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چكیده :در این مقاله طرحی جدید از یک آنتن محفظه تشدیدی به همراه ساختار باند شکاف الکترومغناطیسی که به عنوان یک سطح انتخاب
کننده فرکانس مورد استفاده قرار میگیرد معرفی می شود .تاثیر الیه سوپراستریت بر روی تلفات برگشتی آنتن میکرواسترپ که توسط پروب
تغذیه میشود مورد آزمایش قرار می گیرد .جهت افزایش بازده کل ساختار شامل آنتن میکرواستریپ و الیه سوپراستریت باید تطبیق امپدانس
مناسبی صورت پذیرد .با تغییر فاصله ما بین الیه سوپراستریت و آنتن میتوان به فرکانسهای کاری متفاوتی دست یافت .در طرح نهایی پهنای
باندی حدود  12درصد با دایرکتیویتهای بیش از  13dBحاصل میشود.

واژههای كلیدی:

باند شکاف الکترومغناطیسی ،آنتن میکرواستریپ ،سوپراستریت ،ساختار انتخاب کنندهی فرکانس ،فرکانس معیوب.

Using Electromagnetic Bandgap Structures to Enhance
the Bandwidth and Directivity of Microstrip Antenna
F. Khosravi Afoosi, M. N. Azarmanesh, J. Nourinia

Abstract:

)In this paper, we present a new design of a high directive electromagnetic band gap (EBG
resonator antenna that utilizes a single layer of a taper compact uniplanar-compact EBG (UC-EBG) as a
)superstrate. The influence of EBG superstrates over return loss of the probe-fed micro strip antenna (PFMA
has been studied. It is required to have proper impedance matching to increase the efficiency of the whole
structure, including the PFMA and EBG superstrate. The different operating frequencies by adjusting the
distance of superstrate layer from printed patch antenna are obtained. The final design have a bandwidth of
about 12% with directivity more than 14dB.
Electromagnetic bandgap, microstrip antenna, superstrate, frequency selective surfaces, defect
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 -1مقدمه

 -2تحلیل

ساختـارهـای) ،(EBGآرایـههـای پـریـودیـکی هسـتند کــه از مـواد
دی الکتریک ،فلزی و یا ترکیبی از فلز و دیالکتـریک تشکیل میشوند.
ساختــارهای  EBGاز انتشار امواج در جهت خاص و فرکـانس خـاص
جلوگیری میکنند ،لذا میتوانند در فیلتر کردن به کـار گرفتـه شـوند
[ .]1این ساختارها به دالیل متفاوتی در آنتنها به کار گرفته میشـوند
[ .]2در مواردی ساختارهای  EBGدوبعدی به عنوان زیرالیـهی آنـتن
میکرواستریپ برای محدود کردن امواج سطحی تحـت عنـوان سـطوح
امپدانس باال به کار گرفته میشوند [ .]4-6سـطوح منـنوعی هماننـد
سطوح هادی مغناطیسی نیز به منظور کاهش عـر مقطـآ آنـتنهـا
نوعی دیگر از نحوهی به کـارگیری سـاختارهای  EBGاسـت [.]7-11
استفاده در آنتنهای رزوناتوری با دایرکتیویتهی باال نمونهی دیگـری از
کاربرد ساختارهای  EBGاست که در این مقاله بـه آن پرداختـه شـده
است .اساس کار در این نمونهی اخیر استفاده از فرکانسهـای معیـوب
ایجاد شده توسط ساختار  EBGاست .اگر منبآ تشعشآ اصـلی توسـط
ساختار  EBGاحاطه شود تحـت شـرایط خـاص امکـان ایجـاد پتـرن
تشعشعی با دایرکتیویتهی باال فراهم میشـود .ایـن نمونـه در سـاختار
شــکل (-1الــ ) نشــان داده شــده اســت .آرایــشهــای متفــاوتی از
ساختارهای  EBGدر طراحی آنتنهای رزوناتوری با بهرهی بـاال مـورد
استفاده قرار میگیرند .از آن جمله مـیتـوان بـه صـفحات چندالیـهی
ساخته شده توسط میلههایی از جنس فلـز و مـواد دیالکتریـک [-13
 ،]12صــفحات دیالکتریــک چندالیــه [ ]11-17و Frequency
 (FSS) Selective Surfacesکه به صورت چند الیـه مـورد اسـتفاده
قرار میگیرند [ 11و  ،]11اشاره کرد.

