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  چکیده
اشتیاق روبه . هاي اخیر سرعت خیره کننده اي داشته اندتوسعه ي سامانه هاي ارتباط بی سیم در دهه 

رشد براي اضافه کردن سامانه هاي بیشتر به وسایل قابل حمل، چالشهاي فراوانی را پیش روي طراحان 
در ترمینال هاي موبایل هاي  بکار رفتهوسیع آنتن هاي  عالوه بر نیاز به پهناي باند. آنتن قرار داده اند

، افزایش زیاد میزان تشعشعات الکترومغناطیسی در محیط نگرانی هاي مربوط به چند سیستمی امروزي
اگرچه بیشترین ترس . سالمتی را افزایش داده است ايبرناشی از وسایل بی سیم خطرات احتمالی 

معمول افراد مربوط به خطر بالقوه سرطان مغز و دیگر بیماي هاي خطرناك می شود اما تحقیقات راجع 
کاهش توان جذب شده  .هاي موبایل در مجاورت کاربر از لحاظ دیدگاه فنی نیز اهمیت دارد به ترمینال

توسط کاربر نه تنها هرگونه آسیب هاي بالقوه به سالمتی را کاهش می دهد بلکه باعث کارایی بیشتر آنتن 
ل توسط ترمینادرك کامل چرایی و چگونگی فرایند جذب میدان هاي تولید شده توسط آنتن . می گردد

کاربر ما را قادر خواهد کرد تا آنتن ها را از ابتدا طوري طراحی کنیم که انرژي جذب شده توسط کاربر 
از آنجایی که به وجود رابطه ي متقابل قوي میان اندازه آنتن، پهناي باند .گردد) مینیمم(بتواند کمینه 

به خوبی واقفیم، طراحی یک آنتن ترمینال موبایل که به طور ) نرخ جذب ویژه( SARراندمان تابش و 
  .مطلوب در تمامی محیط هاي ممکن کار کند چالش بزرگی است

از ابتدا انگیزه این پایان نامه اشتیاق به توانایی در طراحی آنتن ترمینال موبایلی است که بتواند هم در 
جهت کم کردن . هر وضعیت مکالمه عملکرد بهینه اي داشته باشد فضاي آزاد و هم در مجاورت کاربر در

ممکن است . پیچیدگی مسئله مطالعات این پایان نامه در یک سطح بسیار پایه و ساده انجام شده است
. تلفن موبایل به نظر برسند واقعی بسیاري از مدلها و تکنیکهاي مورد استفاده کامالً متفاوت از یک محیط

ز نتایج به دست آمده می تواند به صورت سرراست براي سناریوهاي پیچیده تر نیز به گرچه بسیاري ا
  . خوبی به کار روند

مکانیزم هاي جذب انرژي در پیکرهاي  1در فصل  :فصل می باشد 5این پایان نامه در مجموع شامل 
دي الکتریک بافت بیولوژیکی مورد مطالعه قرار گرفته است این فصل شامل مباحث مربوط به ویژگی هاي 

آنتن  یک مطالعات شبیه سازي با تحلیل میدان هاي نزدیک 2در فصل  .بدن انسان می شود مختلف هاي
وابستگی   3در فصل . ماده ي دي الکتریک آغاز می گردد درون ودر مجاورت   المان کوپلینگ بر پایه
در . رد مطالعه قرار گرفته استاین آنتن در مجاورت ماده ي دي الکتریک مو مهمپارامترهاي  یفرکانس
ابش یک آنتن ترمینال موبایل از طریق کاهش انرژي جذب شده تروشی براي افزایش راندمان  4فصل 

نتایج کلی این پایان نامه ارائه  5سرانجام در فصل توسط سر کاربر معرفی شده و تحلیل می گردد و 
    .خواهد شد
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  :مقدمه 1- 1

از آنجایی که در ارتباطات موبایل هاي شخصی، همواره انسانی که از این وسیله استفاده می کند حضور 
کاربر موبایل . با عملکرد مناسب بایستی تأثیر کاربر را در نظر گرفت یدارد، پس به منظور طراحی موبایل

