28 شماره پیاپی

6931  زمستان،7  شماره،74  جلد،مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز

 توسط الگوریتم ژنتیکGNSS تعیین مرکز فازی آنتنهای
 استادیار،9 دانشجوی کارشناسی ارشد؛ سید حسن صدیقی،8 دانشجوی کارشناسی ارشد؛ آرمین غنی،6فیروز کیوانی
firooz.keyvani@gmail.com –

 ایران-  تهران-  دانشگاه علم و صنعت-  دانشکده فناوریهای نوین-6
ghani_armin@nt.iust.ac.ir –  ایران-  تهران-  دانشگاه علم و صنعت-  دانشکده فناوریهای نوین-8
sedighy@iust.ac.ir -  ایران-  تهران-  دانشگاه علم و صنعت-  دانشکده فناوریهای نوین-9

 در این مقاله مرکز فاز آنتن و نیز تغییرات آن با استفاده از دادههای شبیهسازی و با بهکارگیری روش ژنتیک محاسبه شده استت پتارامتر:چکیده
انحراف مرکز فاز بهتنهایی نمیتواند پاسخگوی ارزیابی دقیق از وضعیت الگو فاز آنتن باشد و نیاز است تا پارامتر دیگری نیز تحتت عنتوان تغییترات
مرکز فاز مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد در واقع تغییرات مرکز فازی بیانگر میزان پایتداری مرکتز فتاز استت کته در کابردهتای مختلت بتهویژه
کاربردهای موقعیت سنجی دقیق از اهمیت ویژهای برخوردار است روش جدید پیشنهادی برای محاسبه مرکز فتاز آنتتن و تغییترات مرکتز فتاز در
حالت سهبعدی با استفاده از دادههای شبیهسازی و به کمک الگوریتم بهینهسازی ژنتیک پیادهسازی گشته و نتایج آن بهصورت تفصیلی مورد بحث
 انتخاب و شبیهستازی شتده و مرکتزGPS و بررسی قرار گرفته است در این زمینه تعدادی از آنتنهای ساده ریزنواری در باندهای فرکانسی سامانه
 از روش جدیدی بترای محاستبه،فازی و تغییرات آنها مورد مقایسه قرار گرفتهاند در انتها بهمنظور صحتسنجی روش استفاده شده در این مقاله
 استفاده گردیده استHFSS مرکز فاز آنتن با استفاده از نرمافزار
 جی پی اس، الگوریتم ژنتیک، قطبش دایروی، تغییرات مرکز فاز، مرکز فاز آنتن:واژههای کلیدی
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Abstract: In this paper, the antenna phase center and its variations are discussed by using simulation data and genetic algorithm.
Since the antenna phase center cannot be considered as a detailed assessment of the antenna phase pattern, it is required to evaluate
the phase center variations In fact, phase center variation shows the phase center stability which is used in many applications such as
precise positioning. The new proposed approach can be used to calculate the antenna phase center and phase center variations in
three dimensions by using simulation data and genetic algorithm optimization. To show the proposed method ability, some simple
GPS microstrip antennas are selected and simulated to compare their phase patterns by phase center variation computation with the
proposed method. Finally, the results are validated by using HFSS software.
Keywords: antenna phase center, phase center variations, circular polarization, genetic algorithm, GPS

6937/68/61 :تاریخ ارسال مقاله
6931/18/18  و6931/68/18 ،6931/12/87 ،6931/11/61 :تاریخ اصالح مقاله
6931/18/81 :تاریخ پذیرش مقاله
 سیدحسن صدیقی:نام نویسنده مسئول
 دانشگاه علم و صنعت ایران- نارمک- تهران- ایران:نشانی نویسنده مسئول

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 47, no. 4, winter 2017

Serial no. 82

 /6111مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،74شماره  ،7زمستان 6931

