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چکيده – سيستم مونوپالس از جمله سيستمهای جهت یابی کارآمد است که در آن با استفاده از دو مد مجموع و اختتف ،زاویته ورود ستيل ا
مشخص میشود .عمدتاً به دليل نامشخص بودن قطبش امواج دریافتی در سيستمهای جهتیابی استفاده از آنت ی که قابليت دریافت امتواجی بتا
قطبش دایروی راستلرد و چپلرد (قطبش دایروی دوگانه) را داشته باشد مزیت بزرگی محسوب میشود .آنتن مت اوب للتاریتمی ) (LPاز جملته
آنتنهای پهنباند محسوب میشود که می تواند قطبش دایروی دوگانه (راستلرد و چپلرد) نيز داشته باشد .استفاده از آنتتن مت تاوب للتاریتمی
چهار بازو در سيستم مونوپالس توانایی ایجاد دو مد مجموع با قطبش دایروی دوگانه را دارد اما مد اختف ،با قطبش راستلرد و چپلترد در ایتن
آنتن تشکيل نمی شود .در این مقاله با استفاده از مدوالسيون عرض دندانه های آنتن للاریتمی این مشکل حل شده است .عفوه بر این با اضتافه
نمودن یک ری گ پيرامون آنتن  LPپه ای باند آنتن افزایش یافته و در نتيجه آنتن مت اوب للاریتمی چهار بازو با عرض دندانه مدوله شتده بته
ع وان آ نت ی م اسب برای استفاده در سيستم مونوپالس با قطبش دایروی دوگانه معرفی شدهاست.
كليد واژه -آنتن متناوب لگاریتمی ) ،(LPقطبش دایروی دوگانه ،مونوپالس

 -1مقدمه
سيستم مونوپالس از جمله سيستمهای جهتیابی استت
كه در رادارها و سيستمهای مختلف نظامی كتاربرد فراوانتی دارد
جهتیابی در این سيستم با تشکيل مدهای مجموع و اختالف در
دو راستا صورت میگيرد[]1
به دليل نامشتخ بتود قطتبش امتوا دریتافتی در اك تر
سيستمهای جهتیابی ،از آنتنهایی با قطتبش دایتروی استتداده
میشود اما چو در بسياری از موارد ،راستگرد یا چپگترد بتود
قطبش مو ارسالی مشخ نيست ،اگتر آنتتن مونوپتالس متورد
استداده ،دارای قطبش دایروی راستگرد بوده ،ولتی متو ارستالی
دارای قطتبش دایتتروی چپگترد باشتتد یتا بتترنکس ،ستتيگنالی در
گيرنده دریافت نخواهد شد برای رفع این مشکل ،طراحی آنتنتی
با قطبش دایروی راستتگرد  )RHCPو چپگترد  )LHCPیتا بته
نبارت دیگر ،دوگانه ،میتواند بسيار مديد واقتع شتود استتداده از
آنتنهایی با قابليت چند بازو شد از جمله روشهای تحقق ایتن
ویژگی است آنتن حلزونی ) (spiral antennaو آنتن سينوستی از
جمله آنتنهای پركابرد در سيستم مونوپالس هستند
قطبش آنتن حلزونی با توجه به جهت پتيشش بازوهتای آ
تعيين میشتود بترای استتداده از آنتتن حلزونتی چهتار بتازو در

