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چکيده -در این مقاله یک آ نتن موج نشتی جدید با قطبش
دایروی با استفاده از موجبر مجتمع شده در ز یرالیه ) (SIWو بر پایه
خط انتقال راستگرد-چپگرد متعادل ()Balanced CRLH-TL
ارائه شده است .قطبش دایروی با ایجاد شکافهای اینتردیجیتال
طولی و عرضی عمود بر هم (به شکل  )Tبر سطح باالیی SIW
طراحی شده است .مزیت اصلی این ساختار ،ایجاد و حفظ قطبش
دایروی در باند فرکانسی  7.5تا  10.75 GHzتنها با استفاده از یک
آنتن (بدون شبکهی تغذیهی پیچیده) همراه با پویش فضای وسیع از
 -20°تا  +84°با تغییر فرکانس میباشد .به دلیل ماهیت خازنی
شکافهای اینتردیجیتال و خاصیت سلفی وایاهای دیوارهی SIW
امکان ایجاد یک باند چپگرد و پویش فضا در پشتتاب فراهم آمده
است .سلول  CRLHاستفاده شده در آنتن ،متعادل بوده و بنابراین
امکان پویش فرکانسی از سمت پشتتاب تا جلوتاب بدون باند قطع
در پهلوتاب را فراهم میکند .قطبش آنتن ،دایروی چپگرد
( )LHCPو نسبت محوری در باند فرکانسی ،بسیار پایین
(نزدیک  )0 dBبوده و از این لحاظ نسبت به نمونههای اخیر
همردهی خود ،ممتاز است .بازدهی تشعشعی ساختار ،بسیار باال و
به  96%میرسد .بیشینهی بهره در اواسط باند فرکانسی 9.06 dB
است .این آنتن با نرمافزار  Ansoft HFSSشبیهسازی و تحلیل
شده است.
کلمات کليدی -آنتن موج نتوتی ،خو ننتاوا رنسوترد -چپرود
متعا  ،قطبش نیدوی ،مججبد مجتمع شده ر ز یدلیه
 -1مقدمه
آنتن موج نشتی 1یک ساختار موج رونده است که همزمان با انتشار
موج در طول ساختار ،تشعشع میکند [ .]1از این آنتن معموال در
کاربردهای پویش فضا با فرکانس استفاده می شود .از آنجا که این
آنتنها بدون نیاز به شبکهی تغذیهی پیچیده ،قابلیت پویش فضا را دارند،