ت و می دانیم که بافت هاي انسانی بر را می توان در اصل به عنوان بخشی از سیستم تابشی در نظر گرف
 دي وقتی موج هاي رادیویی در مواد. میدان الکترومغناطیسی ایجاد شده توسط این ابزارها تأثیر دارند

. داخل این مواد میدان الکتریکی ایجاد می شود پخش می شوند ، مانند بافت هاي انسانی، الکتریک
باعث تلفات انرژي شده و این در نهایت  هاصطکاك حاصل حرکت ذرات به دلیل میدان الکتریکی و نیروي

به خوبی می دانیم این میدان الکتریکی داخل مواد دي الکتریک چگونه با . منجر به جذب انرژي می گردد
اما در مورد ارتباط بین میدان اصلی بیرونی و میدان داخلی ایجاد شده نکات  ؛مواد برهم کنش می کند

کارایی کلی یک سیستم شانل آنتن و کاربر شدیداً تحت تأثیر انرزي جذب شده  چون. ابهامی وجود دارد
توسط کاربر است در نتیجه موضوع مکانیزم جذب انرزي در بافت هاي انسانی از دیدگاه کارایی آنتن یکی 

د مکانیزم ها را بداند و درك کنبنابراین براي یک طراح آنتن بسیار مفید است که . از موضوعات مهم است
در این فصل تعامل بین میدان هاي . را پیش بینی کند SARو بتواند اثر آن بر پهناي باند، راندمان و 

  .ایجاد شده توسط آنتن و بافت هاي دي الکتریک کاربر مجاور مورد مطالعه قرار می گیرد

  بررجذب امواج توسط کا 2- 1

بافت انسان و یک وسیله قابل حمل به در طول سالیان اخیر موضوع برهم کنش الکترومغناطیسی مابین 
در مورد تلفن . بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است یمنظور بهبود و درك ایمنی تابش سامانه هاي ارتباط

جذب می  کاربر همراه بخش مهمی از توان تابیده شده از آنتن در واقع توسط سر، دست و بقیه بدن
أثیري که این تابش بر انسان دارد افزایش دماي بافت ها می به هر حال مطابق دانش امروزي تنها ت. گردد
درجه نیست که به هیچ وجه اهمیت  3/0مشخص شده است که افزایش دما در سطح مغز بیش از . باشد

ده و در یک تمرین فیزیکی خسته وب c ˚1±به عنوان مقایسه تغییرات طبیعی حدود . یکی نداردژفیزیولو
  .]11[ کامالً طبیعی است c ˚2ود کننده حتی افزایش دمایی حد

اگرچه افزایش در دماي بافت جهت هرگونه صدمه بیولوژیکی بسیار ناچیز است اما در تئوري ممکن است  
 .که میدان هاي الکتریکی از طریق یک مکانیزم غیر دمایی ناشناخته عملکرد طبیعی سلول را مختل نماید

خطرلت ممکن براي سالمتی ناشی از تابش تلفن همراه نیز به از این رو عالوه بر گرمایش بافتی، سلیر 
به وضوح رایج ترین موضوع تحقیق رابطه ي ممکن مابین امواج تلفن همراه  .شدت مورد مطالعه قرار دارد
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می توان نتیجه گیري کرد نبر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعات  اگرچه. و سرطان مغز بوده است
  .]11[تلفن هاي همراه براي سالمتی مضر هستند که امواج حاصل از

اولیه براي بررسی مقدار جذب امواج الکترومغناطیسی در بدن ) ویژهمقدار جذب (پارامتر دوزومتریک 
پیمانه اي براي تعیین انرژي مایکروویو جذب شده توسط واحد  SAR .است SARانسان نرخ جذب ویژه یا 

  :می شوداست و به صورت زیر تعریف  جرم بافت

푆퐴푅 = σ ²                                                    )1 -1(  

σکه در آن  ریشه دوم مقدار شدت میدان الکتریکی القایی  میانگین حسابی  E، رسانایی مؤثر بافت،  
푊(وات بر کیلوگرم  SARواحد  .چگالی بافت می باشد ρو  ⁄ 퐾푔 ( گرم یا میلی وات بر) 푚푊 ⁄ 푔 (

