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مسطح فشزدٌ دي ثبوذٌ کٍ در مزجع [ ]2گشارش شذٌ ارائٍ می

ممذمٍ

تػَیز تزداری هایکزٍٍیَ هی تَاًذ تِ ػٌَاى یک رٍش
تػَیزتزداری هکول تزای تطخیع سزطاى سیٌِ تِ کار رٍد.
تکٌیکّای تػَیزتزداری فؼلی تزای سزطاى سیٌِ ػثارتٌذ اس
ػکستزداری اضؼِ  ،Xسٌَگزافی ٍ MRI ،تزخی رٍشّای
تزکیثی [ .]1دلت ایي تکٌیکّا در تطخیع ایي سزطاى
رضایت تخص ًیست ٍ هخػَغا هیشاى تطخیع هثثت-غلط
آًْا تاالست .ایي هَضَع ،اًگیشُای تزای تحمیمات فزاٍاى هی
تاضذ تا رٍضی تزای تطخیع تا دلت تاالتز در هزاحل اٍلیِی
اتتال تِ سزطاى حاغل ضَد ٍ یا ایٌکِ رٍشّای فؼلی تْثَد
یاتٌذ .تػَیزتزداری اس هطخػات دیالکتزیک تافت تذى در
فزکاًسّای هایکزٍٍیَ دارای هشایایی اس جولِ داضتي احتوال
خطای کوتز در تطخیع غذد سزطاًی ،کن ّشیٌِ ٍ غیز هخزب
تَدى تجْیشات ،ػذم اػوال فزایٌذ یًَیشاسیَى تافت تذى ٍ تَاى
کن هَرد ًیاس هیتاضذ .تِ ّویي دلیل تِ ػٌَاى یک رٍش
جایگشیي ًِ ،تٌْا تزای تطخیع سزیغ ٍ سٍدٌّگام سزطاى تلکِ
تزای ًوایص تغییزات در تافت سیٌِ تِ هٌظَر پیصگیزی اس
سزطاى هطزح ضذُ است]. [2
اٍلیي تالش تزای کارتزد تکٌیک تػَیزتزداری هایکزٍٍیَ در
سال  0791تَسط الرسي ٍ جاکَتی اًجام ضذ ] .[3آًْا یک

دَذ .ایه آوته مىبست ثزای استفبدٌ در تصًیزثزداری
مبیکزيیً ثٍ مىظًر تشخیص سزطبن سیىٍ می ثبشذ .کًچک-
سبسی ي ديثبوذٌسبسی آوته ثٍ تزتیت اس طزیك ثبرگذاری
شکبفَبی غیزتشعشعی در طًل پچ ي دستکبری فزکبوس
غبلت مذ اصلی حبصل میشًد .در آوته پیشىُبدی لجٍ شکبفُب
وسجت ثٍ آوته مزجع [ ]2گزد شذٌ ي َمچىیه اس سیز الیٍ
متفبيت استفبدٌ گزدیذٌ است .ایه تغییزات ثبعث شذٌ تب
ضزیت ثبستبة آوته در َز دي فزکبوس تشذیذ تمزیجب یکسبن ي
در گیه آن ویش ثُجًد لبثل مالحظٍ ای ثذست آیذ .سبختبر
آوته تًسط وزمافشار  HFSS-V2014شجیٍ سبسی شذٌ ي
عملکزد آن در ثبسٌی فزکبوسی ] [0.5 – 3.5 GHzمًرد
ارسیبثی لزار میگیزد.

کلیذ ياصٌ -آًتي ریشًَاری ،آًتي ضکافدار ،آًتي دٍتاًذُ،
تػَیزتزداری هایکزٍیَ.

1

تاستاب تزای آًتي هزجغ [ ]2در دٍ فزکاًس تطذیذ تفاٍت
سیادی دارد کِ یک ضؼف هحسَب هی ضَد .چٌیي تفاٍتی
تاػث هی ضَد تا دادُ ّای حاغل در دٍ فزکاًس تحت ضزایط
غیز یکساى اس لحاظ سیگٌال -تِ – ًَیش ٍ سیگٌال– تِ  -کالتز
تذست آیٌذ.

