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  مقدمه ١

  تاریخچه: ١-١

از آغاز تمـدن بشـري مخـابرات اهمیـت اساسـی را بـراي جوامـع انسـان هـا داشـته اسـت. کـه در             

ــافت       ــپس در مس ــت. و س ــورت گرف ــدا ص ــق ص ــوتی از طری ــواج ص ــط ام ــابرات توس ــدایی مخ ــل ابت مراح

ــوري کــه   ــی طیــف الکترومغناطیســی اســت، اســتفاده  طــوالنی تــر از ابزارهــاي مخــابراتی ن از قســمت مرئ

ــراي         ــی ب ــه مرئ ــارج از ناحی ــی خ ــف الکترومغناطیس ــه طی ــت ک ــر اس ــر بش ــاریخ اخی ــا در ت ــده و تنه ش

  ارتباطات راه دور از طریق امواج رادیویی به کار برده شده است.

 
  طیسیمغنا:طیف الکترو 1- 1 شکل 

آنتن رادیویی یـک قطعـه اساسـی در هـر سیسـتم رادیـویی مـی باشـد. یـک آنـتن رادیـویی یـک              

 ابزاري است که امکان تشعشع یا دریافت امواج رادیویی را فراهم می سازد.

ــت و     ــف الکترومغناطیســی اس ــابع انســان طی ــرین من ــی از بزرگت ــیم یک ــی دان ــه م ــانطوري ک هم

  طبیعی نقش اساسی را ایفا کرده اند .آنتن ها دراستفاده ازاین منبع 

حـال تاریخچــه مختصــري از تکنولــوژي آنــتن هــا و بعضــی از کاربردهــاي آنهــا در زیــر ارائــه مــی  
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  شود:

ــادالت ماکســول اســتوار اســت. جیمــزکالرك ماکســول (   ــر مع ــتن هــا ب ــه آن -1831مبنــاي نظری

ــال 1897 ــود را مب   1864) در س ــه خ ــتان نظری ــلطنتی انگلس ــن س ــور انجم ــور و  در حض ــه ن ــر اینک ــی ب ن

فیزیکـدان آلمـانی هـاینریش     . امواج الکتـرو مغناطیسـی پدیـده هـاي فیزیکـی یکسـانی هسـتند ارائـه داد        

توانســت صــدق ادعــا و پــیش بینــی ماکســول را مبنــی بــر اینکــه   1886) در ســال 1897 -1857هرتــز ( 

ان دهـد و همچنـین   کنش ها و پدیـده هـاي الکتـرو مغناطیسـی مـی تواننـد در هـوا منتشـر شـوند را نشـ          

وي آنــتن هــاي دو قطبــی و حلقــوي و نیــز آنــتن هــاي ســهموي اســتوانه اي پیچیــده اي را کــه داراي دو 

ــایی(       ــرق ایتالی ــاخت.مهندس ب ــه س ــوان تغذی ــدرا بعن ــان بودن ــانونی ش ــط ک ــداد خ ــایی در امت ــی ه قطب

ــودر طــول مــوج   اي انتقــال ســانتی متــر را بــر 23گوگلیمــو مــارکونی ) فیزیــک اســتوانه ســهمی میکرووی

اولیه اش سـاخت، ولـی کارهـاي بعـدیش بـراي حصـول بـرد مخـابراتی بهتـر در طـول مـوج هـاي بلنـدتر              

، آنــتن فرســتنده 1901بـود. بــراي اولــین بـار در مخــابرات رادیــویی در مـاوراي اقیــانوس اطلــس در سـال     

 عـدد سـیم قـائم متصـل     50شامل یـک فرسـتنده جرقـه اي بـود کـه بـین زمـین و یـک سیسـتم شـامل           

ــویی 1905-1959» ( الکســاندر پوپــوف «مــی شــود.فیزیکدان انگلیســی  ) نیــز اهمیــت کشــف امــواج رادی

ــرا1897را درســال مایــل نشــان داد. در هــر  3ارســال یــک ســیگنال از کشــتی بــه ســاحل درمســافت   يب

ــو      ــدر رادی ــوان او را پ ــی ت ــعه داده و م ــارتی را توس ــوي تج ــه رادی ــود ک ــارکونی ب ــن م ــال ای ــاتور  يح آم

  دانست.