توسط مدل هندسی نوری ساده میتوان عملکرد ساختار را بـه صـورت
محفظــهی تشــدید تشــریح کــرد .تحلیــل پرتــوی نــوری در تشــریح
ســاختارهایی کــه شــامل دو ســطح مــنعکس کننــده هســتند قابــل
بهکارگیری است [ .]23این تحلیل را میتوان برای طراحی آنـتنهـای
بهره باال نیز به کار گرفت .در گذشته آنتنهای مسطح با دایرکتیویتهی
باال متشکل از صفحهی زمین ،سطح Partially Reflective Surface
) (PRSبه عنوان سوپراستریت و منبآ تشعشعی ساده با استفاده از این
روش مورد مطالعه قرار گرفته اسـت [ 26و  .]21در ایـن مـوارد سـطح
بینهایت در نظر گرفته میشود که این فر باعث نادیده گـرفتن اثـر
لبهای و لذا صرفنظر از مدهای باالتر تزویجی میگـردد .اگرچـه روش
اشاره شده تقریبی اسـت و لـیکن در بـا ارزشـی در مــورد عملکـرد
آنتنهای بهره باال داده و خط مشی برای طراحی موفق است .تحلیل به
صورت مختنر در ادامه آمده است.
در شکل (-1ب) مدل محفظهی تشدید سـاختار نشـان داده شـده
است .محفظهی تشدید از صفحهی زمین و  PRSکـه در فاصـلهی  dاز
زمین قرار دارد تشکیل شده است PRS .مسـطح همگـن فـر شـده
است .عملکرد آنتن را میتوان با تعقیـ مسـیر امـواج کـه بـه صـورت
انعکاس در محفظهی تشدید است توضیح داد .تغییر فـاز مـوج توسـط
طــول مســیر ،فــاز صــفحهی زمــین Perfect Electric Conductor
) (PECو فاز ضری انعکاس الیهی  PRSایجاد میشود .تـوان انتقـالی
را میتوان ناشی از تداخل امواج انتقال یافتـه از  PRSدر نظـر گرفـت.
بنابراین میتوان دایرکتیویتهی محفظهی تشدید را با استفاده از فرمول
( )1به دست آورد [ 26و .]21

سهولت بـه کـارگیری  FSSبه عنوان سوپراستریت برای آنتنهای پچ و
دریچهای قابل توجه است .هدف رسیدن همزمان به بهرهی تشعشعی باال به
همراه تلفات برگشتی کم است و این امکانپذیر نیست مگر این که کل
ساختار تطبیق مناسبی با تغذیه داشته باشد .انواع متنوعی از FSSها وجود
دارد که میتوان از آنها به عنوان الیهی سوپراستریت استفاده کرد [.]2
استفاده از FSSهای حلقوی که قابلیت چندباندی را فراهم میکنند نیز مورد
توجه قرار گرفته است [ .]22-22تاثیر ابعاد حلقههای متفاوت و نیز مقایسهای
بین این نوع  FSSبا انواع دیگر نیز صورت گرفته است [ .]23تقارن در
هندسهی  FSSخاصیتی است که باعث میشود ،ساختار در برابر موج تابشی
با پالریزاسیون افقی و عمودی رفتار یکسانی نشان دهد.
در ادامه ابتدا برای رسیدن به یک بینش ،کل ساختار را به عنوان یک محفظه-
ی تشدید در نظر گرفته و به تحلیل آن توسط مدل پرتوی نور پرداخته می-
شود .سپس با استفاده از نرمافزارهای  HFSSو  Ansoft Designerبه
طراحی سلول واحد و نحوهی بهکارگیری  FSSجدیدی در نقش الیهی
سوپراستریت پرداخته و در نهایت به بررسی کل ساختار به منظور طراحی
نهایی میپردازیم.
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رابطهی ( )3بیانگر این مورد است که ،دایرکتیویتهی بیشینه تابعی از اندازهی
ضری انعکاس  PRSاست .با توجه به تحلیل فوق برای تحقق دایرکتیویتهی
بیشینه ضخامت محفظهی تشدید باید حدود نن طولموج در نظر گرفته
شود .در این حالت ضری انعکاس  Rنزدیک مقدار واحد شده و به دنبال آن
مقدار دایرکتیویتهی بزرگی حاصل میشود.