 -1مقدمه
6

آنتن شاید مهمترین المتان در سیستتمهای نتاوبری جهتانی از جملته
 GPSبهمنظور دریافت ستیگنالهای ارستالی منظومتههای متاهوارهای
است آنتنهای سیستم ناوبری مشخصات فنی ویتژهای بترای دریافتت
دقیق و بدون خطتای ستیگنال متاهوارهای نیتاز دارنتد ایجتاد بهترهی
مناسب و حداقلی و یک پهنای پرتو گسترده برای دستیابی به حتداق
چهار ماهواره و پالریزاسیون دایروی راستگرد در پهنای گسترده بیم از
جمله این موارد است یکی دیگر از ویژگیهای مهتم آنتنهتای GNSS
حذف تداخ و اثر چندمسیرگی است که این مهم با داشتن یک الگو با
ویژگیهای لوبهای پشتی ضعی  ،قطع تیز در زوایای اوج نزدیتک بته
افق و نسبت محوری مناستب حاصت متیشتود [ ]6،8انحتراف فتاز و
تغییرات مرکز فاز اندک نیز از پارامترهای مهم در این آنتنها به شتمار
میرونتد کته بتر روی دقتت بهدستتآمده توست ایتن سیستتمها اثتر
چشمگیری دارند درنتیجه نیاز هست تا این پارامترها نیز مورد ارزیابی
و سنجش قرار گرفته و کالیبراسیون مورد نیاز اعمتال گتردد برختی از
کارکردهای این آنتنها ،شرایطی مانند ابعاد کوچک ،وزن و قیمت کتم
را نیز میطلبند که این موارد نیز در طراحیهای مربوط به این آنتنها
باید مدنظر قرار گیرد []9
در طراحی آنتن سیستتمهای نتاوبری جهتانی بتا نیازمنتدیهتای
مختلت و حتتتی گتتاهی متنتتاقر روبتترو هستتتیم بتتهعنوانمثال اکثتتر
آنتنهای این سیستم نیاز بته یتک بتیم گستترده بتا بهترهی کتافی در
نیمکره باالیی تا یتک زاویته پوشتش در اوج پتایین بتهمنظور مشتاهده
حداکثر تعداد ماهواره ممکن نیاز داریم [ ]7-1نیاز به داشتن مرکز فاز
پایدار در آنتنهای  GNSSنیتز جتزو خصوصتیاتی استت کته هزینته و
پیچیدگیهای طراحی آنتن را افزایش میدهد
مرکز فاز 8یک آنتن ،نقطهای است کته از دیتد میتدان دور ،امتواج
کروی آنتن از آن نقطه انتشار یافته و میدان منتشتره دارای فتاز ثتابتی
است [ ]8،4در اکثر مقالههای ارائه شده برای محاسبه مرکز فاز آنتتن،
این نقطه تنها در یک صفحه مشتخ بته دستت آورده شتده استت و
نتیجه کلی مرکز فاز حاص برآیند دو یا چنتد صتفحه در نظتر گرفتته
شده است همچنین تغییرات مرکز فاز نیز که پارامتر کلیدی این بحث
است در بیشتر مقاالت به بیان بازه جابجاییهای مرکز فاز آنتن در یک
صفحه مشخ محدود گشته است []2-61
در مرجع [ ]1روش اندازهگیری مرکتز فتاز آنتنهتا بتا استتفاده از
الگوریتم حداق مربعات برای دادههای فاز حاص از انتدازهگیری آنتتن
به دست آورده شده است و نتیجه جابجاییهای مرکز فاز آنتنها در دو
حالت با صفحه زمین و بدون آن نشان داده شده است در مرجع []66
نیز مرکز فاز آنتن با استفاده از اطالعات انتدازهگیری شتده الگتو فتاز و
دامنه آن به دست آورده شده است که در ایتن مقالته نیتز از الگتوریتم
حداق مربعات استفاده شده است همچنین نتایج مرکز فاز با استتفاده
از روش این مقاله فق به ازای صفحات مشخ  φقاب محاسبه استت
و تنها در حالت دوبعدی قاب استناد میباشند بهعالوه نتیجه خروجتی
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این روش بسیار وابسته بهدقت اطالعات اندازهگیری میدانی الگو دامنته
و فاز دارد در مرجع [ ]68نتایج میدانی انتدازهگیری شتده آنتتن پتین
وی شرکت نوات بیان شده است که این نتایج تنها محدود بته میتزان
جابجاییهای مرکز فاز آنتن در راستای محتور عمتودی و محتور افقتی
استت در مرجتع [ ]69روش بته دستت آوردن مرکتز فتاز محتدود بته
آنتنهای با پالریزاسیون خطی و دایتروی بتا الگتوی ستاده استت و بتا
استتتفاده از یتتافتن کمینتته واریتتان میتتان الگتتوی ای تدهال و واقعتتی و
وزندهی به آنها ،مرکز فاز آنتن محاسبه میگردد در مرجع [ ]67نیز
بهمانند اکثر مقاالت تنها به ارائه نتایج انتدازهگیری میتدانی مرکتز فتاز
بسنده شده است و تغییرات مرکز فاز چند نمونته آنتتن  GPSتنهتا در
راستای محور عمودی در این مقاله مورد بررسی قرار گرفتهاند
در این مقاله بهمنظور ارزیابی دقیتقتر عملکترد فتازی یتک آنتتن
ناوبری  ،GPSمرکز فازی آنتتن و تغییترات آن بهصتورت ستهبعدی بتا
استفاده از نتایج شبیهسازی تمام متوج و الگتوریتم ژنتیتک بته دستت
میآید
الگوریتم ژنتیک از رفتارهتای موجتود در طبیعتت و ستیر تکتاملی
آنها مانند وراثت و جهش الگوبرداری شده است کته در حت مستائ
پیچیدهی ریاضی که معموالً پاسخ قطعی برای آنهتا نمتیتتوان یافتت
استفاده میشود این الگوریتم را میتوان تکنیک جستجو بترای یتافتن
راهح بهینه بهصورت هوشمند دانست در این الگوریتم کته از تکامت
ژنتیکی بهعنوان یک الگوی ح مسئله استفاده میکنتد ،ابتتدا بتهطور
تصادفی مجموعهای از جوابها (کروموزوم) برای مسئله تولید میشود
این مجموعه جواب بهعنوان جمعیت اولیه شناخته میشود سپ ایتن
جوابها طبق یک الگو ارزیابی متیشتوند کته تتابع برازنتدگی نامیتده
میشود جوابهای برتر برای نس بعد گزینش شده و بهعنوان جمعیت
اولیه آن انتخاب میشوند ستپ بتا استتفاده از عملگرهتای الگتوریتم
ژنتیک ،جوابهای بهتتر (کروموزومهتای بهتتر) بتاهم ترکیتب شتده و
جهشی در آنها ایجاد میشود این فرآیند تا همگرایی به پاستخ بهینته
تکرار میشود ][61
در این مقاله ،روش محاستبه جدیتدی بترای مرکتز فتازی آنتتن و
تغییرات آن با استفاده از الگوی فتازی آنتتن بهصتورت ستهبعدی و بتا
بهکارگیری الگوریتم ژنتیک ارائه شده است به این منظور ابتدا الگتوی
تشعشعی فاز ناحیه دور آنتن در زوایتای مختلت آنتتن بتا استتفاده از
شبیهسازی تمام موج آنتن استخراج شده است سپ با مقایسه آن بتا
الگوی تشعشتعی فتاز کتروی ،مرکتز فتازی آنتتن بتا استتفاده از روش
بهینهسازی ژنتیک به نحوی محاسبه شتده استت کته اختتالف الگتوی
تشعشعی فاز آنتن با الگوی تشعشعی فاز کروی پیرامون این مرکز فازی
کمینه شود روش ذکرشده در این مقاله بر روی سه نمونه آنتن مختل
ارائه شده در مراجع با کاربرد  ،GNSSاعمال و نتایج مقایسه شده است
همچنین برای تأیید روش و نتایج بهدستآمده ،مرکتز فتازی آنتتن بتا
استفاده از نرمافزار  HFSSنیز مستقیمًا محاسبه شده استت کته نتتایج
ارائه شده را تأیید میکند محاسبه دقیق مرکز فازی آنتن با استفاده از
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اطالعات شبیهسازی بهصورت سهبعدی بتهجای دوبعتدی ،ارائته معیتار
ارزیابی دقیق از رفتار فتازی آنتتن در تمتامی زوایتا و استتفاده از روش
بهینهسازی هوشمند ژنتیک بهجای استفاده از روشهای دیگری ماننتد
حداق مربعات از ویژگیهای اصلی این مقاله در مقایسه با مراجعی که
به موضوع محاسبه مرکز فازی آنتنهای  GNSSپرداختهاند ،است