سيستم مونوپالس ،قطبش دو مد مجموع و اختالف تنها در جهت
پيشش بازو راستگرد و یا چپگرد) وجود خواهد داشت لذا آنتتن
مونوپالس حلزونی ،آنتنی با قطبش دایتروی یگانته متیباشتد .در
[ ]3-2برای حل این مشکل و رسيد به قطبش دایروی دوگانته
در آنتن مونوپالس حلزونی ،از تکنيک مدوالسيو پهنای بازوهای
این آنتن استداده شده است این روش بانث ایجاد مد مجمتوع و
اختالف در جهت نکس پيشش بازوها و در نتيجه ،ایجاد قطتبش
دایروی دوگانه در آنتن حلزونی چهار بازوئه میشود
در آنتنهای سينوسی و متناوب لگاریتمی معمولی ،به دليتل
شکل خاص بازوهای آنها ،جریا میتواند در دو ستمت راستت و
چپ منتشر شود؛ در نتيجه ،این آنتتنهتا دارای قطتبش دایتروی
دوگانه هستند در سيستم مونوپالس ،آنتنهای مذكور حتداقل بتا
چهار بازو مورد استداده قترار گرفتته و دارای دو متد مجمتوع بتا
قطبشهای چپگرد و راستگرد میباشتند امتا آنتتن چهتار بتازوی
سينوسی یا متناوب لگاریتمی در مد اختالف ،به دليتل روی هتم
قرار گرفتن و هم شکلی پتر چپگرد و راستگرد و بهره مندتی در
بهره ماكزیمم ،مد اختالف ندارند برای تشکيل متد اختتالف و در
نتيجه امکا استداده از ایتن آنتتنهتا در سيستتم مونوپتالس بتا
قطبش دایروی دوگانه ،باید آنتنی با حداقل  5بازو مورد استتداده
قرار گيرد افزایش بازوها بانث پيشيتدگی سيستتم تیذیته آنتتن
میشود همچنين استداده از آرایهای از این آنتنها در كنتار هتم

بانث افزایش سطح آنتن و پيشيدگی ساختار تیذیه میشود
در این مقاله آنتن مونوپالسی نتوین بتر پایته آنتتن متنتاوب
لگاریتمی ) 4 (LPبازوئه برای ایجاد قطبش دایروی دوگانه با متد
اختالف و مد مجموع راستگرد و چپگترد معرفتی شتده استت در
این ساختار جدید ،نشا داده خواهد شتد كته اصتالآ آنتتن LP
چهار بازوئه با استداده از روش مدوالسيو نرض دندانهها ،شرایط
ایجاد یک آنتن مونوپالس با قطبش دایروی را فراهم متیآورد در
آنتن پيشنهادی ،از آنجایيکه تعداد بازوهای آنتن افزایش نيافته و
از  4بازو استداده میشود ،لذا تحقق تیذیه آنتتن متذكور نيتز بته
سادگی امکا پذیر است
به این منظور ،آنتن متنتاوب لگتاریتمی معمتولی بررستی و
مودهای ایجاد شده در این آنتن تحليل میشود سپس آنتتن LP
با نرض دندانههای مدوله شده معرفی و همچنين مشخصتات آ
با آنتن متناوب لگاریتمی معمولی مقایسه میشود
 -2اصو آنتن مت اوب للاریتمی
 -1-2ساختار آنتن LP
آنتن متناوب لگاریتمی اولين بار توسط دوهامل معرفی شتد
[ ]4این آنتن از جمله آنتنهای شبه مستقل از فركتانس استت
كه ،مشخصات آ به صورت متناوب بتا لگتاریتم فركتانس تکترار
میشود
شکل  )1آنتن متناوب لگاریتمی را نمایش میدهتد در ایتن
این شکل σو τبه ترتيب نسبت هندسی ساختار و پهنای شتکاف
میباشد و مطابق روابط  )1و  )2تعریف میشوند:
)R(n

)1
)r (n
)R(n

)2
)R(n  1
آنتن متناوب لگاریتمی شکل  )1دارای مشخصات ، R1 = 7 mm
 β = 5 ، σ = 0.78 ،  = 0.62و  α = 40است هر كدام از دندانه
های آنتن  LPدر فركانسهای متداوتی تحریتک شتده و تشعشتع
مینمایند دندانههای كوچکتر در فركانسهای باالتر و دندانههای
بزرگتر در فركانسهای كمتر تشعشع خواهند نمود[]5
 -2-2تحلیل مدهای آنتن LP
مدهای ایجاد شده در آنتن متناوب لگتاریتمی ،وابستته بته
تعداد بازو های این آنتن و فاز تحریک آ ها است آنتن مذكور به
دليل انتشار جریا در دو راستای راستگرد و چپگرد در بازوهای