شکل ( :)1ال ) آنتن پچ با تغذیهی کواکسیال به همراه الیهی سوپراستریت
ب) مدل هندسی پرتوی انعکاسی درون محفظهی تشدید ج) استفاده از
تئوری تنویر برای آنالیز ساختار .EBG

 -4طراحی آنتن پچ و ساختار  FSSبه عنوان الیه
سوپراستریت به صورت جداگانه

به کارگیری ساختارهای  EBGبه منظور استفاده...
باید مقدار ضری انعکاس سطح  PRSبه مقدار واحد نزدیک باشد .در ضمن
مشخص شد که این شرط با رعایت فاصلهی نن طول موج مابین عننر
تشعشعی و الیهی سوپراستریت ارضا میشود .در این قسمت با استفاده از
تئوری تنویر و نرمافزار  HFSSبه بررسی دقیق این مورد پرداخته میشود.
با در نظر گرفتن تنویر الیهی سوپراستریت نسبت به صفحهی زمین PEC
میتوان از صفحهی زمین صرفنظر کرده و کل ساختار را مانند شکل (-1ج)
تنور کرد ،الزم به ذکر است که در این شکل عننر تشعشعی مشخص نشده
است .حال برای بررسی مشخنات این ساختار به سراغ یک عننر واحد از
الیهی  FSSو اعمال شرایط مرزی پریودیک و شبیهسازی آن میرویم .همان
گونه که اشاره شد ساختارهای  FSSمتنوعی وجود دارد که میتوان از آنها
استفاده کرد اما در این مقاله به ارائه ساختار جدیدی پرداخته میشود .یک
سلول از این ساختار در شکل ( )2نشان داده شده است .با در نظر گرفتن
فـرکانس کـاری  ،12/5GHzالیـهی  FSSرا در حدود ( 11mmنن
طولموج) ،باالتر از صفحهی زمین بر روی زیرالیهی  RT/duroid5870با
ثابت دیالکتریک  2/33و ضخامت  1/6mmقرار داده و جهت به دست آوردن
منحنیهای ضری انتقال و ضری انعکاس بر حس فرکانس با در نظر گرفتن
تئوری تنویر ،از شبیهسازی با نرمافزار  HFSSاستفاده میکنیم .ضری
انتقال بر حس فرکانس به ازای مقادیر متفاوت از  dدر شکل ( )3نشان داده
شده است .با دقت در شکل ( )3میتوان مشاهده کرد که منحنیهای مربوط
به ضری انتقال در فرکانسهایی به مقدار صفر دسیبل نزدیک میشود .این
فرکانسها ،همان فرکانسهای معیوبی است که در بخش ( )1به آن اشاره شد.
فرکانس های معیوب را با توجه به نحـــوهی توزیآ میدان الکتریکی در
صفحهی عمود بر سطح  FSSبه دو دستهی مد زوج و مد فرد تقسیم می-
شوند .فرکانسها ی مد زوج با توجه به صفر بودن میدان الکتریکی در محل
صفحهی زمین مورد توجه قرار میگیرد .مدهای زوج و فرد در شکل ()3
مشخص شدهاند .با دقت در نمودار ضری انتقال با توجه به تمایل بهکارگیری
مدهای زوج نمودار مربوط به  d  11/5mmاز لحاظ پهنای باند شرایــط
بهتری از خود نشان میدهد.

در این قسمت به ترتی به طراحـی الیـهی سوپراسـتریت و آنـتن بـه
صورت جداگانه پرداخته میشود .ضری انتقال الیهی سوپراستریت بـا
استفاده از نرمافزار  Ansoft Designerبه منظور تعیین فرکـانسهـای
معیوب ایجاد شده توسط ساختار مورد بررسی قرار میگیـرد .در ادامـه
آنتن پچ به صورت منفرد شبیهسازی شده و خنوصـیات تشعشـعی آن
برای مقایسه مشخص میشود.

 -1-4شبیهسازی و طراحی ساختار FSS
در بخش قبل این نتیجه حاصل شد که برای داشتن دایرکتیویتهی بیشینه
شکل ( :)2ساختار  FSSجدید ،کلیهی ابعاد بر حس میلیمتر
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فرکانسـی که در این شـرایط فـراهم شـده  11/2GHzاســـت .بـرای
مقایســـهی نتیجه شبیهسازی با نتیجهای که با تحلیل به صورت مدل
محفظهی تشدید صورت گرفته ،نمودار ضری انعکاس ایـن سـاختار از
طریق شبیهسازی با  HFSSدر شکل ( )3آورده شده است .همانگونـه
کــه انتظــار مــیرفــت ،مقــدار ضــری انعکــاس در نزدیــک فرکــانس

به کارگیری ساختارهای  EBGبه منظور استفاده...