 -2مرکز فاز آنتن
در کلیه مباحثی که فاصله از آنتن تعری میشود ،منظور همان فاصتله
تا مرکز فاز آن آنتن است ،درحالیکه مرکتز فتاز آنتتن تغییترات قابت
توجهی نسبت به زاویه ورود سیگنال و فرکان دارد که ایتن موضتوع
مشکالت عدیدهای در کاربردهای دقیق سیستم تعیین موقعیتت پدیتد
میآورد[ ]8در تعریفی دیگر مرکز فاز آنتن نقطه مرجعی است که تمام
اندازهگیریهای انجام شده از ستیگنالهای دریتافتی ،در آنجتا صتورت
میگیرد این نقطه همانطور که در شک  1نشان داده شده استت ،در
یک آنتن ایدهآل در مرکز یک سطح کروی هم فازی است کته آنتتن را
احاطه کرده است اما در واقعیت الگوی فاز تشعشتعی آنتتن در ناحیته
دور یک کره مسطح نیست ،بلکه بسته به نوع آنتن الگوی تشعشعی فاز
آنتن متفاوت خواهد بود حتی این الگوی تشعشعی فاز با فرکان آنتن
نیز تغییر میکند بهعبارتدیگر یک آنتن همتانطور کته دارای الگتوی
تشعشعی دامنه است که عمومًا بهعنوان الگوی تشعشعی آنتن شتناخته
میشود ،یک الگوی تشعشعی فاز هم دارد که بیانگر رفتار فازی آنتن به
ازای زوایای مختل سیگنال ورودی بته آنتتن در هتر فرکتان استت
مشابه با الگوی تشعشعی دامنه آنتن که بتا فرکتان تغییتر متیکنتد،
الگوی تشعشعی فاز آنتن نیز با تغییر فرکتان (متثالً در بانتدهای ،L1
 L2و  L5در سامانه  )GPSشک آن نیز تغییر میکند و درنتیجه مرکتز
فاز نیز عوض میشود اما چون نمیتوان مرکز فاز را بهطور فیزیکتی بتا
وسیلهای خاص اندازهگیری کرد ،نقطهای هندسی را به نام نقطه مرجع
آنتن انتخاب میکنند و محاسباتی را با در نظر گرفتن این نقطته بترای
اصالح مرکز فاز انجام متیدهنتد اداره ستامانههای متاهوارهای نتاوبری
بینالمللی نقطه مرجع آنتن را تقاطع محور تقارن عمودی و ک آنتتن
تعری نموده است[]8