جایگزین مناسب و ارزانتری برای آنتنهای آرایهای هستند .آنتنهای
موج نشتی معمولی از پهلوتاب تا جلوتاب را پویش میکنند .خطوط
انتقال راستگرد-چپگرد ترکیبی ( )CRLH-TLs2همچنین ،ساختارهای
مایکروویوی مصنوعی هستند که ویژگیهای منحصر به فرد
الکترومغناطیسی مثل انتشار معکوس موج 3را از خود نشان میدهند.
این ساختارها در الکترومغناطیس تحت عنوان گروهی از ساختارهای
مهندسی شده با نام فراماده 4دستهبندی شده و در یک دههی گذشته
کاربردهای متعددی یافتهاند .ترکیب دو ایدهی اخیر یعنی ایجاد یک آنتن
موج نشتی مبتنی بر خطوط انتقال راستگرد-چپگرد ترکیبی ،یک ویژگی
ممتاز به آنتنهای موج نشتی میبخشد و آن ،پویش فرکانسی در
پشتتاب است .این ساختارها ،آنتنهای موج نشتی فراماده نیز نامیده
می شوند [ .]2برای تحقق چنین ایدهای نیاز به یک ساختار برای
پیادهسازی آنتن داریم .موجبر مجتمع شده در زیرالیه ) (SIW5در
سالهای اخیر به عنوان یک میزبان برگزیده برای پیادهسازی انواع
آنتنهای موج نشتی مطرح بوده است [ .]3آنتنهای موج نشتی معموال
یا روی موجبرهای فلزی و یا با استفاده از خطوط ریزنواری ایجاد
میشوند .موجبرهای مجتمع شده در زیرالیه در واقع حد واسطی بین
خطوط ریزنواری و موجبرها هستند که عالوه بر حفظ خصوصیات
موجبرهای مستطیلی معمولی نظیر داشتن ضریب کیفیت باال ،قابلیت
حمل توان باال و ایزوالسیون بسیار خوب ،امکان تجمیع با سایر
ساختارهای ریزنواری را نیز دارند .همچنین کمتلف ،کمقیمت و
کمحجم هستند .مهمترین مزیت فناوری  SIWامکان تجمیع همه اجزاء
سیستم شامل ساختارهای غیرفعال ،عناصر فعال و حتی آنتنها بر روی
یک زیرالیه میباشد [.]4
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در سالهای اخیر برای رسیدن به قطبش دایروی همراه با پویش فضا
و با استفاده از آنتنهای موج نشتی کوششهایی صورت گرفته است .در
مرجع [ ]5برای ایجاد قطبش دایروی ،از دو آنتن موج نشتی HMSIW1
و شکافهای معمولی مورب و یک کوپلر استفاده شده است .این
ساختار ،قابلیت تشعشع با قطبش خطی را نیز دارد .در مرجع [ ]6با دو
آنتن موج نشتی  SIWو یک کوپلر و استفاده از ساختاری شبیه مرجع
[ ]5ولی این بار با شکافهای اینتردیجیتال 2مورب ،قطبش دایروی
ایجاد شده است .یکی از مزایای این ساختار نسبت به ساختار [،]5
تشعشع در باند چپگرد میباشد .در مراجع [ ]8-7از یک آنتن موج
نشتی  HMSIWو شکافهای اینتردیجیتال عرضی روی سطح آن
استفاده شده است .ایجاد قطبش دایروی در این دو ساختار بر این
واقعیت استوار است که تشعشع از شکافهای اینتردیجیتال روی سطح
 HMSIWو تشعشع از دیوارهی باز ساختار  ،HMSIWتقریبا هماندازه و
دارای اختالف فاز  90°میباشند .از نقاط ضعف ساختار [ ،]8پویش در
فرکانس ثابت (پهنای باند بسیار محدود) و استفاده از عناصر SMA
تلفدار را میتوان بیان نمود .مرجع [ ]9برای رسیدن به قطبش دایروی از
یک آنتن موج نشتی  SIWبا شکافهای معمولی عمود بر هم
(به شکل  (Hروی سطح آن استفاده کرده است .تشعشع با قطبش دایروی
در این ساختار ،مبتنی بر این واقعیت است که شکافهای عمود بر هم،
جریانهای سطحی موثری از روی موجبر را برش میزنند که این
جریانها دارای هندسهی عمود بر هم و اختالف فاز  90°میباشند .از
نقاط ضعف ساختار [ ،]9عدم تشعشع آنتن در نزدیکی پهلوتاب و
پشتتاب و همچنین باال نبودن بازدهی تشعشعی را میتوان بیان کرد.
در این مقاله یک آنتن موج نشتی  SIWبا شکافهای اینتردیجیتال
عمود بر هم (به شکل  )Tبه منظور رسیدن به قطبش دایروی ارائه شده
است .در این ساختار ،امکان پویش فرکانسی با قطبش دایروی مناسب از
سمت پشتتاب تا جلوتاب بدون باند قطع در پهلوتاب فراهم آمده است.
ابعاد و پیچیدگی طراحی به دلیل استفاده از تنها یک آنتن کاهش ،و
بازدهی تشعشعی افزایش یافته است.
سازماندهی مقاله به این شکل است :در بخش  2مبانی تئوری
خطوط انتقال راستگرد-چپگرد ترکیبی و آنتن موج نشتی بیان میگردد .در
بخش  3به ساختار آنتن پیشنهادی و شرح عملکرد آن پرداخته میشود.
در بخش  4نتایج شبیهسازی ساختار ،ارائه شده و نهایتا در بخش 5
جمعبندی و نتیجهگیری بیان میگردد.