در یک مکان خاص درون بافت در واحد )فرکانس رادیویی( RFبوده و نشان دهنده ي نرخ جذب انرژي  
گرم  10یا  1همیشه به صورت مقدار متوسط در یک جرم بافتی محدود غالباً  SARدر عمل . زمان است

  .]11[و ] 2[ تعیین می گردد

در یک محیط کنترل  SARنمایش دهنده حدود توصیه شده مقادیر بیشینه ي موضعی  1- 1جدول 
کمیسیون بین المللی ( ICNIRPو ) مؤسسه مهندسین برق و الکتریک( IEEEشده است که توسط 

بیشتر مورد  ICNIRPتوصیه هاي  پاارورد. تنظیم گردیده است) محافظت در برابر امواج فریون ساز
نه تر هستند در آمریکا مورد ایرکه تا حدودي سختگ IEEEتوجه قرار می گیرد در حالیکه استانداردهاي 

   .]13[و  ]12[، ]11[استفاده قرار می گیرند

  IEEE ICNIRP  
  0.08 0.08 در کل بدن  SAR (W/kg)متوسط 

  2  1.6  در بدن بجز دستها، پاها و قوزك ها SAR (W/kg) پیک فضایی
  1  10 (g)جرم متوسط گیري 

  4  4  در دستها، پاها و قوزك ها SAR (W/kg) پیک فضایی
  10  10 (g)جرم متوسط گیري 

  30  6 (min) زمان متوسط گیري در تمامی موارد

  رادیویی در مواد دي الکتریک داراي تلفات امواج 1-3 

 نیست صفر) σ(مغناطیسی در ماده اي منتشر می شود که ضریب هدایت الکتریکی آن وقتی موج الکترو 
  .در اثر جریان ایجاد شده بر اثر قانون اهم تلفاتی ایجاد می گردد - انند کلیه بافت هاي انسانیم - 

 ] 13[و ] 12[و ICNIRPو  IEEEتوصیه شده توسط  SARمقادیر بیشینه ي موضعی : 1-1جدول 
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)1-2                                              (= σ퐸⃗ 퐽⃗  

ماده باالتر  الکتریکی هرچقدر هدایت. الکتریکی به حرارت تبدیل می گرددبنابراین بخشی از توان میدان 
هدایت در بافت هایی که . است و هر چقدر هدایت پایین باشد تلفات نیز پایین استباشد تلفات نیز باالتر 

بافت هایی که آب الکتریکی در تلفات ناشی از هدایت  در نتیجه. آب بیشتري دارند نیز بیشتر است
ها، خون، پوست و سیستم عصبی از بافت هاي خشک تر مانند بافت هاي  عضلهبیشتري دارند مانند 

یک ماده  ؛با این حال جالب است بگوییم که هدایت با فرکانس رابطه دارد .استبیشتر چربی و استخوان 
 پایین هادي خوبی باشد هاي انسمی تواند در فرکانس باال عایق باشد اما همین ماده می تواند در فرک

]27[.  

پاسخ مولکول هاي قطبی . در مواد دي الکتریک تلفات ناشی از هدایت تنها مکانیزم موجود تلفات نیست
آب چنین ماده اي است و اتم هاي هیدروژن . به میدان الکتریکی نوسانی نیز، باعث جذب انرزي می شود

وقتی میدان الکتریکی در آب قرار می گیرد باعث . رفته اندبه صورت نا متقارن حول اتم اکسیژن قرار گ
ایجاد تکانه چرخشی در مولکول می گردد و باعث می شود مولکول ها در راستاي میدان الکتریکی قرار 

تلفات در این فرایند موجب جذب انرژي توسط دي الکتریک می گردد که به وضوح مکانیزم کامالً . بگیرند
  .]27[ تلفات ناشی از هدایت استمتفاوتی از مکانیزم 

تعیین می شود که به صورت زیر  εخواص دي الکتریک یک ماده کامالً توسط ضریب گذردهی مختلط 
  :]1[ تعریف می گردد

)1-3(                                                                     )j휀′′  - 휀  (휀′ = ε=휀 ε  