شکل  :1شماتیک بیان مسئله مرکز فاز
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 -1-2محاسبه مرکز فازی آنتن
در این قسمت به رواب ریاضی مورد نیاز برای یافتن مرکتز فتاز اشتاره
کردهایم هدف یافتن نقطهای است که الگو ایدهال فاز بته مرکزیتت آن
نقطه کمترین انحراف و خطا و درواقتع بیشتترین شتباهت را بته الگتو
واقعی فاز آنتن داشته ب اشد رابطه کلیدی برای شروع محاسبات مربوط
به مرکز فاز ،رابطه ( )1است در این رابطه  Φ simالگو فاز تشعشعی آنتن
است که از نرمافزارهای تحلی تمام موج به دست میآیتد  kنیتز عتدد
موج است که با رابطه ( )2قاب محاسبه استت پتارامتر  طتول متوج
فرکانسی است که در رابطه ( )9تعری شده است که در این رابطه نیتز
 cسرعت نور و  fفرکان است
Φsim  k  r 

()6

2

c

f
k

()8
()9

این تساوی زمانی برقرار است که مرکز هندسی آنتن بر مرکز فازی
آن منطبق شود اما در اکثر مواقع مقادیر الگتو فتاز کتروی (ایتدهال) و
واقعی آنتن دارای مقداری اختالف میباشند که ایتن اختتالف نشتانگر
جابجایی یا انحراف مرکز فاز آنتن از مرکز هندسی آن است با توجه به
شک  1نیز میتوان بردار  r را با رابطه ( )4محاسبه کرد
r  r  pco

()7

در رابطه ( r )4برابر با اندازه بردار نقطه مشاهده تا مرکز فتاز آنتتن،
 rبرابتر بتا انتدازه بتردار نقطتته مشتاهده تتا مرکتز هندستی آنتتتن و
 pcoبرابر با اندازه بردار مرکز فاز آنتن تا مرکز هندسی آنتتن استت
رابطه ( )4را میتوان به شک رابطه ( )5نیز بازنویسی کرد
()1

2

 x pco    yr  y pco    zr  z pco 
2

2

x

r

r 

که در این رابطه مقادیر  yr ، xrو  zrبهصورت رابطه ( )6قاب محاستبه
هستند ،در این رواب زوایای  و  زاویه مشاهدهاند
( 1ال )
xr  d  cos  sin
( 1ب)
yr  d  sin  sin
( 1ج)
zr  d  cos
برای به دست آوردن مرکز فازی آنتن بایستتی اختتالف دو ستمت
رابطه ( )1به ازای زوایای مختل کمینه شود بهعبارتدیگر باید مرکتز
فازی آنتن با مختصات )  ( x pco , y pco , z pcoبه نحوی تعیین شود کته بته
ازای تمامی زوایا این مقدار کمینه باشد
بهمنظور یافتن مختصات مرکز فازی آنتتن متیتتوان از روشهتای
مختل ت بهینهستتازی اس تتفاده کتترد کتته در اینجتتا از روش الگتتوریتم
بهینهسازی ژنتیک برای یافتن بهینه سه متغیتر مجهتول  y pco ، z pcoو
 z pcoبهگونهای که مقتدار خطتای حاصت از رابطته ( )7کمینته شتود،
استفاده شده است
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که  Mو  Nبه ترتیب در این رابطه تعتداد گامهتای استتخراج اطالعتات
شبیهسازی از نرمافزار در راستاهای  θو  φمتیباشتند تعتداد گامهتای
استخراج اطالعات ،محدوده اعتبار مرکز فتازی محاستبه شتده آنتتن را
تعیین خواهند کرد در واقع حالت ایدهال زمانی اتفاق میافتد که مقدار
این خطا صفر باشد البته این بدان معنا نیست که دراین حالتت مرکتز
هندسی و مرکز فازی آنتن رویهم منطبق میگردند ،بلکه نشانگر صفر
بودن پارامتر تغییرات مرکز فاز آنتن استت بتهعبارتدیگر کتاربر آنتتن
میتوانتد مستتق از آنکته ستیگنال متاهواره از چته زاویتهای دریافتت
میگردد ،مرکز فاز آنتن را بدون خطا در نقطه محاستبه شتده در نظتر
بگیرد اما در عم تغییرات مرکز فاز هیچگاه صفر نمیگردنتد و الگتوی
تشعشعی فاز آنتن و الگتوی تشعشتعی فتاز کتروی (ایتدهال) مقتداری
اختالف را با همدیگر دارند که این میزان در واقع تعیینکننتده میتزان
پایداری فاز آنتن مدنظر است همانگونه که در رواب فتوق شترح داده
شد یافتن خطای نهایی در حالتی امکانپذیر است که مختصتات نقطته
مرکز فازی آنتن در دسترس باشد با توجه به اینکه این نقطه نیز جتزو
مجهوالت مسئله استت ،بتا استتفاده از الگتوریتم بهینهستازی ژنتیتک
بایستی ابتدا نقطهای که دارای کمتترین میتزان اختتالف در الگوهتای
فازی آنها باشد بهعنوان مرکز فازی محاسبه شود
 -2-2تغییرات مرکز فاز آنتن