آسهایص تزای تػَیزتزداری اس کلیِی یک سگ تا استفادُ اس
اهَاج هایکزٍٍیَ تزتیة دادًذ .ایي آسهایص تا هَفمیت اًجام ضذ
ٍ آى دٍ تَاًستٌذ یک تػَیز دٍ تؼذی کِ تفاٍت تافت تذى
حیَاى در آى ٍاضح تَد ،تْیِ کٌٌذ .تالضْای جذی تزای
تَسؼِ تکٌیکّای تػَیزتزداری هایکزٍٍیَ حَسُ ًشدیک در
اٍایل دِّی  01اًجام ضذ ] .[4تا آى سهاى تػَیزتزداری
هایکزٍٍیَ هٌحػزا هزتَط تِ تطخیع اّذاف راداری حَسُی
دٍر تَد .یکی اس اٍلیي سیستنّای تػَیزتزداری هایکزٍٍیَ ،در
دِّی  01تَسط تَلَهی ] [5ساختِ ضذ کِ اس دٍ آًتي
ضیپَری تشرگ تطکیل ضذُ تَد (یکی فزستٌذُ ٍ دیگزی
گیزًذُ) .ایي دٍ آًتي ،در هماتل یکذیگز لزار گزفتِ ٍ در هیاى
آًْا یک تاًک پز اس آب ٍجَد داضت .اس سال  0770تا کٌَى،
تػَیزتزداری هایکزٍٍیَ اس تافتّای سیستی ػٌَاى رایجی در
تحمیمات تػَیزتزداری پشضکی ضذُ است ٍ گزٍُّای تحمیماتی
تسیاری در سزاسز جْاى تز رٍی ًوًَِی اٍلیِای کِ تتَاًذ
تػاٍیزی تا دلت تاال اس تافت تذى اًساى تِ هٌظَر تطخیع
سزطاى ٍ سکتِی هغشی ارائِ دّذ ،فؼالیت هیکٌٌذ].[6
در سیستنّای تػَیزتزداری هایکزٍٍیَ ،سیگٌالّایی در تاًذ
فزکاًسی هایکزٍٍیَ تَسط آًتيّای فزستٌذُ تِ تذى تاتاًذُ
هیضًَذ ٍ تا آًتي ّای گیزًذُ ،سیگٌالّای پزاکٌذُ ضذُ
دریافت هیضًَذ .ایي سیگٌالّا ،حاٍی اطالػاتی اس اًذاسُ،
ضکل ،هَلؼیت ٍ خَاظ الکتزیکی تافتْا ّستٌذ .تٌاتزایي الواى
اغلی در تػَیزتزداری هایکزٍٍیَ آًتيّا هیتاضٌذّ .وشهاى تا
پیطزفت در حَسُّای پزداسضی تػَیزتزداری هایکزٍٍیَ ،تْثَد
هطخػات آًتيّای فزستٌذُ ٍ گیزًذُ اس لثیل فزکاًس کار،
تْزُ ،پٌْای تاًذ ،پٌْای الگَی تطؼطؼی ٍ اس ّوِ هْنتز
کاّص اتؼاد آًتي ضزٍری است .تِ ّویي دلیل تالشّای
ٍسیؼی در یافتي هؼاٍضِای تیي ایي ػَاهل غَرت گزفتِ است.
در سالّای اخیز استفادُ اس آًتيّای پچ تِ دلیل داضتي
هشایایی اس جولِ طزاحی ٍ ساخت آساى ٍ کن ّشیٌِ ،کَچک ٍ
سثک تَدى ،لاتلیت اًطثاق تا سطَح غیزهسطح ،راًذهاى تاال،
پٌْای تاًذ گستزدُ ٍ غیزُ رضذ چطوگیزی داضتِ است .در
طزاحی ایي آًتيّا گستزُی ٍسیؼی اس اضکال پچ لاتل دستیاتی
استّ .وچٌیي ایي آًتيّا هیتَاًٌذ تِ رٍشّای گًَاگًَی
تغذیِ ضًَذ .همالِ حاضز یک آًتي پچ کِ در هزجغ [ ]2تزای
استفادُ در تػَیزتزداری هایکزٍٍیَ پیطٌْاد ضذُ است را ارتماء
هی دّذ .تا تغییزات دادُ ضذُ در آًتي ،گیي آى در ّز دٍ
فزکاًس تطذیذ تْثَد یافتِ است .ػالٍُ تز آى ضزیة تاستاب
آًتي در ّز دٍ فزکاًس هشتَر تمزیثا یکساى هی تاضذ .ضزیة
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طزاحی آوته