شکل  :1ساختار آنتن متناوب لگاریتمی چهار بازو ئه و پارامترهای آ

آ توانایی ایجاد قطتبش دایتروی دوگانته چپگترد و راستتگرد را
دارد
در هر آنتن متناوب لگتاریتمی بتا  Nبتازو (N-1)/2 ،متد هتم
قطبش وجود خواهد داشت بنتابراین بترای داشتتن متد مجمتوع
مناسب به تعداد حداقل  3بازو نياز است ،كه برای ایجاد تقتار از
آنتن  4بازوئه استداده می شود برای داشتن هر دو مد مجمتوع و
اختالف مناسب حداقل به  5بازو نياز است،كه برای تقتار از  6و
یا  8بازو استداده متی شتود[ ]6تحریتک آنتتن توستط روشتهای
متداوتی انجام میشتود بترای ایجتاد متدهای مختلتف در آنتتن،
بازوهای آ باید طبق رابطه  )3تحریک شوند:
)i 2 m(n 1
e N

)3

vmn

در فرمول باال  Nتعداد بازوها  m ،شماره متد متوردنظر و n
شماره بازو است جدول شتماره  )1متدهای انتشتار یافتته و فتاز
تحریک بازوها را در آنتن  4بازوئه متناوب لگتاریتمی نشتا متی
دهد []7
شکل  )2پتر تشعشعی آنتن در مدهای مختلف نشا می-
دهد هما گونه كه از این شکل پيداست m =±1،در راستای
جدول  :1فازهای تحریک آنتن  4بازوئه متناوب لگاریتمی و مدهای آ
پتر
تشعشعی
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جلو تشعشع دارد و معادل پتر مجموع راستتگرد و چپگترد
در سيستم مونوپالس است از  m=±2به بعد ،صدر به وجود آمتده
در زاویه  ،θ=0مشابه پتر اختالف در سيستتم مونوپتالس متی-
باشد شکل  )3سيستم تیذیه آنتن متناوب لگاریتمی چهار بازو را
نشا میدهد این سيستم متاتریس بتاتلر )Butler matrix 4*4
ناميده موجود در شکل  )3از تركيب سته هيبریتد  180°و یتک
هيبرید 00°درجه برای ایجاد فازهای مناسب در بازوهتا تشتکيل
شده است این ساختار تیذیه ،به دليتل نتدم استتداده از شتيدت
دهنده فاز و استداده از تعداد كمی هيبرید بسيار مناسب و ستاده
است [ ]8در صورت تحریک ساختار تیذیه از پورتهتای ورودی
مختلف ،اختالف فازهایی مطابق جتدول  )1بتين بازوهتای آنتتن
ایجاد میشود آنتن  LPاز طریتق كابتل كواكستيال بته ستاختار
تیذیه متصل میشود
 -3ساختار آنتن پيش هادی
برای درک بهتتر از سيستتم مونوپتالس ،متدهای مجمتوع و
اختالف و مشکل موجود در شکلگيری مد اختالف در آنتتن LP
پتر سه بعدی آنتن در مدهای مختلف در شکل  )4رسم شده-
است در هر شکل هم بهتره قطتبش چپگترد ) (LHو هتم بهتره
قطبش راستگرد ) (RHارایه شده است هما طور كته مشتخ
است آنتن در m=1دارای بهره مجموع چپگرد است و در راستتای
جلو تشعشع دارد

شکل  :2پتر تشعشعی آنتن متناوب لگاریتمی در مدهای مختلف

شکل  :3ساختاركلی تیذیه آنتن  LPچهار بازوئه []8

الف)