ــال   ــس از س ــپ    1920پ ــد الم ــیگنال مانن ــدهاي س ــتفاده از مول ــا اس ــت  « ، ب ــود دوفارس ، 1»تری

ساخت آنتن هاي تشـدید ماننـد دو قطبـی نـیم مـوج امکـان یافـت. قبـل از جنـگ دوم جهـانی مولـدهاي            

ــا مــوج هــاي تــو خــالی   1یکروویو( در حــدوداســیگنال مگنتــرون و کالیســترون مــ گیگــا هرتــز) همــراه ب

یافتنـد. ایـن تحـوالت منجـر بـه ابـداع و سـاخت آنـتن هـاي بـوقی شـد.در خـالل جنـگ               اختراع و توسعه

                                                
1  Terued Dufarest 
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ــداع    ــه اب ــراي ســاخت سیســتم هــاي رادار منجــر ب جهــانی دوم یــک فعالیــت وســیع طراحــی، و توســعه ب

آرایـه اي شـکافی مـوج بـري شـد. حـال بـا توجـه بـه ایـن            يانواع مختلف آنتن هاي بشـقابی، عدسـی هـا   

انتخـاب بـین خطـوط انتقـال یـا آنـتن هـا دخالـت دارنـد بیـان            ارجحیـت  کـه در مقدمه عوامل مختلفی را 

  می کنیم.

بطــور کلــی خطــوط انتقــال در فرکــانس هــاي پــایین و فواصــل کوتــاه عملــی هســتند، فرکــانس  

هاي بـاال اغلـب بـه علـت پهنـاي بانـد موجـود بکـار مـی رونـد. بـا افـزایش فواصـل و فرکـانس هـا تلفـات                 

ــار  ــاي ک ــه ه ــا    ســیگنالی و هزین ــتن ه ــتفاده از آن ــه اس ــی شــود ودرنتیج ــتر م ــال بیش بردي خطــوط انتق

  مقرون به صرفه تر است.

  بطور کلی تعدادي از موارد استفاده آنتن ها بدین صورت می باشد :

1-1-1  درمخابرات رادیو سیار 

  .کشتی ها یا خودروهاي زمینیشامل هواپیماها، فضاپیماها،  

2-1-1    ین پراکنکاربرد آنتن ها در سیستم هاي رادیویی سخ 

ماننـد رادیــوي خـودروي متحــرك سـیار و کاربردهــاي غیـر ســخن پراکنـی ماننــد سیسـتم هــاي       

  رادیو سیار ( مانند پلیس، آتش نشانی، امداد،...) و رادیو آماتور.  

3-1-1  استفاده از تکنولوژي رادیویی بجاي استفاده از خطوط انتقال.     

بعنـوان مثـال در آمریکــا بیشـتر از نصـف مکالمــات تلفنـی دور ( بـین شــهري) توسـط ارتباطــات         

یکروویو انجام مـی گیـرد. و بـا توجـه بـه اینکـه هـر سـال هزینـه هـاي دسـتگاه هـاي رادیـویی              ارادیویی م

کاهش یافته و اطمینان پـذیري آنهـا بهبـود مـی یابـد، کاربردهـاي سیسـتم هـاي رادیـویی ارجحیـت مـی            

  د.یاب
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  انواع آنتن ها از نظر کاربرد :   ٢-١

ــه     ــل ب ــواع مختلفــی تقســیم مــی شــوند،که درذی ــه ان ــوع کــاربرد ب ــتن هــا از نظــر ســاختار و ن آن

  : تعدادي از آنها اشاره می شود

1-2-1  :1آنتن هرتز 

آنـتن هرتـز در فاصـله اي بــاال واقـع شـده و ممکــن اسـت بطـور افقـی یــا عمـودي باشـد و بــراي           

 رود. فرکانس هاي زیاد به کار می

2-2-1  :2آنتن مارکنی 

ه حفل اســت و ســطح زمــین بجــاي صــدر ایـن نــوع آنــتن، انتهــاي پــایین مولــد بــه زمــین متصــ  

توزیع جریـان  و ولتـاژ بـراي فرکـانس اصـلی، چهـل  برابـر طـول آنـتن مـی باشـد  و            به کار می رود.هادي 

ی مـوارد ممکـن   فرکـانس هـاي کـم مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد.آنتن مـارکنی در بعضـ           این  آنتن براي

بـه کـار رود، مثـل آنـتن هـاي ارتبـاطی هواپیمـا کـه در ایـن حالـت بدنـه             نیز است براي فرکانس هاي باال

  هواپیما بجاي زمین عمل می کند.