Half-Mode Substrate Integrated Waveguide
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 -2مبانی تئوری
 -1-2خطوط انتقال راستگرد-چپگرد ترکیبی
در شکل  1مدار معادل خط انتقال راستتگرد ،ختط انتقتال چپگترد و
خط انتقال راستگرد-چپگرد ترکیبی نشان داده شتده استت .در متدارهای
معتتادل LR ،CR ،و  LL ،CLبتته ترتی تب ختتازن و ستتلف در ی تک ستتلول
 RH-TLو  LH-TLمیباشند .طول هر سلول از طول موج ختط انتقتال
بسیار کوچکتر است .از روابط ( )3-1به ترتیب ثابت فاز این خطوط بته
دست میآید [ 2و.]10
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در این روابط  فرکانس زاویهای است .با توجه به روابتط (1و )2ثابتت
فتتاز در  RH-TLمقتتداری مثبتتت و در  LH-TLمقتتداری منفتتی دارد .از
روابط ( )4و ( )5به ترتیب سرعت فاز و سرعت گروه را میتوان به دستت
آورد.
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بر طبق روابط ( )5-4و با توجه به روابط ( )3-1سرعت فاز در ،RH-TL
مثبت و در  ،LH-TLمنفی و سرعت گروه در هر سه خط انتقتال ،مثبتت
است و بنابراین توان در هر سه خط انتقال از سمت مولتد بته ستمت بتار
(در آنتن موج نشتی فراماده از دهانهی ورودی به دهانهی خروجی) انتقال
مییابتتد .ضتتریب گتتذردهی الکتریکتتی(  ) و ضتتریب نفوذپتتذیری
مغناطیسی(  ) معادل در خط راستگرد ،مثبت و در خط چپگرد ،منفتی
میباشند .محیطی که همزمان دارای ضریب گذردهی و نفوذپذیری منفی
باشد ،فرامادهی چپگرد 3نامیده میشود [.]2
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 -2-2آنتن موج نشتی
یک آنتن موج نشتی ،ساختاری دو دهانته استت کته متوج در طتول
حرکت در داخل ساختار از دهانهی ورودی به دهانهی خروجی ،به بیرون
نشت میکند و الگوی پرتو آنتن را شکل میدهد .از مزایای ایتن آنتنهتا،
تغذیهی ساده ،پهنای بیم باریک و پویش فضا با تغییرات فرکتانس استت.
دستهای از این آنتتنهتا پتویش فضتا را در فرکتانس ثابتت و بته صتورت
الکترونیکی انجام می دهند(ماننتد [ ]8و [ .)]11آنتتنهتای متوج نشتتی
ایجاد شده بر  ،SIWدارای شکافهایی بر سطح باالیی هستند که با قطع
مسیر جریان ،موج را به بیرون نشت میدهند .زاویهی پویش در آنتنهای
موج نشتی معمولی از رابطهی ( )6به دست میآید [ 2و .]10
()6

)   arcsin(  ( ) / k0

که  زاویهی پرتو اصلی آنتن و  k0عدد موج فضای آزاد است .مطابق

مشابه و عمود برهم (به شکل  )Tبر سطح آن میباشتد .نمتایی از ستلول
واحد و ابعاد فیزیکی آن در شکل  2آمده است .زیرالیهی استتفاده شتده،
 Rogers RT/duroid 5880با ضریب گتذردهی  2.2و بتا ضتخامت
 50 milاست .شکاف اینتردیجیتال طولی برای تشعشع موثر ،بایتد یتک
عدمتقارن مطلوب ( )rنسبت به محور طتولی داشتته باشتد [ .]9مطتابق
دستورالعملهای اصلی بترای طراحتی آنتتنهتای متوج نشتتی فرامتاده،
مسئلهی اساسی برای ساختار سلول واحد آنتن ،بته دستت آوردن نمتودار
 Dispersionاست .تعداد انگشتها ( ،)Nطول ،پهنا و محل قرار گرفتن
شکافهای اینتردیجیتال به گونهای انتخاب شده است کته عتالوه بتر بته
دست آوردن یک نمودار  Dispersionمطلوب برای سلول واحد ،قطتبش
دایروی برای آنتن نهایی (که از کنار هم قرار گرفتن سلولهای واحد شکل
میگیرد) در باند فرکانسی تشعشعی ،تضمین شود.