 11/2GHzبه مقدار واحد نزدیک است .پس مـیتـوان نتیجـه گرفـت
آنچه از تحلیل به روش محفظهی تشدید استنباط شـد درسـت اسـت.
تاکنون ساختار  FSSمطلوب و فاصلهی مناس میان صـفحهی زمـین
با آن طراحی شده است .در قسمت بعد بـه طراحـی عننـر تشعشـعی
اصـــلی کـــه آنـــتن پـــچ مســـتطیلی اســـت پرداختـــه مـــیشـــود.

شکل ( :)4نمودار ضری انتقال بر حس فرکانس به ازای مقادیر متفاوت .d
داده شده است .پهنای باند فرکانسی آنتن با معیار  -12dBحدود  1درصد و
بهرهی آن در فرکانس  1/1GHzنزدیک به  6dBبرای یک آنتن پچ قابل
قبول است

شکل ( :)3ضری انعکاس بر حس

فرکانس برای d=13/1mm

 -2-4آنتن پچ به عنوان عننر تشعشعی اصلی
ابعـاد آنتــن مـورد استفــاده در این مقاله یک آنتــن پچ مستطیلی با ابعاد
 1/2mm×7mmاست .این آنتــن بر روی زیــــرالیهی از نوع
 RT/duroid5870با ثابت دیالکتــریک  2/33و ضخـامت  1/6mmبا
تغذیهی کواکسیال برای کار در فرکانسی نزدیک به  12GHzطراحی شده
است .پروب تغذیه در فاصلهی  3/5mmاز لبهی پچ در راستای طول و
 3/5mmدر راستای عر آن قرار دارد .نمودار تلفات برگشتی و بهرهی آنتن
که توسط نرمافزار  Ansoft Designerبه دست آمده در شکل ( )5نشان
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شکل ( :)1خنوصیات تشعشعی آنتن پچ مستطیلی (ال ) تلفات برگشتی

 -3تحلیل کل ساختار
ترکی آنتن با الیهی -FSSای که به عنوان الیهی سوپراستریت مـورد
استفاده قرار گرفته تشکیل یک آنتن رزوناتوری بـا دایرکتیویتـهی بـاال
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میدهد .در این قسمت الیـهی  FSSرا بـا ابعـاد 10GHz  10GHz

در باالی آنـتن اضـافه مـی شـود .بـا تکیـه بـر نتـایجی کـه تـاکنون از
شبیهسازیها به دست آمده انتظار میرود که آنتن در فرکانسی حـدود
 11GHzاز خود تشدید نشان دهد .علت استفاده از لفظ حدود به دلیل
تاثیر الیه ی سوپراستریت بر روی آنتن و تطبیق آن با خط تغذیه است.
چرا که همان گونه که گفته شد ،الیهی سوپراستریت مشابه باری برای
آنتن است و بـر روی تطبیـق امپدانسـی آن تــاثیر مـیگـذارد .نتـای
شبیهسازی کل ساختار برای نشان دادن تـاثیر الیـهی سوپراسـتریت و
هم چنین مقادیر  dدر شکل ( )6ترسیم شده است.

به کارگیری ساختارهای  EBGبه منظور استفاده...

بر روی دایرکتیویتهی آنتن بوده و میتوان مقدار آن را مستقل از مکان
پروب تغذیه فر کرد .این مورد در شکل ( )7نشان داده شده است در
این شکل فاصلهی پروب از مرکز پچ با  gنشان داده شده است .نتای
شبیه سازی برای بررسی اثر مکان پروب در مقدار تلفات برگشتی در
شکل ( )1نشان داده شده است.

همانگونه که در شکل مشخص است نمودار خط پر که مربوط به
 d=13/1mmدر مقایسه با دو نمودار دیگر از شرایط بهتری برخوردار است و
نه تنها مقدار دایرکتیویتهی بیشتری را ایجاد کرده بلکه در گستردهی وسیآ-
تری نسبت به دو نمودار دیگر این حالت را حفظ کرده است .با مقایسهای
شکلهای ( )1و ( )6میتوان تاثیر الیهی سوپراستریت ،به صورت افزایش
 1dBدر مقدار دایرکتیویته ،را به وضوح مشاهده کرد .در بخش بعد به بررسی
مقدار تلفاتی برگشتی آنتن در حضور الیهی سوپراستریت پرداخته شده و با
تغییر مکان پروب ،محل مناس جهت ایجاد تلفات برگشتی کم ،مشخص
میشود.

