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چکيده
در اين مقاله يک آنتن محفظهای تشديدی سادهی با بهره باال با استفاده از سطوح انتخابگر فرکانس به عنوان رواليه ارائه شده است .در
طرح پیشنهادی از يک اليه سطح انتخابگر فرکانس به عنوان رواليه استفاده شده است که از پچهای مربعي شکل  11*11واقع بر زير
نوار دیالکتريکي تشکیل شده تا خاصیت انعکاسي از خود نشان داده و باعث افزايش بهره و جهتدهي آنتن پیشنهادی شود .يک آنتن
شکافي موجبری به عنوان تغذيه اولیه برای ساختار کلي آنتن در نظر گرفته شده است .آنتن پیشنهادی دارای پهنای باند  18/4درصد و
بهره 17/7دسيبل بوده و از بازده بسیار بااليي در حدود  87درصد برخوردار است.
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ديوارههای خارجي گسترش يافته تحريک شده است .برای
افزايش قابل توجه بهره آنتن از يک پوشش  FSSبه عنوان
رواليه استفاده شده است.

 -1مقدمه
آنتنهای شکافي موجبری دارای مشخصههای مناسبي از
قبیل قابلیت انتقال توان و بازده باالو پهنای باند مناسب
هستند .اين آنتنها به طور گسترده در کاربردهای ارتباطي
و راداری و ناوبری گوناگوني بواسطه ساختار ساده و فشرده
و انعطافپذيری در تولید پترنهای مختلف مورد استفاده
قرار ميگیرند] .[1اين نوع آنتنها معموال از يک بدنه
آلومینیومي و شکافهای تابشي ايجاد شده در ديواره
خارجي موجبر ساخته ميشوند .وقتیکه اندازه آنتن بزرگ
ميشود وزن و ناپايداری مکانیکي آنتن نیز افزايش مي-
يابد ] .[2زماني که به يک آنتن با وزن سبک برای
کاربردهايي از قبیل پهباد و هواپیمای بدون سرنشین نیاز
داشته باشیم اندازه به عنوان عامل چالش برانگیز مطرح
خواهد بود .در گذشته ،تحقیقاتي برای کاهش اندازه آنتن
با استفاده از مواد دیالکتريکي صورت گرفته است با وجود
اين ،مواد دیالکتريکي اغلب دارای تلف باال بوده و باعث
کاهش بهره آنتن خواهند شد .آنتنهای تشديد کننده
فبری پروت با ويژگيهای مناسب از قبیل بهره باال،حجم
کم و تغذيه ساده برای سالهای متمادی مورد توجه بوده-
اند] ،[3-4اين آنتنها از يک تابشکننده اولیه که بین يک
صفحه زمین فلزی و يک صفحه قسمتي انعکاسي واقع
است؛ تشکیل ميشود ] .[3وقتي فاصله بین اين دو صفحه
مضرب فردی از نصف طول موج فضای آزاد باشد ،انرژی
آزاد شده از آنتن تغذيه بین صفحه زمین و رواليه چندين
بار انعکاس يافته و سپس بهره آنتن با استفاده از مفهوم
هم فازی ميتواند به صورت قابل توجه افزايش يابد .اخیرا
نشان داده شده که استفاده از سطوح انتخابگر فرکانس با
به عنوان رواليه در آنتنهای فبری پروت به صورت قابل
توجهي بهره و جهتدهي آنتن اولیه را افزايش ميدهد.
اين ويژگيها باعث قابلیت استفاده اين آنتنها در
کاربردهای مايکروويوی و موج میليمتری بهره باال مي-
شود ] .[7-8در ] 1FSS ،[8پچي شکل به عنوان رواليه و
در ] [7طراحي رواليه  FSSدايپلي نواری معرفي شده
است .در ] [8دو اليه  FSSبا تناوب يکسان برای افزايش
جهتدهي دو بانده مورد استفاده قرار گرفته است .در اين
مقاله يک آنتن فبری پروت شکافي موجبری جديد طراحي
شده است .اين آنتن بوسیله يک انتن شکافي موجبری با

 -2روش طراحی
بر طبق روش تحلیل پرتو آنتنهای فبری پروت ،اگر ارتفاع
محفظه فبری پروت و فاز انعکاسي رواليه  FSSبه درستي
تنظیم شوند قسمتي از امواج از پوشش  FSSانتقال يافته
و پرتو با جهتدهي باال در فرکانس مورد طراحي بدست
خواهد آمد .شکل ( )1هندسه آنتن پیشنهادی و سلول
 FSSبه کار رفته در آن را نشان ميدهد.
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شکل()1آنتن محفظه ای فبری پروت پيشنهادی (الف)نمای سه
بعدی (ب)نمای باال (ج)نمای کناری (د)  FSSپارامترهای طراحی
عبارتند