ساختار آًتي پیطٌْادی در ضکل ً 0طاى دادُ ضذُ است.
ّواًطَرکِ در هزجغ [ ]2گشارش ضذُ است ایي آًتي ضاهل
یک پچ هستطیلی هیتاضذ کِ ضکافّایی تِ هٌظَر ضیفت
فزکاًس تطذیذ هذ غالة ٍ هذّای هزتثِی تاالتز ،تز رٍی آى
ایجاد ضذُ است .در یک پچ هستطیلی ،پتزى تطؼطؼی هذ
 TM200غفزّایی در جْت تزٍدسایذ دارًذ کِ تاػث تَسیغ
ًاهتمارى ٍ ًاهطلَب جزیاى هیضَد .تٌاتزایي هذّای طَلی
 TM300 ٍ TM100هطلَب هیتاضٌذ.

لثِ ّای
گزد ضذُ

شکل )1هندسه آنتن پچ
پیشنهادی

آًتي هشتَر دارای دٍ ضکاف تطؼطؼی هَاسیً ،شدیک لثِّای
تطؼطؼی پچ هیتاضذ (پچ  B ٍ Aدر ضکل  .)2فزکاًس هذ
غالة در ایي ساختار  ٍ f100فزکاًس هذ هزتثِی تاالتزf300 ،
است .اضافِ کزدى ایي دٍ ضکاف هَاسی ًسثت تِ پچ پایِ ،تاثیز
اًذکی تز رٍی کاّص  f100دارد ،چزا کِ ایي دٍ ضکاف هطاتك
ضکل ً ،2شدیک حذالل تَسیغ جزیاى در هذ  TM100لزار
گزفتِ اًذ .اها ایي دٍ ضکاف تاثیز لاتل تَجْی تز رٍی کاّص
 f300دارًذ چَى هحل لزارگیزی آًْا تاػث تغییز چطوگیز در
تَسیغ جزیاى هذ  TM300هی ضَد .آًتي دارای  4ضکاف هَاسی
در لثِّای غیزتطؼطؼی است (ضکافّای  Dدر ضکل  .)2ایي

2

W=28 , L=29 , a1=24 , a2=12 , a3=10 , d1=2 ,
d2=1 , yfeed=4.5
در تػَیزتزداری هایکزٍٍیَ تزای تطخیع سزطاى سیٌِ ،آًتي
تِ درٍى یک سیال هٌطثك تا تافتْای سیٌِ تطؼطغ هی کٌذ تا
حذاکثز تَاى هَج تِ درٍى سیٌِ اًتمال یاتذ [ .]6لذا در طزاحی
آًتي تا استفادُ اس ًزمافشار  ،HFSSایي سیال تؼٌَاى هحیط
تطؼطؼی در ًظز گزفتِ هی ضَد کِ ثاتت دی الکتزیک آى
ٍاتستِ تِ فزکاًس است .هذل دتای هزتثِی دٍم تزای ضثیِ
ساسی ایي ٍاتستگی در  HFSSتکار هی رٍد ]: [2

ضکافّا هسیزّای جزیاى را در ّوِی هذّای طَلی افشایص
هیدّذ ٍ درًتیجِ اجاسُ هیدّذ اتؼاد آًتي کاّص تیطتزی
یاتذ.