3-2-1  آنتن شالقی: 

ــاي      ــاط در ســاخت ه ــراي ایجــاد ارتب ــاکتیکی ب ــات ت ــه در عملی ــی اســت ک ــرین آنتن ــولی ت معم

ي شـالقی طـوري طراحـی شـده انـد کـه در زمـانی کـه مـورد          نسبتاً کوچک بکار می رود. بیشتر آنـتن هـا  

احتیاج نیستند با فشار جزیی یک قسـمت، داخـل قسـمت دیگـر قـرار مـی گیرنـد. وقتـی کـه آنـتن هـاي            

شـالقی در بانــد فرکانســی زیــاد کــار مـی کننــد، طــول آن هــا معمــوالً کسـر کــوچکی از طــول مــوج مــی    

ـ  باشد و در این ح القـایی زیـادي بـه کـاربرده شـود تـا آنـتن مزبـور بـه           خاصـیت  االت باید یک  سیم پـیچ ب
                                                
1  Hertze 

 2  Markeni 
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  حالت هماهنگی صحیح درآید.

4-2-1  :)1آنتن لوزي ( روبیک 

این آنتن از چهار سیم ساخته شـده اسـت کـه بـه شـکل لـوزي متصـل شـده انـد و مـوازي زمـین            

نگهدارنـده، مـی تـوان ارتفـاع آنـتن را نسـبت بـه         يقرار گرفته اند. بـا قـرار دادن چـرخ هـا روي دکـل هـا      

زمین تغییر داد.منبع تغذیه در حالـت فرسـتنده توسـط خـط انتقـال متعـادلی از یـک سـو بـه آنـتن وصـل             

می شود و مقاومت سوي دیگر را بـه گونـه اي تنظـیم مـی کننـد کـه تنهـا مـوج رونـده روي آنـتن بوجـود            

نتقــالی اســت کــه امپــدانس در بــازوي آن نســبت بــه آیــد. توجــه کنیــد کــه خــط انتقــال متعــادل، خــط ا

زمــین برابــر باشــد.در فضــاي آزاد حــداکثر پرتــو افکنــی آنــتن در امتــداد قطــر بــزرگ لــوزي صــورت مــی  

ــا     ــده ه ــت ســادگی طــرح در فرســتنده هــا و گیرن ــه عل ــتن ب گیــرد و پالریزســیون آن افقــی اســت.این آن

افت هـاي زیـاد و کـار فرکـانس هـاي بـاال بـه حـد         کاربرد زیادي داشته و به منظـور ایجـاد ارتبـاط در مسـ    

زیادي مورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد.همچنین ایـن آنـتن در ارتباطـات منطقـه بـه کـار مـی رود. زیـرا در             

باند وسیعی به کار رفته و نصـب و نگهـداري آن سـاده تـر از آنـتن هـاي دیگـر مـی باشـد عیـب اصـلی آن            

  این است که احتیاج به یک زمین وسیع دارد.

5-2-1  معکوس: Vآنتن  

  شده است.  تشکیل  2-1 شکلاین آنتن از دکل نارسانا و دو رشته سیم مطابق 

  

 

  

ــین نقطــه   ــال ب ــتن( نقطــه   Aخــط انتق ــاي آن ــین وصــل مــی شــود. انته ــه وســیله Cو زم ) را ب

                                                
1  Rubick  

 معکوسVآنتن :2- 1 شکل 
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برگزیــده مــی شــود تــا  ABCنزدیــک امپــدانس مشخصــه خــط  R مقــدارکننــد. مــی مقاومــت متصــل

مـوج پـیش رونـده بوجـود مـی       ABCو در نتیجـه، روي سـیم آنـتن    شـود  مانع از هر گونه بازتـاب مـوج   

ــد ــه   .آی ــدازه زاوی ــتن، ان ــن آن ــژه    αدر ای ــه اي وی ــه گون ــد ب ــه کــاربرد، بای داراي اهمیــت اســت و بســته ب

 ي صـفحه رسـاناي کـاملی قـرار گرفتـه باشـد، جهـت جریـان        برگزیده شود، در صورتی که ایـن آنـتن بـاال   