ازmm,d1=15 :

mm,d0=60

mm,b=10.16

a=22.86

mm,d2=37.52 mm,d3=12.72 mm,y0=30 mm,L=18 mm,W=3.5
mm,S1=1.68 mm,S2=3.72 mm,h0=21 mm,t=2 mm,p1=5.81
mm ,p2=4 mm, q1=5.81 mm,q2=4 mm

فاصله بین ديواره گسترش يافته که به عنوان هادی کامل
الکتريکي ايفای نقش ميکند و رواليه نصف طول موج
فضای آزاد در نظر گرفته شده است و موجبر مستطیلي

1. Frequency Selective Surface
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 WR90به عنوان تغذيه آنتن محفظهای فبری پروت
استفاده شده است .يک شکاف به ابعاد L =18و = W
 3.5در ديواره خارجي با ضخامت  1میليمتر ايجاد شده
است سلول  FSSمورد طراحي آنتن در شکل (1د) نشان
داده شده است FSS.يک سطح متناوب است که از قرار
گرفتن المانهای يکسان مرتب شده در آرايهای يک يا دو
بعدی تشکیل يافته است ] .[01ساختار آنتن پیشنهادی در
شکل ( )1نشان داده شده است FSS .شامل سلول های

شکل( )4بهره شبيه سازی شده آنتن پيشنهادی با و بدون
روالیه

 11*11قرار گرفته در زير نوار دیالکتريکي ،مستطیلي
است .همانگونه که در][00نشان داده شده است يک رواليه
با افزايش فاز داخل باند فرکانسي موجب ايجاد آنتن
تشديد کننده فبری پروت پهن باند ميشود .شکل ()2
بردار میدان الکتريکي در اطراف آنتن را در فرکانس 8
گیگاهرتز نشان ميدهد .باند فرکانس کاری طراحي در اين
آنتن 7-8/7گیگاهرتز است .در طراحي نهايي ثابت دی-
الکتريک نوار  3/7و ضخامت آن  2میليمتر انتخاب مي-
شود .شکل ( )3دامنه انعکاس آنتن مورد طراحي با و بدون
رواليه را نشان ميدهد همانگونه که اين شکل نشان مي-
دهد رواليه  FSSبه منظور ايجاد يک آنتن فبری پروت
پهن باند مورد استفاده قرار گرفته است.در شکل ( )4نیز
بهره آنتن پیشنهادی با و بدون رواليه  FSSبه نمايش در
آمده است.اين شکل بهره  17/7دسيبل را برای ساختار
آنتن پیشنهادی نشان ميدهد .همچنین در شکل ()7
پترنهای تابشي آنتن در صفحات  Eو Hدر سه نقطه
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شکل()2آرایش ميدان الکتریکی درون محفظهی آنتن در
فرکانس  9گيگاهرتز
(ج )
شکل( )5پترن های تشعشعی آنتن پيشنهادی (الف)8/4
گيگاهرتز (ب) 8/8گيگاهرتز (ج) 9/2گيگاهرتز

فرکانسي موجود در پهنای باند نشان داده شده است .در
شکل ( )1بازدهی تشعشعي آنتن پیشنهادی نشان داده
شده است.
شکل()3تلف برگشتی شبيه سازی شده آنتن پيشنهادی با و
بدون روالیه
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) بازده تشعشعی آنتن پيشنهادی6(شکل

 نتيجهگيری-3
آنتن پیشنهادی از يک صفحه زمین هادی کامل و يک
 قرار گرفته شده بر زير11*11  متشکل از سلولهایFSS
 اندازه، در طراحي آنتن.نوار دیالکتريک تشکیل شده است
 همچنین. میليمتر است11*11*2/12FSS کلي اليه
 میليمتر18/7*87 اندازه صفحه زمین آنتن پیشنهادی
ضريب انعکاس آنتن پیشنهادی حاکي از پهنای باند.است
 گیگاهرتز) بوده و از شکل پترنهای7-8/7( درصد18/4
تابشي آنتن مورد طراحي ميتوان دريافت که سطوح لوب
11 به باالی منفي، کناری زماني که فرکانس باالتر ميرود
آنتن پیشنهادی دارای بازده.دسي بل افزايش مييابد
 درصد است که حاکي از87 تابشي بسیار خوب و در حدود
 نرم افزار.عملکرد بسیار خوب آنتن مورد طراحيست
 برای شبیهسازی ساختار اين آنتن موردHFSS تجاری
.استفاده قرار گرفته است
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