)1-4              (                                              ))휎 ⁄ (ω휀  ) +(j(휀′′ -휀 = 휀′ 

휀 فضاي آزاد است،  الکتریکی گذردهی'ε  بخش حقیقی گذردهی مختلط می باشد؛''ε  بخش موهومی
دي الکتریک می باشد و نشان دهنده تلفات  ′′휀. فرکانس زاویه اي است ω =2лfگذردهی مختلط و 

σ بخش موهومی گذردهی نسبی . هدایت یونی است휀 به  ،را می توان به عنوان کل تلفات در ماده
    :صورت زیر در نظر گرفت

)1-5                                                         (̥  = Im {휀 } 
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تعریف  )휎(و تلفات دي الکتریک توسط هدایت مؤثر ) یونی(کلیه تلفات ها از جمله تلفات هدایتی 
اینکه کلیه بافت هاي انسانی مواد غیر مغناطیسی هستند هیچ تلفاتی به خاطر  دلیلبه . می شوند
  .رخ نمی دهد μ مغناطیسی گذردهی

SAR  مقیاسی براي اندازه گیري میزان انرزي موج رادیویی جذب شده در بافت هاي انسانی با ماهیت
به  SAR .الکتریکی داخل بافت دارد دي الکتریک است که نسبت مستقیمی با هدایت مؤثر بافت و میدان

د که در باال تولید می شو -  و دي الکتریک الکتریکی تلفات ناشی از هدایت - وضوح توسط مکانیزم تلفات 
  .توضیح داده شده است

  خواص دي الکتریک بافت هاي بدن انسان 4- 1

براي پیش بینی و مدل کردن رفتار انتشار موج رادیویی داخل ماده دي الکتریک دانش دقیقی از مقادیر 
ی به در مورد انسان بافت هاي بدن را می توان به طور کل. پارامترهاي دي الکتریکی ماده باید موجود باشد

که بخش حقیقی  ها و پوست عضلهبافت هایی که حجم باالیی از آب دارند مانند  :دو دسته تقسیم کرد
نیز در  )휎(مؤثر  هدایت الکتریکیدر آنها باالست و در نتیجه تلفات ناشی از ) ′휀( الکتریکی گذردهی

در آنها کم  휎تلفات  و کوچکی هستند ′휀موادي که آب کمی دارند و در نتیجه داراي  ؛آنها باالست
استخوان و چربی مثالی از این نوع . جزئی است نیز سایر تأثیرات روي میدان هاي در حال انتشار و است

  .بافت ها هستند

مورد مطالعه قرار گرفته ] 28[فرکانسی پارامترهاي دي الکتریکی بافت هاي انسانی در مرجع  وابستگی
در این مقاله ارائه شده  GHz100تا  Hz10پارامترهاي بافت ها در رنج فرکانسی عیین مدلی براي ت. است
براي بافت هایی که به تحقیقاتی که به بررسی تعامل بین آنتن  휎و  ′휀مقادیر  2- 1در جدول . است

ارائه شده پرداخته اند مربوط می شود  GHz6 تا  MHz6000هاي موبایل و کاربر در محدوده فرکانسی 
بر اساس مدل پارامتریک شرح داده شده در مرجع می باشند و بعداً براي شبیه  2-1مقادیر جدول . است

مقادیر مربوط به چگالی بافت ها نیز در جدول . سازي ها در این مقاله مورد استفاده قرار خواهند گرفت
  .آورده شده است 1-2
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 فصل پنجم

 نتیجه گیری
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هدف درك بهتر چگونگی رفتار آنتن ترمینال موبایل در مجاورت یک کاربر  بامطالعات این پایان نامه 
و سایر پارامترهاي آنتن در کنار  SARانجام گرفته است؛ به ویژه پیش بینی رفتار پهناي باند، راندمان، 

 . کاربر بر پایه عملکرد آنتن در فضاي آزاد به عنوان یکی از انگیزه ها مدنظر بوده است

فهمیدیم که تلفات . چگونگی انتشار امواج رادیویی در مواد دي الکتریک مورد مطالعه قرار گرفت ابتدا در
تلفات یونی که توسط جریان تولید شده : م کرددرون ماده دي الکتریک را می توان به دو بخش تقسی

