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  مایکرواستریپ دو بانده جهت کاربردهاي سنجش از دوربررسی آنتن هاي 

  

با توجه به پیشرفت روزافزون آنتن ها در جهان و نیاز بشر به شناخت هر چه بیشتر محیط پیرامون، 

اینجانب در این پروژه بر آن شدم تا آنتن هاي مایکرواستریپ را جهت کاربردهاي سنجش از دور بررسی 

  .ن پایان نامه به بررسی این موضوع به صورت اجمالی پرداخته ام نمایم، لذا در فصول مختلف ای

در فصل دوم به تعریف سنجش از دور پرداخته و کاربردهاي آن را بیان نموده ام،ضمنا اصطالحات مورد 

در فصل سوم آنتن هاي مایکرواستریپ را معرفی نموده و چند .استفاده در این فرایند را تعریف نموده ام

این آنتن ها را آورده ام،ضمنا به بررسی میدان هاي الکتریکی و مغناطیسی این آنتن ها پرداخته نمونه از 

در فصل چهارم آنتن هاي مایکرواستریپ دو بانده که در فرآیندهاي سنجش از دور مورد استفاده قرار .ام

  .ده اممی گیرد را آورده و سه نمونه از این آنتن هاي طراحی شده را مورد بررسی قرار دا
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  مقدمه 1- 1

ایــن فصــل شــامل مقدمــه اي بــر ســنجش از دور اســت،از جملــه تعریــف ســنجش از دور و کاربردهــا و  
  .محدودیت هاي آنتن هاي مایکرواستریپ

  تعریف سنجش از دور  2-1

آوري اطالعــات دربــاره ســطح زمــین اســت،بدون اینکــه هیچگونــه تماســی   ســنجش از دور،علــم جمــع 
ته باشــیم کـه بــا ثبـت و ســنجش انـرژي انعکــاس و انتشـار یافتــه صـورت گرفتــه و ایــن      بـا زمــین داشـ  

 .گیرد اطالعات مورد پردازش، آنالیز و استفاده قرار می

براي عملکرد بهتر هواپیما،فضاپیما،ماهواره و کاربردهاي موشکی،جایی که اندازه،وزن،هزینه،کارایی،سهولت 
به زودي دولـت هـاي دیگـر و    .د،آنتن هاي کم نمایه نیاز استنصب و وضعیت آیرودینامیکی محدودیت دار

کاربردهاي تجاري مانند موبایل،رادیو و ارتباطات بـی سـیم نیـاز مشـابهی بـه آنـتن هـاي فـوق خواهنـد          
این آنتن ها کـه داراي نمایـه   .براي رفع همین تقاضاها از آنتن هاي مایکرواستریپ استفاده می شود.داشت

ژي مـدار چـاپی مـدرن        و غیر مسطح،ساده و تولیدشان ارزان است در تکنولـو  کم،منطبق با سطوح مسطح
استفاده می شوند،زمانی که روي سطوح سخت نصب شده اند داراي پایداري مکانیکی هستند و زمانی کـه  
شکل پچ و مود خاص انتخاب شده است این آنتن ها در مسائلی چون فرکانس رزونانس،پالریزاسیون،پترن 

به عالوه با اضـافه کـردن بـار بـین پـچ و صـفحه زمـین ماننـد پین،دیـود          .س تطبیق پذیر هستندو امپدان
  .ورکتور،عناصر تطبیق با فرکانس رزونانس متغیر،امپدانس،پالریزاسیون و پترن می توان طراحی کرد

زاسـیون و  ،پالری)100گاهی باالي (باال  Qاشکاالت عمده آنتن هاي مایکرواستریپ بازده پایین،توان پایین،
در برخی .بطور خالصه عملکرد نامناسب،تشعشع تغذیه نادرست و پهناي باند فرکانسی خیلی محدود است

هـر چنـد روش هـایی ماننـد     .کاربردها مانند سیستم هاي امنیتی دولت،پهناي باند محدود مطلـوب اسـت  
هر چند افـزایش ضـخامت   .افزایش ضخامت الیه وجود دارد که می تواند بازده و پهناي باند را افزایش دهد