 -3شبیهسازی و تأیید نتایج
در این بخش دو آنتن ریزنواری ارائه شده در مراجع [ ]61و [ ]64برای
کاربرد در باند فرکانسی  GPSاز منظر جابجایی مرکز فاز با استفاده از

Serial no. 82

روش ارائه شده مورد بررسی قرار میگیرند نتایج مربوط به
جابجاییهای مرکز فاز این دو آنتن در حالت سهبعدی بوده و خطای
تغییرات مرکز فاز این آنتنها نیز که از رابطه ( )6ناشی میشود نیز در
حالت سهبعدی است بهمنظور ارزیابی بهتر عملکردی فازی این دو
آنتن ،مرکز فازی این دو آنتن و تغییرات آن با طرح آنتن Choke ring
مقایسه میشوند آنتنهای  Choke ringاز آنتنهای تجاری و پرکاربرد
در کاربردهای تعیین موقعیت دقیق با عملکرد فازی بسیار مناسب
میباشند که در مراجع مختل به آنها پرداخته شده است
در شبیهسازیهای ارائه شده در این بخش از الگوریتم بهینهستازی
ژنتیک بهمنظور یافتن مرکز فاز استفاده شده استت در ایتن الگتوریتم،
اندازه جمعیت (کروموزومها)  11و تعداد نست ها  911در نظتر گرفتته
شده است تابع برازندگی این مسئله نیز همانطور کته در بختش قبت
بهتفصی مورد بررسی قرار گرفت ،حاص خطای بین فاز ایدهآل و فتاز
حاص از شبیهسازی آنتن در زوایای مختل است که بایستتی کمینته
شود برای بررسی روند همگرایی الگوریتم ،از منحنتی تتابع برازنتدگی
برحسب نس ها استفاده میشود که در شک  8بترای آنتنهتای متورد
شبیهسازی در ادامته نشتان داده شتده استت در ایتن منحنتی محتور
عمودی بهترین برازندگی در هر نس و محور افقی تعداد نست ها و یتا
همان مراح تکرار الگوریتم را نشان میدهد همتانطور کته در شتک
مشاهده میشود  ،با تکرار الگوریتم ژنتیک تابع برازش روند همگرایی به
سمت جواب بهتر را طی میکند و به بهترین پاسخ نزدیک میشود
7

x 10

Antenna 1
Antenna 2

10
8
6
4

Fitness value

پارامتر تغییرات مرکز فازی در این مقاله به چند صورت ارزیابی و نشان
داده شده است بهعنوان مهمترین معیار ابتدا پ از یتافتن مرکتز فتاز
یک آنتن با استفاده از روش ارائه شده در بخش قب  ،خطای بین الگوی
تشعشعی کروی از مح مرکتز فتاز و همچنتین الگتوی تشعشتعی فتاز
واقعی آنتن در تمامی صفحات  φو  θبهصورت سهبعدی متیپتردازیم و
این مقدار خطا پ از جمع شدن تمتامی مقتادیر آن بته ازای زوایتای
مختل نمایش داده میشود در حالتی دیگر تغییرات مرکتز فتاز آنتتن
مشابه با اکثر مقاالت بهصورت تغییرات در راستای محوری مشتخ و
به ازای تغییرات زاویه  θدر یک صفحه  φمعین نشان داده است بالطبع
در این حالت قضاوت در مورد پایتداری مرکتز فتازی محتدود بته یتک
صفحه مشخ است و در ضمن تنها میتوان به بازه تغییرات مرکز فاز
بهعنوان پارامتر قاب ذکر در روش ارزیابی اشاره کرد
درنتیجه میتوان گفت که روش اول ارائه شده در این مقاله ،یعنتی
ارزیتتابی ستتهبعدی میتتزان تغییتترات بتته ازای زوایتتای مختل ت تقریتتب
واقعیتری از عملکرد فازی آنتن به دست خواهتد داد بته ایتن منظتور
میزان خطای محاسبه شده در رابطه ( )7در آخترین گتام بهینهستازی
نشانگر میزان مجموع خطای فاز به ازای زوایای مختل خواهد بود

