755گرم پیشبینی میگردد .البته این مقدار بارای کاربردهاای
خاص مانند استفاده در سیستمهای پرنده تاا  205گارم قابال کااهش
است .در جدول  2ویژگیهاای ایان آناتن باا آناتن ماورد اساتفاده در
سیستمهای مونوپالس کالسیک مقایسه شده است .با مراجعاه باه ایان
جدول ،مزایای آنتن طراحیشده نسبت به موارد مشابه دیده میشوند.
(الف)

(الف)
(ب)
شکل  :11الگوهای تشعشعی آنتن در فرکانس ( ،4 GHzالف) حالت
مجموع( ،ب) حالت تفاضل) ،خطوط پیوسته صفحه  Eو خطوط
گسسته صفحه (H

 -4نتیجهگیری

(ب)
شکل  :10الگوهای تشعشعی آنتن در فرکانس ( ،3 GHzالف) حالت
مجموع( ،ب) حالت تفاضل) ،خطوط پیوسته صفحه  Eو خطوط
گسسته صفحه (H
جدول  :1مقادیر بهره و عمق صفر در صفحه =0

فرکانس

2

3

7

بهره در حالت مجموع ()dB

0/23

1/01

3/17

عمق صفر در حالت تفاضل ()dB

21/24

30/61

75/54

Serial no. 81

در این مقاله ،یک آنتن حلزونی چهاربازویی در باند فرکانسی  2تا
 7GHzجهت بهکارگیری در سیستمهای جهتیابی و ردگیری
مونوپالس طراحی شده است .برای ایجاد تطبیق امپدانس بین
تشعشعکننده حلزونی و پورتهای تغذیه آنتن ،یک بالن چهاربازویی
شامل چهار خط ریزنوار با باریکشوندگی خطی طراحی شده است.
همچنین بهمنظور تکجهته نمودن پرتو آنتن ،یک محفظه فلزی
استوانهای ،در پشت بخش حلزونی قرار گرفته است .با فازدهی مناسب
به پورتهای ورودی آنتن ،الگوهای تشعشعی دو حالت مجموع و
تفاضل ایجاد شدهاند .نتایج شبیهسازی نشان داد که آنتن در کل باند
دارای الگوهای پایدار و بدون گلبر فرعی است .سایر ویژگیهای
تشعشعی ازجمله بهره ،عمق صفر ،ایزوالسیون ،تلفات بازگشتی و
نسبت محوری نیز کامالً مطلوب هستند .عالوه بر این ،یکی از
برجستهترین ویژگیهای آنتن طراحیشده ،عدم چرخش الگو و انحراف
از جهت اصلی تشعشع است .این ویژگی در کاربردهای مختلف بهویژه
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جهتیابی و ردگیری ،از اهمیت قابلمالحظهای برخوردار است.

(الف)

شکل  :14آنتن حلزونی چهاربازویی دریک سیستم جهتیاب
مونوپالس []13
جدول  :2مقایسه ویژگیهای آنتن طراحیشده با آنتن مورداستفاده در
سیستمهای مونوپالس کالسیک

(ب)
شکل  :12الگوهای تشعشعی حالت مجموع با استفاده از نرمافزار

CST

در صفحه ( ،Eالف) در فرکانس ( ،2GHzب) در فرکانس 3GHz

آنتن مورداستفاده در
سیستمهای کالسیک

پارامتر

آنتن پیشنهادی

نوع آنتن
تعداد مورد نیاز در
یک سیستم
ایجاد پیچیدگی در
سیستم
وزن تقریبی
حجم اشغالشده در
سیستم توسط آنتن
زمان شبیهسازی
هزینه

حلزونی چهاربازویی
یک دستگاه

حلزونی دوبازویی
چهار دستگاه
(بهصورت آرایهای)
ایجاد میکند
(بهدلیل آرایه بودن)
 6255گرم

0×25×25 cm3

0×05×05 cm3

 62ساعت
معادل یک دستگاه

 75ساعت
معادل چهار دستگاه

ایجاد نمیکند
 755گرم

مراجع

شکل  :13کاربرد آنتن طراحیشده در یک مدار مونوپالس []13

Serial no. 81

[ ]6آزاده ایمانی ،جواد نورینیا و چنگیز قبادی« ،آنتن دایورسیتی
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مهندسی برق دانشگاه تبریز ،دوره  ،75شماره  ،2صفحه -63
.6313 ،63
[ ]2ایمان مجیدی ،حسین همتی و سیدحسن صدیق« ،طراحی
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شماره  ،7صفحه .6330 ،233-351
[ ]3داود بصائری ،سیدمحمدجواد رضوی و سیدحسین محسنی
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