روابط ( )3-1و ( )6پرتو آنتن در باند چپگرد از پشتتاب تا پهلوتاب

w1

(  ) 90    0و در باند راستگرد از پهلوتاب تا جلوتاب
(  ) 0    90را پویش میکند .در هر دو حالت باند چپگرد و
راستگرد ،باید شرط    k0برقرار باشد تا موج به بیرون نشت کند و
ساختار به آنتن تبدیل شود .ناحیهی    k0ناحیهی موج سریع

s
r

p
w3

(مد نشتی یا آنتنی) و خارج از این ناحیه ،ناحیهی موج آهسته
(مد هدایتی یا موجبری) میباشد .یکی از چالشهای طراحی آنتنهای
موج نشتی ،نزدیک شدن هر چه بیشتر پرتو آنتن به جلوتاب یا پشتتاب
است .از پارامترهای مهم آنتنهای موج نشتی ،بازدهی تشعشعی آنها
میباشد که به لحاظ تئوری از رابطهی ( )7به دست میآید.
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در ایتتن رابطتته  l ،تلفتتات نشتتتی  c ،تلفتتات هتتادی و   dتلفتتات
دیالکتریک است.
 -3ساختار آنتن پیشنهادی و شرح عملکرد آن
آنتن پیشنهادی ،یک آنتن موج نشتی ایجاد شده روی موجبر مجتمتع
شده در زیرالیه و مبتنی بر خط انتقال راستگرد-چپگرد ترکیبی 1میباشتد.
ساختار این آنتن را در دو مرحله میتوان مورد بررسی و تحلیل قرار داد:
 -1-3ساختار سلول واحد آنتن
سلول واحد به کار گرفته شده در ساختار آنتن ،یتک ستلول CRLH

متعادل ،ایجاد شده بر یتک  SIWبته طتول محتدود ) )pهمتراه بتا یتک
شکاف اینتردیجیتال طتولی و یتک شتکاف اینتردیجیتتال عرضتی کتامال
SIW CRLH LWA

1

d
w2
l1

شکل  :2نمایی از سلول واحد آنتن و ابعاد فیزیکی آن بر حسب mm

(.)w1=16.1, s=1.5, d=0.8, p=9.1, r=3.1, N=9

 -2-3ساختار آرایهی شکافدار نهایی آنتن
ساختار آنتن نهایی ،آرایهای از  14سلول واحد است کته در راستتای
طولی (طول موجبر – راستای  )pکنار هم قرار گرفتهاند .همچنین دو ختط
ریزنواری باریکشونده در دو سمت و به منظور تطبیق امپدانس با دهانهی
ورودی  50اهم به این ساختار اضافه شده است .نمتایی از ستاختار آنتتن
نهایی و ابعاد فیزیکی آن در شکل  5آمده است .شکافهای اینتردیجیتال
عرضی و طولی ،بترای تشعشتع بتا قطتبش دایتروی در کتل بانتد پتویش
فرکانسی ،طراحی شدهاند .تصور کنید یک موجبر فقتط بتا شتکافهتای
معمولی و در جهت عرضی داریم .این شکافهای عرضی ،فقتط برشتی
موثر از جریانهای طولی روی موجبر دارند .حال آن کته یتک متوجبر بتا
شکافهای طولی ،فقط برش موثری از جریانهای عرضتی روی متوجبر
را دارا میباشد .این جریانهای طولی و عرضی روی متوجبر بتا یکتدیگر
 90°اختتالف فتاز دارنتد [ .]9همچنتین هندستهی دو شتکاف طتولی و
عرضی نیز عمود بر هم است و بنابراین میدانهای الکتریکی عمود بر هم
ایجاد می کنند (میدان الکتریکی راه دور یتک شتکاف طتولی ،در جهتت
عرضی است و برعکس [ .)]6پس انتظتار متیرود کته اگتر هتر دو ایتن
شکافها بر سطح باالی  SIWایجتاد شتوند ،بته شترط ایجتاد انتدازهی

