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 چکیده

 می آنتن برای مختلفی های کاربرد که طوری هستیم بزرگ باند پهنای با سیم بی ارتباطات ی توسعه سرعت شاهد امروزه   

 دینامیکی ایرو و کم وزن و ابعاد .دهشون کنترل های موشکو  ماهواره مثل باال باکیفیت هایی کاربرد در جمله از داد پوشش توان

 غیر های کاربرد در همچنین و کند ایفا اساسی بسیار نقش که شده موجب استریپروکیما های آنتن نصب سادگی و بودن

 کاربرد چنین برای ها انتخاب بهترین و اولین از یکی که است باال کیفیت با های آنتن به نیاز نیز موبایل های گوشی مثل نظامی

 بهره نیز ها آرایه تکنولوژی از و باشد می ساخت قابل نیز چاپی مدار تکنولوژی با که باشدمی  کرواستریپیما های آنتن اییه

 مداراتی توسط و میشود نصب چاپی مدار فیبر عایق طرف در که است فلزی نوار یک حقیقت در استریپوکریما آنتن.برد می

 کم باند پهنای و تغذیه خط شدید کم،تشعشع خروجی پایین،توان راندمان ستریپکروایما های آنتن اصلی عیب.میشود تغذیه

 آنتن بر مروری ابتدا در.کرد غلبه باریک باند ی پهنا جمله از مشکالت این به توان می هایی روش گیری کار به با که است

 خواص و استریپ کرویما های آنتن انواع هبرا به طور مختصر توضیح میدهیم و در فصل بعدی  آنتن های پارامتر خواهیم داشت و

و مزیت ها و معایب هر تغذیه مورد بررسی  شده بررسی استریپ کرویما های انتن ی تغذیه های روشادامه  در.م وپردازی می ها ان

در فصل  پردازیم.آنتن ها با انواع تغذیه می  سازیشبیه   ،به ها انتن این تحلیل های روش بررسی از بعد آخر در و قرار می گیرد.

چهارم پیشنهاد هایی را به عنوان نتیجه گیری بیان می کنیم ککه چه کارهایی را می توانیم انجام دهیم تا انتن هایی با پهنای باند 

 نسبتا باال بتوانیم طراحی کنیم که مطلوب باشد. 
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  معرفی آنتن های ماکرواستریپ : فصل اول

 نتنپارامتر های آ  1-1  

 یک عملکرد توصیف برای و کند می تعریف رادیویی امواج دریافت یا تشعشع برای ای وسیله را آنتن تحااصطال فرهنگ در   

 ی همه کامل تعریف به ی نیاز و اند وابسته هم به پارامترها این از بسیاری که است ضروری آن مختلف پارامترهای آنتن،تعریف

 [  3] پردازیم می آنتن اساسی های پارامتر تعریف به قسمت این در ما بنابراین نیست ها پارامتر

 1عشعیتش الگوی

 2توان نیم شعاع پهنای و پرتو شعاع پهنای

              D 3 گرایی سمت

    4Gبهره

  5آنتن امپدانس

  6آنتن تشعشعی راندمان

  7قطبش پالریزاسیون

   11Sپارامتر بازتاب ضریب

    8فرکانسی باند پهنای

 

 

 

 

                                                           
1 Radiation Pattern 
2 HPBw 
3 Directivity 
4  Gain 
5 Antenna Impedance 
6 Antenna Rrdiation Efficiency 
7 Polarization 
8 Frequency Bandwidth 
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  تشعشعی گویال1-1-1 

 

 

 الگوی تشعشعی 1-1شکل

مکان هندسی اندازه ی میدان الکتریکی در  از است عبارت شود می گفته هم تشعشعی پترن آن به معموال که تشعشعی الگوی

 دن آور دست به ی طریقه که دبیای دست به نزدیک میدان یا دور راه میدان برای تواند می پترنزوایای مختلف در میدان دور.این 

 از عملی آزمایش با پترن آوردن دست به برای .باشد می عملی آزمایش یا کامپیوتری سازی شبیه یا محاسبه با تواند می هم آن

 اسکن هرنقطه در آن تشعشعی شدت و شود می چرخانده کامل دور یک آنتن که صورت این به میشود استفاده بنچ تست

 برای که میشود استفاده... و cst,Hfss,Avs مثل  هایی افزار نرم از سازی شبیه روش به پترن آودن دست هب برای اما میشود