شکل ( :)6نمودار دایرکتیویتهی آنتن با الیهی سوپراستریت برای مقادیر
متفاوت از d

شکل ( :)7نمودار دایرکتیویتهی آنتن با الیهی سوپراستریت برای مقادیر
متفاوت از g

شکل ( :)1تلفات برگشتی آنتن با الیهی سوپراستریت برای مقادیر متفاوت از
g
در شکل ( )1تاثیر مقدار  gدر تلفات برگشتی مشهود است و با استفاده از آن

 -1-3اثر مکان پروب تغذیه بر روی پارامترهای تشعشعی
آنتن

میتوان مقدار  g=1mmرا به عنوان گزینهی مناسبی انتخاب کرد .چرا که با
تلفات برگشتی کم ،پهنای باندی حدود  13/1درصد با معیار  -11dBرا
پشتیبانی میکند که در مقایسه با پهنای باند 3درصدی آنتن منفرد قابل

دایرکتیویته و تلفات برگشتی آنتن برای  d=13/1mmو مکانهای
متفاوت پروب نسبت به مرکز پچ برای محل تغذیه بررسی میشود.
مشاهده میشود که با وجود دایرکتیویتهی قابل توجه به دلیل مقدار
زیاد تلفات برگشتی ،بازده تشعشعی آنتن کم است و همین طور پهنای
باند آنتن در مقایسه با حالت بدون الیهی سوپراستریت تغییر
چشمگیری نکرده است .به همین منظور با تغییر مکان پروب تغذیه ب
این مشکل را حل کرد .نکتهی جال توجه ،تاثیر کم تغییر مکان پروب

توجه است .در طرح نهایی برای  ،gاین مقدار در نظر گرفته شده است .مورد
دیگری که در زمینه ی طراحی این نوع آنتن باید مورد توجه قرار گیرد ابعاد
الیه ی سوپراستریت است .در طراحی قسمت قبل مشـــــاهده شــــد که با
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انتخاب الیهی ســـوپراستـــریت به ابعــــاد  10GHz  10GHzمیتوان به
مقدار دایرکتیویتهای بهتر از  11dBدست پیدا کرد .دایرکتیویتههای باالتر از
این با افزایش ابعاد الیهی سوپراستریت قابل دسترسی میباشد و این مورد را
میتوان به صورت زیر توجیه کرد .آنچه که تئوری آنتن در مورد افزایش
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دایرکتیویته بیان میکند به این صورت است که افزایش سطح مقطآ دریچهی
تشعشعی آنتن یکی از عوامل موثر در افزایش مقدار بهره و دایرکتیویته است،
و لیکن در مسیر افزایش دایرکتیویته دو مانآ خودنمایی میکنند .اولین مورد
پهنای باند ساختار است که با افزایش دایرکتیویته ،کاهش محسوسی در آن
مشاهده میشود ،در نتیجه در این زمینه باید منالحهای مابین مقدار
دایرکتیویته و پهنای باند مورد نظر صورت پذیرد .دومین مورد قابل ذکر را
میتوان این گونه بیان کرد که با افزایش ابعاد الیهی سوپراستریت بعد از
گذشتن از مقداری مشخص تاثیر به سزایی در مقدار دایرکتیویته مشاهده
نمیشود .این مقدار را می توان با بررسی میدان نزدیک ساختار در محل الیهی
سوپراستریت مشخص کرد .برای این منظور ،پترن تشعشعی میدان نزدیک
آنتن را ترسیم کرده ،در محدودهای که اندازهی میدان کماکان مقدار قابل
توجهی دارد افزایش اندازهی الیهی سوپراستریت باعث افزایش دایرکتیویته
میشود.