تشعشع یکسان از آنها ،مجموع دو شتکاف ،مثتل یتک آنتتن بتا قطتبش
دایروی عمل کند .استفاده از شکافهای اینتردیجیتال و ماهیتت ختازنی
آنها باعث شده تا این شکافها عالوه بر تشعشع ،نقش خازن سری برای
خط انتقال چپگرد را هم بازی کنند .وایاهای دیوارهی  SIWنیز همانطور
که در فرکانسهای راستگرد ،نقش دیوارهی موجبری را ایفتا متیکننتد ،در
فرکانسهای چپگرد ،نقش سلف موازی برای ختط انتقتال چپگترد را بتر
عهده میگیرند [ .]6به این ترتیب امکان ایجاد یک باند چپگرد و تشعشع
در پشتتاب فراهم میآید .بنابراین آنتن نهایی طراحتی شتده ،یتک آنتتن
موج نشتی  SIWبا قطبش دایروی ،مبتنی بتر  CRLH-TLو بتا قابلیتت
پویش فرکانسی از سمت پشتتاب تا جلوتاب است.
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شکل  :3نمودار  Dispersionبرای سلول واحد (نمودار سبزرنگ) ،قطع داده
شده با خط نوری (نمودار مشکیرنگ).

در شکل  4نمودار پارامترهای پراکندگی آنتن برای ساختار آرایهی
شکافدار نهایی نشان داده شده است ،S11 .به میزان خوبی کمتر از
 -10 dBبوده و بنابراین آنتن از تطبیق مناسبی برخوردار است.
همچنین  S21در کل باند تشعشعی آنتن ،بسیار پایین میباشد و نشانگر
این است که بیش از  90%توان داخل  SIWاز شکافهای اینتردیجیتال،
تشعشع میشود .پایین بودن همزمان مقادیر  S11و  S21در کنار ناچیز
بودن مقادیر تلفات هدایتی و دیالکتریک ،سبب شده تا بازدهی
تشعشعی آنتن ،بسیار باال و به  96%برسد (به خاطر مد انتشاری
ساختار ،ضخیم بودن نسبی زیرالیه و کمی ثابت دیالکتریک ،تلفات
عایقی و هدایتی ساختار ،بسیار ناچیز میباشد) .بنابراین اختالف بسیار
ناچیزی بین مقادیر سمتگرایی و بهره وجود دارد .بازدهی تشعشعی آنتن
نسبت به مراجع [ ]6و [ ]9به میزان بسیار خوبی بهبود یافته است.

 -4نتایج شبیهسازی
شبیهسازی و بهینهسازی آنتن پیشنهادی با نرمافزار

Fast Wave Region

)abs(Beta*P/pi) (rad

0.8

Ansoft HFSS

انجام شده است .نمودار  Dispersionبرای سلول واحد در شکل  3دیده
میشود .نمودار  Dispersionهمان نمودار ثابت فاز سلول واحد
 CRLH-TLبر حسب فرکانس است که قدرمطلق (ضریبی از) آن و بر
حسب رادیان رسم شده است .از قطع نمودار  Dispersionبا خط نوری،
ناحیهی موج سریع (مد تشعشعی یا آنتنی) و ناحیهی موج آهسته
(مد هدایتی یا موجبری) برای ساختار نهایی پیشبینی میشود .همچنین
از متعادل بودن ساختار  CRLH-TLیعنی عدم وجود فاصله بین باند
راستگرد و چپگرد و در نتیجه داشتن تشعشع در پهلوتاب
(در فرکانس  ،)8 GHzاطمینان حاصل میشود .این نمودار از
پارامترهای پراکندگی حاصل از شبیهسازی در نرمافزار  HFSSبه دو
روش  Driven-modeو  Eigen-modeبه دست میآید .تحلیل دوم
اگرچه دقیقتر اما مستلزم صرف زمان بیشتر و با نتایجی سازگار با تحلیل
اول میباشد [ .]7-6نتایج شبیهسازی برای آنتن نهایی نشان میدهد که
باند راستگرد و به تبع آن کل باند تشعشعی ،نسبت به نتایج نمودار
 Dispersionبرای سلول واحد ،افزایش یافته است .با رجوع به
شکلهای  6و -7ب ،کل باند فرکانسی ساختار در مد تشعشعی از 7.5
تا  10.75 GHzبه دست میآید.