ب)
شکل :4پتر سه بعدی آنتن : LP

الف) ،m = 1ب) m = 2

پتر آنتن در  m=-1مشابه  m=1است با ایتن تدتاوت كته ،بهتره
مناسب در حالت راستگرد است شکل -4ب) پتر آنتن در متد
اختالف را نشا میدهد كه مشتکل موجتود در آ مشتابه بتود
پتر راستگرد و چپگرد آنتن میباشد با توجه به این موضوع ،در
این مقاله راه كاری برای حل این مشکل پيشنهاد گردیده است
در [ ]3-2از تکنيتتک مدوالستتيو پهنتتای بازوهتتا در آنتتتن
حلزونی استداده شده است این روش بانث ایجاد مد مجمتوع در
جهت نکس پيشش بازوها و در نتيجه ایجتاد قطتبش دوگانته در
این آنتن میشود در این مقاله از روش مدوالسيو دندانته هتای
هر بازوی آنتن  LPاستداده میشود مدوالسيو به معنای ایجتاد
ناپيوستگی مناسب برای بازگشت جریا از مسير اصلی است كته
این ناپيوستگی توسط پهن و باریک شد متناوب دندانههای هتر
بازو صورت میگيرد شکل  )5آنتتن متنتاوب لگتاریتمی مدولته
شده را نشا می دهد بترای ایجتاد جریتا نتابرابر در دو ستمت
راستتتگرد و چپگتترد و درنتيجتته تشتتکيل پتتتر اختتتالف بتتا
ایزوالسيو  ،از مدوالسيو دندانه های یک سمت آنتتن استتداده
میشود  mنسبت پهنای قسمت نریض در هر دندانه بته قستمت
باریکتر است كته نستبت مدوالستيو ناميتده متیشتود نستبت
مدوالسيو بر مشخصات تشعشعی آنتن بسيار تاثير گتذار استت
كليه شبيهسازیهای موجود در این مقاله با استتداده از نترمافتزار
سه بعدی  HFSSانجام شده است با استداده از شبيه سازیهتای
انجامشده مقدار بهينه  M=4.5بترای آنتتن مدولته شتده در نظتر

گرفته شدهاست
در آنتن پيشنهادی شکل  ،)5به دليتل كوتتاه بتود مستير
بازگشت جریتا  ،ایزوالستيو ایجتاد شتده بتين بهتره چپگترد و
راستگرد در پتر اختالف مناسب نبوده و كم میباشد برای رفتع
این مشکل و ایجاد ناپيوستتگی بيشتتر و در نتيجته ایزوالستيو
بهتر بين پتر چپگرد و راستگرد در متد اختتالف ،آنتتن اصتالآ
شده شکل  )6پيشنهاد میگردد؛ كه در آ دندانهها در راستتای
نمودی به هم متصل شدهاند
سرانجام در ساختار نهایی كه در شتکل  )7ارایته شتده استت ،از
یک رینگ پيرامو آنتن متناوب لگاریتمی برای افتزایش پهنتای
باند استداده شدهاست استداده از این روش در این مقالته ،بانتث
افزایش  %10پهنای باند شده استت  wپهنتای رینتگ و  sفاصتله
بين رینگ و آنتن پارامترهای مهم برای رستم رینتگ متیباشتند
پس از شبيه سازیهایهای مختلف مقادیر بهينته  w = 2 mmو s
 = 1.7 mmبرای آنتن انتخاب شدهاست