تعیین مرکز فازی آنتنهای

GNSS

2
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0

0

شکل  :2تابع برازندگی برحسب نسلها برای آنتنهای یک و دو

 -1-3آنتن شماره یک -مایکرواستریپ با حفره پشتی
آنتن مایکرواستریپی با حفره فلزی پشتی که در مرجع [ ]61ارائه شده
است ،در شک  3نشان داده شده است این آنتن در باند فرکانسی L1
کار میکند و از دو نقطه با فاز متعامد تغذیه میشود ابعاد کلی این
آنتن  44×44میلیمتر و ارتفاع آن  14/54میلیمتر است این آنتن
همچنین در کاربردهای ضدجمینگ نیز بهصورت آرایهای بهکاربرده
میشود از مهمترین ویژگیهای این آنتن تزویج بین عنصری 3پایین در
آرایه آن است عنصر تکی آنتن شماره یک در شک  3نشان داده شده
است عنصر تشعشعی این آنتن دارای یک حفره که شام دوتکه است،
است تکه پایینی بهصورت فیزیکی به دو پروب عمودی متص است و
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تکه باالیی نیز از طریق تزویج تغذیه میگردد ابعاد تکه باالیی
 37/6×37/6میلیمتر و ابعاد تکه پایینی نیز 34/1×34/1میلیمتر است
[]61

شکل :3ساختار کلی آنتن شماره یک []16

تعیین مرکز فازی آنتنهای

GNSS

با ترکیب این دو ساختار میتوان یک آنتن متوج ستطحی کتاهش
یافته در باند  )6/141 GHz( L1و باند  )6/884 GHz( L2دست یافتت
که در هر دو باند مورد نیاز در سامانه جتی پتی اس (یعنتی  L1و ) L2
عملکرد مطلوبی داشته باشد طرح ایتن آنتتن در شتک  4نشتان داده
شده است حال برای اینکه آنتن تشعشع با قطبش دایتروی راستتگرد
داشته باشد که مطلوب سامانه  GPSاست ،باید که هر کتدام از ایتن دو
بخش آنتن دو مح مجزا برای تغذیه با زاویه  03درجه مکتانی نستبت
به هم و همچنین با اختالف فاز  03درجه الکتریکی داشته باشتند کته
در شک نیز نشان داده شده است[]64

 -2-3آنتن شماره دو -آنتن موج سطحی کاهش یافته
این آنتن در که در مرجع [ ]64معرفی شده است ،بر اساس کاهش
موج سطحی 4است شعاع دو آنتن داخلی و خارجی به ترتیب  3/33و
 5/54میلیمتر و ارتفاع آن  1/52میلیمتر است یک ویژگی مشترک
بیشتر آنتنهای ریزنوار این است که آنتن عالوه بر امواجی که به فضا
تشعشع میکند ،مودهایی از امواج سطحی نیز منتشر میسازد توانی
که توس این امواج سطحی منتشر میگردد با فرض دیالکتریک
نامحدود ،در واقع توان از دست رفته است و بازده تشعشعی کلی آنتن
را کاهش میدهد برای دیالکتریکهای محدود نیز توان موج سطحی
از لبهها منتشر شده و الگو تشعشعی آنتن را به هم میریزد عالوه بر
این تحریک امواج سطحی باعث تزویج متقاب مضاعفی بین عناصر
مختل آنتن خواهد شد چونکه این امواج در راستای شعاعی بسیار
آهستهتر از امواج منتشره در فضا تضعی میگردند به خاطر دالی
ذکر شده همواره تحریک امواج سطحی نامطلوب است
آنتنهای تکه ریزنواری موج سطحی کاهشیافتته بترای کمکتردن
قاب توجه موج سطحی طراحی میگردند و اگر دیالکتریکهتای بکتار
رفته از لحاظ الکتریکی نازک باشد موجب کاهش تشعشع جانبی (امواج
منتشره در فضا که از سطح هوا–دیالکتریک منتشتر متیگردنتد) نیتز
میگردد درنتیجه این آنتنها همواره الگو تشعشعی بهتری را به ختاطر
از بین بردن امواج سطحی و تشعشعات جانبی دارا میباشند با اینکته
آنتنهای ریزنواری موج سطحی کاهشیافته به خاطر ریزنوار بودنشتان
مزیتهای این نوع آنتنها را دارنتد ،الگتو تشعشتعی ایتن نتوع آنتنهتا
نسبت به آنتنهای تکه دایروی معمولی تشعشع بسیار کمتری در افق و
ناحیه پشتی آنتن دارد بنابراین مشخصات فیزیکی آنتن به همراه الگتو
تشعشعی مناسب آن ،این آنتن را گزینه خوبی برای کاربردهای  GPSبا
دقت باال قرارداده است ،چرا که در این کاربردها مقاوم بودن نسبت بته
سیگنالهای چندمسیری که از زوایای کتم و یتا از ستمت زمتین (زیتر
آنتن) به سمت آنتن میآیند برای حصول بیشینه دقتت در مکتانیتابی
نیاز است
دو ساختار معروف از آنتن مذکور آنتن موج سطحی کتاهش یافتته
اتصال کوتاه شده حلقوی 5و آنتن متوج ستطحی کتاهش یافتته اتصتال
کوتاه شده حلقوی معکوس 6است