در موج هاي سطحی معرفی شده،مطلوب نیست،چون آنها تـوان را از مقـدار نهـایی قابـل دسـترس بـراي       
موج هاي سطحی در داخل الیه حرکـت مـی کننـد و آنهـا در خمیـدگی      .تشعشع مستقیم،بیرون می کشد
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زمین،پتـرن آنـتن و   پراکنده می شوند و سطح را دنبـال نمـی کنند،ماننـد بـرش دي الکتریـک و صـفحه       
موج هاي سطحی با استفاده از حفره ها مـی تواننـد پهنـاي بانـد     .مشخصات پالریزاسیون تضعیف می شود

همچنـین روش هـاي دیگـر نیـز مـی توانـد بـراي افـزایش پهنـاي بانـد المـان هـاي             .بزرگ را نگه دارنـد 
غناطیسـی زیـادي در فرکـانس    به عالوه آنتن هاي مایکرواستریپ اثـر الکتروم .مایکرواستریپ استفاده شود

و احتمـاال    VHFهاي مشخص در خارج باند کاري ارائه می دهند که از لحـاظ فیزیکـی نسـبتا بزرگتـر از     
  .هستند و در آرایه هاي بزرگ یک مصالحه بین پهناي باند و حجم وجود دارد  UHFفرکانس هاي 
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  فصل دوم

  
مبانی سنجش از 

  دور
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  مقدمه 1-1

ــات    فر ــأثیرات تشعشـ ــنجش از دور از تـ ــد سـ ــواج(آینـ ــتفاده    ) امـ ــورد نظر،اسـ ــین مـ ــطح زمـ باسـ
ــوانیم بــراي درك بهتــر موضــوع بیــاوریم اســتفاده از سیســتم تصــویر ســازي   کنــد،مثالی کــه مــی مــی ت

اگرچـه سـنجش از دور همچنـین بـا سـنجش انـرژي منتشـر        :(است که با هفت اصـل زیـر درگیـر اسـت    
  )اي غیر تصویر سازي نیز سرکار دارده شده و استفاده از سنجیده

اولـین نیـاز سـنجش از دور داشـتن یـک منبـع انـرژي اسـت کـه          : منبع انـرژي بـا شـدت روشـنائی      -1
  .تاباند مورد نظر می) هدف(انرژي الکترو مغناطیس را بسمت سطح 

الکتــرو مغنــاطیس از منبــع بــه ســمت ســطح  ) امــواج(هنگــامی کــه انــرژي : تشعشــعات و اتمســفر  -2
شـوند بـا اتسـمفر مسـیر حرکـت خـود در تمـاس و تقابـل اسـت البتـه ایـن تقابـل در              ین گسیل مـی زم

ــرژي   ــال انـ ــام ارسـ ــواج(هنگـ ــت     ) امـ ــن اسـ ــز ممکـ ــنجنده نیـ ــمت سـ ــه سـ ــین بـ ــطح زمـ   از سـ
  .رخ دهد

ه سـمت سـطح زمـین       : اثر متقابل در برخورد با سـطح زمـین    -3 از میـان جـو   ) هـدف (وقتـی انـرژي ـب
بــل ایــن دو بــر همــدیگر بســتگی بــه مشخصــات ســطح زمــین و تشعشــعات  شــود اثــر متقا ارســال مــی

  .دارد

 

پـس از اینکـه انـرژي بوسـیله زمـین پراکنـده و مـنعکس گردیـد مـا          : ثبت انـرژي بوسـیله سـنجنده     -4
  .آوري و ثبت نماید نیاز داریم اي که امواج تشعشعات الکترو مغناطیس را جمع به یک سنجنده

امـواج انـرژي ثبـت شـده بوسـیله سـنجنده اغلـب بـه فـرم الکترونیکـی           : ارسال، دریافت و پـردازش   -5
ــی  ــین ارســال م ــه ســطح زم ــن داده  ب ــردازش ای ــت و پ ــه دریاف ــه   گــردد و در مرحل ــاي الکترونیکــی ب ه

  .گردد تصویر تبدیل می

ــالیز   -6 ــیر و آن ــیر       : تفس ــی تفس ــا الکترونیک ــومی و ی ــا رق ــري ی ــورت بص ــده بص ــردازش ش ــویر پ تص
  .سطح زمین استخراج گردد شود تا اطالعات می
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