شکل :5ساختار آنتن متناوب لگاریتمی مدوله شده

شکل :6ساختار آنتن متناوب لگاریتمی مدوله شده اصالآ شده با دندانههای
متصل

شکل :7ساختار آنتن متناوب لگاریتمی مدوله شده نهایی با رینگ
بهره بر حسب زاویه 

شکل های  )8و  )0به ترتيب نمودارهای
در آنتن متناوب لگاریتمی معمولی و مدوله شتده در متدهای ±1
و 2را نشا می دهد نمودارها در فركانس  5 GHzرسم شتدهانتد
برای اطمينا از تشکيل پتر مناستب در همته زاویتههتا ،پتتر
تشعشعی در  36زاویه مختلف  )رسم شدهاست هما طور كه
مشخ است بر اثر تیيير ایجتاد شتده در ستاختار ،تیييراتتی در
پتر تشعشعی آنتتن در متدهای مختلتف ایجتاد شتدهاستت در
شکلهای -0الف) و -0ب) ،ایجاد یک گلبرگ كنتاری در آنتتن
پيشنهادی دیده میشود این موضوع ناشی از تیيير مسير جریا
و بازگشت جریا در سمت مخالف است اما ،در حالت كلی متی-
توا پتر مجموع راستگرد و چپگرد قابل قبول برای جهتیابی و
استداده در سيستم مونوپتالس بدستت آورد همتا گونته كته در
شکل  ) -8دیده میشود ،بهره چپگرد و راستگرد در m=2آنتتن
متناوب لگاریتمی معمولی روی هم قرار گرفته و به همتين دليتل
بانث ابهام در تعيين راستگرد و یا چپگرد بود قطبش مو می-
شود همچنين ،بهره آنتن در بسياری از زاویهها مندی استت لتذا
به دليل نداشتن مد اختالف مناسب نمیتوا از ایتن آنتتن بترای
سيستم مونوپالس با قطبش دایروی دوگانه استداده كترد امتا در
 m=2آنتن متناوب لگاریتمی مدوله شده پيشنهادی) بين بهتره
راستگرد و چپگرد ایزوالسيو مناستبی ناشتی از نتابرابری ایجتاد
شده ،در انتشار جریا در یک سمت آنتن نسبت به سمت دیگتر،
به وجود میآید شکل )) -0
برای نمایش واضحتر تیيير ایجاد شده در آنتن پيشتنهادی و
مقایسه بهتر با حالت قبل ،پتر سه بعتدی آنتتن در شتکل )10
رسم شدهاست ایزوالسيو ایجاد شده در مد اختالف بته وضتوآ
دیده میشود به نبتارت دیگتر اختتالف چشتمگيری بتين بهتره
قطبش راستگرد و چپگرد آنتن در مد اختالف دیده میشود

الف)

الف)

ب)

ب)

)
شکل 8نمودار بهره بر حسب زاویه  ساختار آنتن متناوب لگاریتمی
معمولی الف)  ، m=-1ب) m=2 ) ، m=1

شکل :10پتر سه بعدی آنتن LPمدوله شده در مد2

)
شکل :0نمودار بهره بر حسب زاویه  ساختار آنتن متناوب لگاریتمی مدوله
شده الف)  ،m=-1ب) m=2 ) ، m=1

شکل  )11نمودار بهره برحسب فركتانس متد اختتالف را نشتا
میدهد نمودارها در زاویهای كه بهتره آنتتن متاكزیمم متیشتود
یعنی  θ=30°برای های مختلف رسم شده است هما گونه كه
در شکل -11الف) دیده میشتود ،در آنتتن لگتاریتمی معمتولی،
بهره چپگرد و راستگرد تداخل دارند؛ اما در آنتن پيشنهادی ،بين
بهره راستگرد و چپگترد ایزوالستيو مناستبی ایجتاد شتدهاستت
شکل -11ب)) شکل  ) -11نيز آنتن  LPمدوله شده با رینتگ
است كه افزایش پهنای باند در فركانس باال درآنتن ،قابتل رویتت
است

قابل قبولی برخوردار است شکل  )12نسبت محوری دو

آنتنLP

معمولی و مدوله شده در مدهای مختلف را نمایش میدهد

الف)

شکل  :12مقایسه نسبت محوری در دو آنتن  LPمعمولی و مدوله شده

 -4نتيجهگيری
در این مقاله آنتن مونوپالس جدیدی ،بر اساس ساختار آنتن
متناوب لگاریتمی ) (LPبا قطبش دایروی دوگانه ارایه شده است
در این ساختار ،با استداده از روش ایجاد ناپيوستتگی بته صتورت
تیيير در پهنای دندانههای یک سمت آنتن متناوب لگاریتمی ،مد
اختالف در آنتن LPبا  4بازو تشکيل و مشخصات آ مورد بررسی
قرار گرفته است در این آنتتن بتا استتداده از یتک شتبکه تیذیته
مناسب می توا دو مد مجموع با قطبشهای دایتروی راستتگرد و
چپگرد ،همشنين یک مد اختالف با یکی از قطبشهای راستگرد و
یا چپگرد بدست آورد

ب)
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