شکل  :4نمودار پارامترهای پراکندگی آنتن نهایی.

l2

p
t1
t0

w1

w4 t
1

شکل :5نمای باال از ساختار آنتن نهایی و ابعاد فیزیکی آن بر حسب )w1=16.1, w4=8.5, p=9.1, l2=128.7, t0=5, t1=4( mm
)آنتن از سمت چپ تغذیه شده است).

شکل  6نمودار زاویهی پویش شده توسط پرتو اصلی آنتن را بر
حسب فرکانس نمایش میدهد .همانطور که مشاهده میشود پرتو اصلی
آنتن با افزایش فرکانس از سمت پشتتاب به سمت پهلوتاب و سپس به
سمت جلوتاب حرکت میکند .زاویهی پویش پرتو اصلی از  -20°تا
 +84°به صورت پیوسته بدون باند قطع در صفر درجه و در باند فرکانسی
 7.5تا  10.75 GHzمیباشد .حداکثر زاویهی پویش آنتن در جلوتاب،
بسیار خوب و از مراجع [ ]8-5بیشتر است .همچنین داشتن تشعشع در
پهلوتاب و پشتتاب ،امتیازی نسبت به ساختار [ ]9محسوب میشود.
پهنای باند مد تشعشعی حدود  3.25 GHzو نسبت به ساختارهای
[ ]9-8بهبود یافته است.
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نمودارهای بهرهی نرمالیزه شده و نسبت محوری در صفحهی اصتلی
تشعشع آنتن ( )XOZبه ترتیب در شتکلهای -7ب و -7پ بترای چنتد
فرکانس دلخواه رسم شده است .پرتو اصلی با افزایش فرکانس از  -20°تتا
 +84°را پتتویش و در حتتین آن قطتتبش دایتتروی ختتود را حفتتظ میکنتتد.
همانطور که در ایتن دو شتکل مشتاهده متیشتود ،نستبت محتوری در
کمترین میزان خود ،منطبق با بیشترین میزان تشعشع (زاویهی پرتو اصلی)
است و این یک نتیجهی ایدهآل به شمار میرود.
10

یکی از مزیتهای ساختار نهایی ،به دست آوردن یک قطبش دایروی
بسیار مناسب فقط با استفاده از یک آنتن در باند فرکانسی پویش فضا
است .ایدهی معروف در برخی از ساختارهای با قطبش دایروی ،استفاده
از دو آنتن با تحریکهای یکسان در اندازه و اختالف فاز  90°است که
مشکالتی نظیر طراحی یک شبکهی تغذیه (کوپلر) مناسب ،افزایش ابعاد
ساختار ،طراحی ایزوالسیون مناسب و غیره را دارد .ساختار پیشنهادی در
مقاله از این لحاظ نسبت به ساختارهای مراجع [ ]6-5برتری دارد.
ابعاد الکتریکی (ابعاد ،نسبت به طول موج ،در فرکانس کاری
مرکزی) آنتن نسبت به ساختارهای [ ]6-5و [ ]9به طور قابل مالحظهای
کاهش یافته است .به عنوان مثال ،ابعاد الکتریکی آنتن ،نسبت به ساختار
[ ،]9از طول و عرض ،بیش از  60%کاهش دارد .به طور کلی
مصالحهای بین بهره و ابعاد یک آنتن وجود دارد .بهرهی آنتن در اواسط
باند فرکانسی 9.06 dB ،است و با افزایش طول آنتن و تعداد شکافها
به بیشتر از  10 dBمیرسد.
حفظ قطبش دایروی در حین پویش فرکانسی از مزیتهای دیگر
آنتن نهایی است .قطبش دایروی مناسب ،با میزان نسبت محوری کمتر از
( 3 dBدر برخی مراجع مثل [ )6 dB ،]9ارزیابی میشود .نمودار نسبت
محوری (در جهت پرتو اصلی) بر حسب فرکانس در شکل -7الف
نمایش داده شده است .از این نمودار به دست میآید که سطح نسبت
محوری در اکثر نقاط باند فرکانسی ،بسیار پایین و نزدیک  0 dBاست و
این به معنای طراحی بسیار مناسب آنتن برای قطبش دایروی است .پهنای
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شکل  :6نمودار زاویهی پویش شده توسط پرتو اصلی آنتن بر حسب فرکانس.