 -1طرح نهایی
در این قسمت ساختار طراحی شده نهایی مورد بررسی قرار میگیرد .نمای
کلی ساختار در شکل ( )1نشان داده شده است .الیهی  FSSمشابه شکل ()2
با همان ابعاد به صورت آرایهی  7  7بر روی زیرالیهی RT/duroid5870
با ثابت دیالکتریک  2/33و ضخامت  1/6mmقرار گرفته است .با این انتخاب
اندازه ابعاد الیهی  FSSحدود  35mm  35mmمیشود .آنتن مورد
استفاده با ابعاد  1/2mm  7mmیـک آنتن پچ مستطیلی است که بر روی
زیرالیهی RT/duroid5870با ثابت دیالکتریک  2/33و ضخامت 1/6mm
ساخته شده است .محل تغذیه کواکسیال به مقدار  1mmاز وسط پچ در
راستای طول آن قرار گرفته است .تحت تاثیر تغییر مکان پروب مقدار d
مناس برابر 11/3mانتخاب شده که به مقدار نن طولموج نزدیک است.
شبیهسازی کل ساختار توسط نرمافزار Ansoft Designerصورت گرفته
است.
نتای شبیهسازی تلفات برگشتی و دایرکتیویتهی آنتن در شکل ( )12با
نتای انـدازهگیری شـده برای مقایسه نشان داده شده است .مشاهده میشود
که نتای شبیهسازی و اندازهگیری شدهی تجربی توافق خوبی با هم دارند.
اختالف ناچیزی که مشاهده میشود را میتوان ناشی از خطا در ساخت
دانست ،به خنوص که دو الیهی تشکیل دهندهی آنتن باید به طور کامل با
هم مـوازی باشــند که این امر به آسانی امکانپذیر نیست .با توجه به شکل
( )12مشخص میشود که نه تنها پهنای باند آنتن به حدود  12درصد رسیده،
در ایـن محـدوده دایـرکتیویته بیش از  11dBاست .شکـل ( )11پترنهای
تشعشعی صفحهی E-و صفحهی H-را در فرکانسهای  2/1GHzو
 12/1GHzنشان میدهد .جدول ( )1که مقایسهای مابین طرح پیشنهادی و
موارد مشابه را نشان میدهد که کارآمد بودن طرح را آشکار مینماید.
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شکل ( :)2نمایی از آنتن بهره باالی پیشنهادی ساخته شده ال ) سطح
باالیی الیهی سوپراستریت ب) آنتن پچ و ساختار متناوب اطراف آن قرار
گرفته در الیهی تحتانی ج) نمایی از کل ســاختار متشکل از الیه
سوپراستریت و آنتن پچ به همراه آرایههای .FSS
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شکل ( :)11نتای اندازهگیری تجربی و شبیهسازی شده (ال ) تلفات برگشتی
(ب) دایرکتیویته

شکل ( :)11پترن تشعشعی صفحه E-و صفحه H-آنتن رزوناتوری بهره باال
ال ) در فرکانس 2/1GHzب) 11/3GHz

جدول ( :)1مقایسه طرح پیشنهادی با طرحهای مشابه
الیه سوپراستریت

ابعاد سلول واحد

ابعاد کل ساختار

فرکانس )(GHz

درصد پهنای باند

دایرکتیویته )(dB

شماره

1

استوانههایی دیالکتریک[]15

-

4/74λ×4/74λ×1/46λ

12/7

6/2

17/1

2

 FSSمربعی با
زمین]26[AMC

1/21λ×1/21λ

4/32λ×4/32λ×1/13λ

13/4

2

12

3

 FSSحلقوی[]20

1/24λ×1/24λ

1/12λ×1/12λ×1/11λ

13

11

13

1

 FSSحلقوی دو باندی[]22

1/21λ×1/21λ

1/74λ×1/74λ×1/12λ

 11/2و 13/2

 1و 6/1

 16/1و 12/1

5

 FSSپیشنهادی

1/16λ×1/16λ

1/13λ×1/13λ×1/37λ

2/1

14/4

13

 -6نتیجه
در این مقــاله مراحل طـــراحی آنتن رزوناتــوری ،متشــکل از آنتـن
میکرواستریپ تغذیه شده با پروب و الیهی سوپراستریت مورد بررسی
قرار گرفت .با استفاده از نرمافزارهـــای  HFSSو ،Ansoft Designer
 FSSای که به عنوان الیهی سوپراستریت در نظر گرفته شد برای طرح
نهایی ،طراحی و شبـیهسازی شد .در نهایت مشاهده شد که میتوان با
استفاده از الیهی سوپراستریت نه تنها به دایرکتیویتهی باالیی رسیــد،
بلکه میتوان از آن به عنوان یک بار برای آنتن جهت تطبیق مناس در
تغذیـه استفاده کـرد .نتای آزمایشگاهی و شبیـــهســازی شده از
همخوانی خوبی برخوردار هستند .این روش را میتوان در آنتنهای
میکرواستریپ تغذیه شده با خط میکرواستریپ و یا اسالت نیز به کار
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گرفت .هم چنین بهکارگیری الیههای متعدد سوپراســـتریت به منظور
رســـــیدن به فرکانسهای رزونانسی متفاوت جهت کاربردهای
چندفرکانسی برای مطالعات آتی پیشنهاد میشود.
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