 این بنابر.نیست راحتی کار تحلیلی روش و کاغذ روی به پترن آوردن دست به که است  مقدماتی های آنتن از غیر هایی آنتن

 خواص.کنیم تعریف فضایی مختصات از تابعی صورت به آنتن تشعشعی خواص از گرافیکی نمایش یک توانیم می را پترن

 خاصیت ترین مهم.شود می پالریزاسیون و گرایی،فاز میدان،سمت تشعشعی،شدت توان،شدت شار چگالی شامل تشعشعی

 شعاع مسیر یک طول در متناظر موقعیت از تابعی عنوان به شده تشعشع انرژی بعدی سه یا دوبعدی فضایی تشعشعی،توزیع

 [  3]  .است بتثا

 اگر و  .یافت خواهیم دست میدان الگوی به کنیم ترسیم را ثابت شعاع یک در شده دریافت) مغناطیسی( الکتریکی میدان اگر

 که ایم کرده محاسبه را توان الگوی واقع در کنیم ترسیم را ثابت شعاع امتداد در توان چگالی فضایی تغییرات از نمودار یک

 یا و لگاریتمی مقیاس یک در را توان الگوی معموال.میشوند نرمالیزه خود ماکزیمم مقدار به توان الگوی و میئان الگوی اغلب

 با دارند کوچکی بسیار مقدار که را الگو از هایی بخش میتواند لگاریتمی مقیاس یک  چون میکنند رسم بل دسی برحسب

 که نموداری بنابراین.میشود مشخص فرعی های گلبرگ سیمتر در ها بعد موضوع این اهمیت که کند ترسیم بیشتری جزییات

 می تشعشعی الگوی میدهد نشان آنتن از دور معموال ثابتی شعاع در نقاط، همه در را الکترومغناطیسی نمودار پخش چگونگی

 [  3] .گوییم
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 تمایل ما که مختصاتی دلیل ینهم به هستند کروی هاامواج آن از دور ی فاصله ها،در آنتن تمام در تقریبا شده منتشر امواج

 .است کروی مختصات کنیم کار آن با داریم

 

 در مختصات کروی منتشر شده نمایش امواج 1-2شکل

 تر کوچک ی ها دسته به توانند می ها گلبرگ این که میشوند نامیده تشعشعی الگوی های گلبرگ الگو مختلف های قسمت

 [  3] [  1] .شوند می بندی تقسیم پشتی گلبرگ و کناری های فرعی،گلبرگ ی ها رگ،گلب اصلی گلبرگ

 

 نمایش گلبرگ اصلی،فرعی،پشتی و کناری در مختصات قطبی 1-3شکل

 .دارد مقداررا ماکزیمم تشعشع جهت در که است گلبرگی : اصلی گلبرگ

 .میشود گفته اصلی گلبرگ جز به هرگلبرگی به : فرعی گلبرگ

 نیم فضای در و  دارد قرار اصلی گلبرگ مجاورت در معموال که باشد شده خواسته جهت از غیر که گلبرگی به : کناری گلبرگ

 .میشود گفته دارد قرار اصلی پرتو شامل ی کره
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 مخالف ی کره نیم در و میسازد درجه 181 به نزدیک ای زاویه اصلی گلبرگ به نسبت آن محور که گلبرگی : پشتی گلبرگ

 .میشود گفته دارد قرار اصلی پرتو

 .شوند کوچک امکان حد تا باید و  دارند ناخواسته ی ها جهت در تشعشعی فرعی ی ها گلبرگ معموال

 

 توان نیم شعاع پهنای و پرتو شعاع پهنای 1-1-2  

 

 نیم توان نمایش پهنای پرتو و پهنای توان شعاع  1-4شکل

 

 .میگوییم پرتو پهنای را الگو ماکزیمم طرف دو در  مشابه ی نقطه دو ای زاویه فاصله : پرتو پهنای

 در که .دارد وجود پرتو پهنای چندین آنتن الگوی در. کرده مشخص را پرتو پهنای کنید می مشاهده  شکل در که همانطور

 دو بین ی زاویه به بگیریم نظر در را پرتو جهت ماکزیمم اگر.مبینیم را صفر اولین پرتو پهنای و توان نیم پرتو پهنای شکل

 الگو صفرهای اولین بین زاویه فاصله و توان نیم پرتو میرسد خود ماکزیمم مقدار نصف به تشعشع شدت جهت آن در که جهت