درون ماده و از طریق قانون اهم اتفاق می افتد و تلفات دي الکتریک که از عکس العمل مولکول هاي 
به ویژه در مورد بافت هاي بدن انسان گفته شد . قطبی به میدان الکتریکی در حال نوسان ناشی می شود

تریک را پارامتري به نام هدایت الکتریکی مؤثر در بر می گیرد که در که هر دو نوع تلفات یونی و دي الک
جدولی که حاوي پارامترهاي دي الکتریک . واقع بخشی از قسمت حقیقی گذردهی الکتریکی بافت است

سپس مروري بر مطالعات راجع به اساس . بافت هاي انسانی در یک طیف گسترده فرکانسی بود ارائه شد
مطالعات تا نتایج حاصل از آن نتیجه گیري شد که . بافت انسان ارائه گردید درنرژي مکانیزم هاي جذب ا

  .اندازه اي بحث برانگیز بوده و نیاز به مطالعات بشر در این زمینه احساس می شود

ا تحلیل میدان هاي بمطالعات شبیه سازي راجع به برهم کنش میان یک آنتن ترمینال موبایل و کاربر 
در مرحله اول کاربر با یک . المان کوپلینگ درون و مجاور ماده دي الکتریک آغاز شد نزدیک یک آنتن

نتیجه گیري . مدل بلوك ساده محتوي ماده اي با پارامترهاي دي الکتریک متفاوت شبیه سازي شده بود
به شد که مؤلفه هاي میدان الکتریکی که عمود به سطح ماده دي الکتریک هستند نمی توانند به راحتی 

. درون ماده اي با گذردهی باال نفوذ کنند و بنابراین میدان الکتریکی قوي درون ماده تولید نمی شود
نشان داده شد که میرایی مؤلفه هاي میدان موازي با سطح ماده دي الکتریک در مرز ماده به میزان قابل 

درون در . ي الکتریک می شودباعث میدان الکتریکی قوي درون ماده د که این امر نیزتوجهی کمتر بوده 
نواحی با میدان الکتریکی قوي از الگوي توزیع جریان روي سطح شاسی آنتن پیروي  ماده با گذردهی باال 

گیري شد که در ماده با گذردهی کم میدان الکتریکی درون ماده دي الکتریکی  هبه عالوه نتیج .می کنند
یکی از . در فضاي آزاد قوي بود) RMS(دان الکتریکی که بر آیند میقوي تر است در مجاورت محل هایی 

که با افزایش گذردهی ماده دي الکتریک میدان الکتریکی  استمنطقی این مشاهدات این  پیامدهاي
تمام این نتایج کامالً   .درون ماده دي الکتریک بیش از پیش مجبور به موازي شدن با سطح ماده می شود

ماده دي الکتریک  یتأثیر هدایت الکتریک. ماکسول سازگار بودند معادالت با شرایط مرزي به دست آمده از
مشخص شد که افزایش هدایت الکتریکی ماده . بر توزیع میدان هاي نزدیک نیز مورد بررسی قرار گرفت

  .تنها منجر به تصنیف میدان درون ماده دي الکتریک شده و جهت میدان ها تحت تأثیر قرار نمی گیرد
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ملکرد آنتن المان کوپلینگ در مجاورت کاربر از لحاظ فرکانس تشدید، پهناي باند، راندمان در ادامه ع
انجام  GHZ6تا  GHZ6/0این شبیه سازي ها در محدوده ي فرکانس. مورد مطالعه قرار گرفت SARتابش و 

حالت (له نتایج مربوط به دو نوع بافت، عض. در مرحله اول کاربر با یک بلوك ساده شبیه سازي شد. شد
نتایج شبیه سازي ها نشان داد که فرکانس تشدید . ارائه شد) حالت گذردهی کم(و چربی ) گذردهی زیاد

این پدیده با . ترکیب آنتن شاسی با قرار گرفتن بلوك دي الکتریک در مجاورت آنتن می تواند افزایش یابد
مشاهدات مربوط به . اده شدکاهش طول الکتریکی شاسی به دلیل ماده دي الکتریک مجاور توضیح د