Serial no. 82

شکل :4یک آنتن تکه موج سطحی کاهش یافته در دو باند[]17
 -3-3آنتن شماره سه -آنتن Choke Ring

آنتن شک  5نیز یک نمونه از آنتنهای  Choke Ringبا قابلیت پوشش
باند فرکانسی منظومههای موقعیتیابی مختل و حذف بسیار مطلتوب
سیگنالهای ناشی از چندمسیرگی را دارا است این متدل از آنتنهتای
 GPSمتشک از یک آنتن ریزنواری سوار شده بر صفحه زمتین رینگتی
شک است که دارای مزیت کاهش اثرات شکست لبهای ناشی از امتواج
سطحی و تشعشع جانبی و البته عیب حجیم بودن و هزینه و وزن زیاد
میباشند شعاع حلقههای رینگیشک روی صفحه زمتین ایتن آنتنهتا
معموالً مابین  911تا  711میلیمتر است قطتر ایتن آنتتن  911mmو
ارتفاع آن  14mmاست این آنتن دارای مزایایی نستبت بته نمونتههای
قبلی و کالسیک آنتن  Choke ringاست از مهمترین ویژگیهتای ایتن
آنتن کمعمق بودن و درواقع ارتفاع کم این آنتن نستبت بته نمونتههای
مشابه دیگر است عنصر تشعشعی این آنتتن یتک عنصتر پاپیونشتک
گردان است که در مرکز آنتن قرار گرفته است ایتن آنتتن بتا طراحتی
منحصتتربهفردی کتته دارد دارای لوبهتتای فرعتتی و کنتتاری کوچتتک و
ایزوالسیون پالریزاسیون بسیار عالی بهخصوص در زوایای اوج پتایینتر
است در نمونه ساخته شده این آنتن در کنار آنتتن کالستیک Choke
 ringبه نمایش در آمده است[]62
در جدول شماره  1نتایج شبیهسازیهتای صتورت پذیرفتته بترای
یافتن مرکز فاز کلی آنتنهای معرفتی شتده در سته راستتای  y ، xو z
ارائه شده است در این جدول نتایج جابجایی مرکز فاز به همراه خطای
کلی تغییرات مرکز فازی آنتنهای بررسی شده در حالت سهبعدی بیان
شدهاند
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شکل :5یک نمونه آنتن استاندارد  choke ringاز دو نمای باال و کنار
سهبعدی[]18

برای این منظور ابتدا با تعری متغیرهای متورد نیتاز در یتک دستتگاه
مختصات نسبی جابجا شده ،اقدام بته بهینهستازی پتارامتر متدنظر بتا
استفاده از ابزار بهینهسازی نرم افتزار بترای یتافتن مناستبترین نقطته
قرارگیری دستگاه مختصات جدید شده استت و از ایتن طریتق میتزان
انحراف از مبدأ که همان مرکز فاز آنتن است ،تعیین گردید نتایج ایتن
بررسی در جدول شماره  2و  3آورده شدهاند همتانطور کته مشتاهده
میگردد ،نتایج بهدستآمده از  HFSSتا حد خوبی بتا نتتایج محاستبه
شده توس روش ارائه شده در این مقاله با کد مطلب تطابق دارد
4
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شکل :6مرکز فاز متوسط آنتنها در صفحه  xyبه ازای تمامی زوایای
اوج
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جدول  :1نتایج شبیه سازی مرکز فاز

2

)x(mm

)y(mm

)z(mm
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آنتن شماره 1

1/56

2/61

6/58

88/05

آنتن شماره 2

2/51

3/11
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74/36

آنتن شماره 3

0/12

-0/59

4/85

42/51
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60

, deg
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0

0

(ال )
12
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8

در شک  6نیز مرکز فاز مربوط به آنتنهای شماره یتک ،دو و سته
در صفحه افقی نشان داده شده است این شک در واقع میزان انحتراف
مرکز فازی کلی این آنتنها را نشان میدهد و با اعمتال ایتن مقتدار در
سیستمهای پردازشی سامانه  GPSمیتوان از خطاهتای ناشتی از ایتن
پدیده جلوگیری نمود