 دست به را توان نیم پرتو ،پهنای صفر اولین پرتو پهنای روی از تقریبی طور به میتوانیم ما .صفرمیگوییم اولین پرتو پهنای را

 [  3]. است صفر اولین پرتو ی پهنا نصف توان نیم پرتو پهنای.آوریم

 نیم پرتو پهنای کاهش با که دارد وجود (SLL) کناری گلبرگ تراز و توان نیم باند پهنای بین رابطه یک که است ذکر قابل

 می یابد. افزایش کناری گلبرگ تراز توان،

 



6 

 

 الگو واعان1-1-3 

 

 نمایش انواع الگوهای ایزوتروپیک،جهتی،همه جهتی 1-5شکل

 

 .دارد یکسانی تشعشع ها جهت همه در که تلفات بدون فرضی آنتن یک: ایزوتروپیک الگوهای

 .هاست جهت سایر از بیشتر ها جهت بعضی در ان تشعشعی خاصیت : جهتی

 الگوی آن بر عمود ی صفحه در و جهتی غیر ،الگوی معلوم صفحه یک در که است جهتی لگویا از خاصی حالت : جهتی همه

 دارد جهتی

 

 نمایش الگوهای اصلی در صفحه ی مختصات 1-6لکش



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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نتیجه گیری :چهارمفصل   

در این پایان نامه آنتن های مایکرواستریپ و تغذیه ی آن ها  مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت. هدف این پایان نامه ارائه ی راه 

پرداختیم و  آنتن ها مقدماتی در مورد این نوع یهایی برای طراحی آنتن هایی متناسب با مطلوب مهندسین بود. ابتدا به توضیحات

گفتیم که از معایب این نوع آنتن ها پهنای باند باریک،بهره ی کم ،تشعشعات ناخواسته و غیره است که از مهم ترین آن ها میتوانیم 

در  به پهنای باند باریک اشاره کنیم.در ادامه انواع تغذیه ی آنتن های پچ مایکرواستریپ را بررسی و شبیه سازی کردیم و دیدیم که

روش تغذیه ی تماسی که شامل تغذیه با خط مایکرواستریپ و تغذیه با استفاده از کابل کواکسیال میشود پهنای باند باریک است و 

تشعشعات ناخواسته نیز زیاد است ولی در روش تغذیه ی غیر تماسی این معایب تاحدودی بهبود یافت. آنتن پچ مایکرواستریپ با 

تغذیه با تزویج الکترومغناطیسی از روش های تغذیه غیر تماسی بودند که به دلیل چند الیه بودن و افزایش تغذیه تزویج روزنه ای و 

الت کلی برای داشتن آنتی در حپهنای باند بهتری داشتند ولی عیب افزایش ابعاد آنتن افزوده میشد.و وجود روزنه ضخامت زیر الیه 

اشیم که آنتن ساختار چند الیه داشته باشد همانند روش های تغذیه ی غیر تماسی که نسبتا خوب باید توجه داشته ببا پهنای باند 

گزینه های بهتری هستند.عالوه بر ساختار چند الیه میتوانیم از وجود روزنه بر روی پچ و یا از پچ های اضافی در باال و یا کنار پچ 

هداف طراحی این آنتن، طراحی روزنه ها به گونه ای که فرکانس های اصلی استفاده کنیم تا پهنای باند افزایش پیدا کند. از دیگر ا

تشدید نزدیک به یکدیگر باشند که موجب افزایش پهنای باند میشود.پس طراحی آنتنی با ساختار چند الیه و ایجاد روزنه برروی 

باشد که باید در طراحی ها مورد توجه پچ و  وجود پچ های اضافی از راه های افزایش پهنای باند آنتن های پچ مایکرواستریپ می 

در این پایان نامه آنتن های پچ ماکرواستریپ با تغذیه های متفاوت شبیه سازی و بررسی شد و دیدیم که با افزایش قرار بگیرد.

یه باعث ضخامت زیر الیه ها پهنای باند بهبود می یابد. قبل تر نیز گفتیم که ساختار چند الیه به دلیل افزایش ضخامت زیر ال

افزایش پهنای باند میشود و در شبیه سازی ها نیز دیدیم که آنتن هایی  با ساختار چند الیه پهنای باند بیشتری نسبت به سایر 

آنتن ها داشتند.در شبیه سازی ها نیز به صورت نرم افزاری مشاهده کردیم که با افزایش ضخامت زیر الیه میتوانیم به مطلوب خود 

 برسیم.
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