باند  3 dBآنتن برای قطبش دایروی ،از  8.2تا  10.2 GHzو حدود
 2 GHzاست که در مقایسه با [ ]9-8بهبود یافته است .آنتن موج نشتی
ارائه شده ،فضایی از نزدیک پهلوتاب تا جلوتاب را با یک قطبش دایروی
بسیار مناسب پویش میکند .هرچه به پشتتاب و جلوتاب آنتن نزدیک
میشویم ،قطبش آنتن از حالت دایرهای ایدهآل ،خارج شده و به یک
قطبش بیضوی نزدیک به دایروی تبدیل میشود .این نتیجه با نتایج
مقالهی [ ]9سازگار است .از منطبق شدن نمودار بهرهی کل با بهرهی
قطبش دایروی چپگرد در نتایج شبیهسازی مشخص میشود که قطبش
آنتن ،دایروی چپگرد ( )LHCPاست.

الف

ب

پ
شکل  :7الف -نمودار نسبت محوری در پرتو اصلی بر حسب فرکانس.
ب و پ -به ترتیب نمودار بهرهی نرمالیزه شده و نسبت محوری برای چند فرکانس
دلخواه در صفحهی اصلی تشعشع آنتن (.)XOZ

جدول  1مقایسهی مفصلی بین پارامترهای اساسی ساختار پیشنهادی
با پنج ساختار ارائه شده در مقاالت معتبتر ستالهتای اخیتر فتراهم آورده
است .این ساختارها همگی آنتنهای موج نشتی ایجاد شده بر  SIWو با
قطبش دایروی هستند .نتایج شبیهسازی این مقاله حتیاالمکان بتا نتتایج
شبیهسازی (و نه اندازه گیری) مقاالت دیگر مقایسه شده است.
 -5نتیجهگیری
در این مقاله یک آنتن موج نشتی جدید با قطبش دایروی ،ایجاد شده
بر  SIWو مبتنی بر  CRLH-TLمتعادل ارائه شد .این آنتن در باند
فرکانسی  7.5تا  ،10.75 GHzفضایی وسیع از سمت پشتتاب تا

جلوتاب ( -20°تا  )+84°را بدون باند قطع در پهلوتاب (صفر درجه)
پویش میکند .آنتن از نزدیک پهلوتاب تا جلوتاب ،قطبش دایروی چپگرد
و بسیار مناسب (نسبت محوری نزدیک به  0 dBدر تمام باند فرکانسی) و
در پشتتاب و انتهای جلوتاب ،یک قطبش بیضوی نزدیک به دایروی
دارد .پهنای باند مد تشعشعی ،پهنای باند  3 dBبرای قطبش دایروی،
متوسط مقادیر نسبت محوری ،تشعشع در پهلوتاب و پشتتاب ،حداکثر
زاویهی پویش در جلوتاب و بازدهی تشعشعی ،هر کدام در مقایسه با
ساختاری از ساختارهای همردهی اخیر بهبود یافته است .همچنین برای
ایجاد قطبش دایروی به جای استفاده از دو آنتن و کوپلر و پیچیدگیهای
دیگر ،از یک آنتن استفاده شده که باعث شده ابعاد آنتن کاهش یابد.

جدول  :1مقایسهی پارامترهای اساسی ساختار پیشنهادی با پنج ساختار ارائه شده در سالهای اخیر.
(* :ابعاد الکتر یکی ،از تقسیم ابعاد فیزیکی به طول موج ،در فرکانس کاری مرکزی هر ساختار به دست آمده است).
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