هاي تصـویر، عکـس جریـان هـاي آنـتن خواهـد بـود حـداکثر پرتـو در امتـداد زمـین، داراي پالریزاسـیون             

و تنهـا بـه عنـوان آنـتن گیرنـده امـواج زمینـی و یـا          عمودي، براي انتشـار از راه یونسـفر مناسـب نیسـتند    

  اال، مورد استفاده قرار می گیرند.سطحی در بخش پایین نوار فرکانس ب

چون ایـن آنـتن هـا در مجـاورت زمـین، داراي شـعاع هـاي فرعـی بـی شـماري بـا پالریزاسـیون              

ــاي دیگــري   ــواج ناخواســته رســیده از جهــت ه ــز هســتند، ام ــی نی ــه داراي   را افق ــد ک ــی کنن ــت م دریاف

  .نتن به شمار می آیداز نکات منفی این آ پالریزاسیون عمودي و یا افقی هستند که این مساله

6-2-1  کروویو:یآنتن ما 

ــه مــا         ــا در ناحی ــار کــردن آنه ــا، ک ــتن ه ــار ایــن آن ــلی ک ــول اص -300MHZ)کروویو یاص

300GHZ) ــه امــواج نــوري مــی  یمــی  باشــد. خاصــیت  مــا کروویو نزدیکــی آنهــا در طیــف فرکانســی ب

  باشد. بیم این نوع آنتن ها بعضا توسط منعکس کننده شلجمی تمرکز می یابد.

  :نوع از آنتن هاي ماکروویو عبارت اند از آنتن بوقی شکل و آنتن مخروطیدو 

  آنتن بوقی شکل( شیپوري): ١- ٦-٢-١

آنتن هاي شیپوري در شـکل هـاي مختلفـی وجـود دارنـد کـه سـه نـوع از متـداول تـرین آنهـا در            

ــنعکس     ــه م اینجــا نشــان داده شــده اســت. شــیپور بخشــی فقــط در یــک جهــت وســیع شــده و شــبیه ب

جعبـه قوسـی اسـت. شـیپور هرمـی در دو جهـت وسـعت پیـدا نمـوده و داراي شـکل یـک            کننده سهموي 

  هرم ناقص است.



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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  .بودن رسانایی موادي مثل مس ممکن نیست تغیر داد

  پیشنهادات ٥-٤

در ابتدا باید گفت براي کار عملی بر روي این پروژه محدودیت هاي بسیاري براي ما به وجود آمد به 

که می توان بیان کرد در شرایط کنونی کار عملی در این زمینه غیر ممکن است چرا که دسـتگاه هـایی   طوری

همچون خرد کن هاي با دقت باال یا نانولوله هاي کربنی پرکاربرد در سـاخت آنـتن هـا در صـورت وجـود در      

رهـاي اسـکاترینگ   دسترس نیستند.در دانشگاه زنجان حتی آنالیزور شبکه هم بـراي بـه دسـت آوردن پارامت   

و ما باالجبار  موجود نسیست و این امر کار عملی را بسیار دشوار وهمان طور که بیان شد غیر ممکن می کند

به مقادیر به دست آمده و گزارش شده در مقاالت بسنده کردیم.امید است هر چه زودتر ایـن محـدودیت هـا    

  مرتفع شوند.   رفع شوند و براي کار عملی ذر پروژه هاي اینچنین مشکالت

لعـات  ما که بر روي خواص نانولوله هاي کربنی و آنتن هاي ساخته شده با آنهـا مطا با توجه به اینکه 

متوجه شدیم یکی از مشکالت پیش روي نانو تکنولوژي در مخابرات نبود معـادالت و   زیادي را انجام داده ایم

بر روي گرد آوري و تنظیم معادالت ریاضـی  ساختارهاي ریاضی دقیق در این علم است،پیشنهاد می شود که 

مربوط به نانولوله هاي کربنی در شاخه مخابرات همت شود تا همانند معـادالتی کـه مـا بـراي نانولولـه هـاي       

کربنی تک دیواره اي ارائه کردیم در مورد نانولوله هاي کربنی چند دیـواره اي و کامپوزیـت هـاي دیگـر نیـز      

  ند.چنین معادالت دقیقی ارائه شو
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