در رزونانس هاي مرتبه . و راندمان تابش از بسیاري لحاظ با مطالعات قبلی سازگار بودSAR پهناي باند، 
ماکزیمم هاي محلی به دست می آمد اما در همان  ،SARهم در مورد پهناي باند و وهم ، پایین شاسی

س هاي باالتر به دلیل افزایش تابش المان کوپلینگ در فرکان. حال مینیمم راندمان تابش اتفاق می افتاد
اگرچه مشخص شد که به ویژه در مورد ماده اي با گذردهی . دیگر حاالت موج شاسی تأثیرگذار اصلی نبود

و نه  SARزیاد با اینکه با نزدیک شدن ماده به آنتن فرکانس تشدید تغییر می کرد اما نه مقادیر باالي 
که در مورد ماده با گذردهی زیاد  ه شدنشان داد .همان ترتیب جابجا نمی شوندبه  ماکزیمم پهناي باند

اگرچه این روند در . دقیقاً از توزیع جریان روي شاسی پیروي می کنند SARمحل هایی با مقادیر باالي 
نتایج حاصل از شبیه سازي هایی که هنگام قرار گرفتن مدل سر در کنار . مورد گذردهی کم مشهود نبود

از آنجایی که پارامترهاي . نتن به دست آمده بود، شبیه به نتایج حاصل از مدل بلوك با گذردهی زیاد بودآ
اگرچه . این مسئله کامالً قابل پیش بینی بود ،دي الکتریک بافت مغز تا حدودي شبیه به بافت عضله است

  .تفاوت هاي جزئی حاصل از شکل غیر مسطح مدل سر مشاهده می شد

شکل زاي مو افزایش راندمان تابش براي باند  SARبخش این پایان نامه روشی جهت کاهش در آخرین 
GSM900 این روش شامل یک ورقه پارازیتی متصل به شاسی آنتن المان . مورد مطالعه قرار گرفت

، راندمان تابش، پهناي باند بالقوه SARبا استفاده از مدل بلوك ساده و یک مدل سر، مقادیر. کوپلینگ بود
در مورد مدل بلوك، با استفاده از ورقه فلزي به طول . و توزیع هاي میدان نزدیک تجزیه و تحلیل شدند

درصد واحدي در راندمان  11و یک افزایش  SARدرصدي در مقدار  4میلی متر همزمان یک کاهش  50
درصد واحد افزایش  16و  SARدرصد کاهش 46(در مدل سر بهترین عملکرد . تابش به دست آمد

نتیجه گیري شد که این عملکرد خوب به این  .به دست آمد mm45با ورقه اي به طول ) راندمان تابش
دلیل است که هنگام اضافه شدن ورقه پارازیتی به آنتن، مؤلفه هاي میدان الکتریکی که با سطح ماده دي 

نشان داده شد که اشکال اصلی این روش . ی کاهش می یابندالکتریک موازي هستند به میزان قابل توجه
  .پیشنهادي این است که به دلیل ورقه پارازیتی، پهناي باند قابل حصول آنتن تا اندازه اي کاهش می یابد
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هدف اولیه این پایان نامه بررسی امکان پیش بینی چگونگی تغییر عملکرد آنتن ترمینال موبایل در 
بر اساس عملکرد آنتن  SARرف دیگر پیش بینی رفتار پهناي باند، راندمان تابش و مجاورت کاربر و از ط

با اینکه به نظر می آید پیش بینی بر اساس عملکرد در فضاي آزاد کار مشکلی است اما . در فضاي آزاد بود
وان نتایج این پایان نامه نشان می دهد که با استفاده از مدل هاي شبیه سازي ساده به سادگی می ت

بسیاري از روندهاي مشاهده شده منجر به نتایجی شد که می . روندهاي عملکردي آنتن را مشاهده کرد
توان از آنها در طراحی آنتن هاي ترمینال موبایل جهت عملکرد بهینه آنتن در تمامی شرایط کاري ممکن 

  .استفاده کرد

 پایان
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