6
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30

0

Phase Center Variation, mm

antenna1
antenna2
antenna3

بهمنظور تأیید و صحتسنجی پاسخهای بهدستآمده توست روش
ارائه شده ،از نرم افزار تحلی تمام موج  HFSSاستفاده شده است[]63

y, mm

2

Phase Center Variation, mm

به این منظور اطالعات الگو فاز راستگرد در فضای ستهبعدی بته ازای
زاویه  0    180و  0    360از نرمافزار  HFSSاستتخراج گشتتند
الزم به ذکر است که این مقادیر نمیتواند معیار مناسبی برای مقایسته
انتنها باشد زیرا این مقادیر تنها نشانگر نقطه مرکزی تشعشعی آنتتن
میباشند بهعبارتدیگر این مختصتات مرکتز فتازی آنتتن نمتیتواننتد
معیاری برای ارزیابی پایداری فازی آنتن باشد ازاینرو مقادیر مربوط به
خطای تغییرات مرکز فاز در جدول شماره  1آورده شدهاند که میتواند
مناسبترین معیار بترای ارزیتابی عملکترد مربتوط بته پایتداری فتازی
آنتنهای گوناگون باشد خطای تغییترات مرکتز فتاز در واقتع نشتانگر
میزان اختالف مابین الگوی واقعی و الگوی کروی ایتدهآل آنتتن حتول
مرکز فازی محاسبه شده است در حالت مطلوب ایتن خطتا بته مقتدار
بسیار نزدیک به صفر میرسد که البته در این حالت هیچ الزامتی بترای
صفر شدن مرکز فاز آنتتن وجتود نتدارد بتا مشتاهده نتتایج مشتخ
میگردد که همانطور که انتظار میرفت آنتن شتماره سته نستبت بته
آنتنهای شماره یک و دو به ترتیب  51/7و  42/7درصد بهبود وضعیت
پایداری فازی را دارا است و از این حیث میتواند گزینه مطلتوبی بترای
کاربردهای موقعیتسنجی دقیق  GPSباشد

تعیین مرکز فازی آنتنهای

GNSS

(ب)
شکل :7تغییرات مرکز فاز آنتنهای شماره یک ،دو و سه در راستای
محور عمودی (

 ) z pcoدر الف) صفحه  ،φ=0ب) φ=90
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 دو و سه در راستای، تغییرات مرکز فاز آنتنهای شماره یک:8 شکل
φ=45 صفحه افقی و صفحه ثابت

 نتایج صحت سنجی آنتن شماره یک:2 جدول
Phi=90 در صفحه

Phi=0 در صفحه

Z

Y

Z

X

6/58

2/61

6/58

1/56

6/92

2/42

6/76

1/28

مرکز فاز بدست آمده
توسط کد متلب
مرکز فاز بدست آمده
HFSS توسط نرم افزار

 نتایج صحت سنجی آنتن شماره دو:3 جدول
Phi=90 در صفحه

Phi=0 در صفحه

Z

Y

Z

X

5/92

3/11

5/92

2/51

6/21

3/32

6/16

2/86

مرکز فاز بدست آمده
توسط کد متلب
مرکز فاز بدست آمده
HFSS توسط نرم افزار

 نتیجهگیری-4
مرکز فازی آنتن و تغییرات آن در ایتن مقالته بتا استتفاده از الگتوریتم
ژنتیک محاسبه گردید به این منظور خطای بتین الگتوی فتاز ایتدهآل
آنتن حول مرکز فازی فرضی آن و نیتز الگتوی فتازی واقعتی آنتتن در
 بهصورت سهبعدی محاسبه شده و بتا استتفاده ازθ  وφ تمامی صفحات
الگوریتم ژنتیک کمینه شده است استفاده از الگتوریتم ژنتیتک باعتث
شده است که احتمال موفقیت در محاسبه دقیقتر مرکز فازی آنتن در
این مسئله بهینهسازی افزایش یابتد میتزان خطتای بهدستتآمده نیتز
بهعنوان یک معیار ارزیابی مناسب و کام از رفتار فازی آنتن ارائه شده
 مرکز فازی سه نوع آنتن با کاربرد،است بهمنظور تأیید نتایج ارائه شده
 محاسبه و مقایسه شده است در نهایت نیز مرکز فازی آنتن بتاGNSS
 بهصورت مستتقیم محاستبه شتدهHFSS استفاده از نرمافزار تمام موج
است که نتایج آن مؤید نتایج بهدستتآمده از روش پیشتنهادی استت
 استفاده از دادههای شبیهسازی،محاسبه دقیق مرکز فاز سهبعدی آنتن
 و محاستبه میتزان پایتداری،در محاسبه بهجای دادههای انتدازهگیری
مرکز فازی آنتن از ویژگیهای اصتلی روش پیشتنهادی در ایتن مقالته
میباشند
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