)(1

کِ در آى  rپزهیتیَیتِ ًسثی ٍ  فزکاًس ساٍیِ ای هی تاضذ.
پاراهتزّای دیگز راتطِ ( )0تا هٌطثك کزدى ثاتت دیالکتزیک
تافت سیٌِ تا هذل دتای هزتثِی دٍم تِ غَرت سیز تذستآهذُ
است [:]2

TM200

TM300

TM100

تغییز اًجام ضذُ رٍی ایي آًتي در ایي همالِ دٍ هَرد است.
هطاتك ضکل  ،0لثِّای تیش ضکافّا تا ّذف ػثَر راحتتز
جزیاى سطحی تِ غَرت ّاللی درآهذُ است .ایي تغییز تاػث
کاّص تلفات ٍ افشایص گیي آًتي ًسثت تِ هزجغ ] [2هیضَد.
دٍم ایي کِ سیز الیِ تِ کار تزدُ ضذُ در هزجغ [ ]2اس ًَع
 Rogers RO4003است کِ دارای ضخاهت  1.00هیلیهتز ٍ

شکل  )2تًسیع جزیبن ريی آوته

اضافِ کزدى یک ضکاف دیگز در هزکش پچ ،طَل الکتزیکی هسیز
جزیاى را تزای ّز دٍ هذ اٍل ٍ سَم افشایص هیدّذ چزا کِ
هطاتك ضکل  ،2ایي ضکاف تزای ّز دٍ هذ ،در هحل تیطتزیي
تَسیغ جزیاى لزار داردً .تیجِ افشایص طَل هسیز جزیاى،
کاّص ّز دٍ فزکاًس  f300 ٍ f100استّ .واًگًَِ کِ در ضکل
ً 2طاى دادُ ضذُ است ،ضکاف هزکشی پچ تاثیزی تز رٍی f200
ًذارد چزا کِ در کوتزیي همذار جزیاى ،در هذ ٍ ،TM200الغ
ضذُ استّ .زچِ طَل ایي ضکاف هزکشی افشایص یاتذf300 ،
کوتز ضذُ ٍ تِ ً f200شدیکتز هیضَد کِ ایي ػول ًاهطلَب
خَاّذ تَد چَى هذ  TM200در پتزى تطؼطؼی در جْت
تزٍدسایذ ،یک غفز دارد ٍ ایي ًشدیکی تاػث هیضَد تَاى
کوتزی تِ تافت تذى اًتمال یاتذ .تٌاتزایي السم است تزای
اًتخاب طَل ضکاف هػالحِای تیي کاّص فزکاًس هذّای
هزتثِی تاالتز ٍ تَاى اًتمالی تزلزار ضَد.
اتؼاد فیشیکی آًتي کِ در ضکل ً 0طاى دادُضذُاست در ٍاحدذ

 r=3.55هی تاضذ .ها سیز الیِ  Rogers TMM4تا ضخاهت 2

هیلیوتز ٍ  r = 4.5را تا ّذف تْیٌِساسی ٍ یکساى ًوَدى
هطخػِّای آًتي تِ کار تزدُ این.
تا ایي کار یک اًطثاق تْتز ٍ هطاتِ ،تیي خط تغذیِ ٍ آًتي در
ّز دٍ فزکاًس  f300 ٍ f100حاغل ضذُ است کِ ًتیجِی آى،
ّن یکساى ضذى ضزیة تاستاب در ّز دٍ فزکاًس ٍ ّن افشایص
تَاى تطؼطؼی آًتي هی تاضذ .تزای ضثیِساسی آًتي ،پچ هسطح
تِ غَرت ّادی کاهل ( ٍ )PECسهیي تِ غَرت تیٌْایت فزؼ
ضذُ است ٍ طَل ٍ ػزؼ سیزالیِ  01×01 cmهیتاضذ.
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وتبیج شجیٍ سبسی

ضکل  3ضزیة تاستاب را ًطاى هیذّذ کِ همذار آى در ّز دٍ
فزکاًس  f300 ٍ f100تمزیثا یکساى ٍ تزاتز  -19 dBاست .در

هیلیهتز ػثارتست اس [:]2

3

حالیکِ آًتي هزجغ [ ]2همادیز  -21 dB ٍ -11 dBرا در
فزکاًسْای هشتَر تذست هی دّذ.
جذٍل  0فزکاًسْای تطذیذ ٍ گیي ّای حاغلِ را همایسِ هی
کٌذ .هطاّذُ هی ضَد آًتي پیطٌْادی ًسثت تِ آًتي هزجغ
[ ]2فزکاًسّای تطذیذ کوتز ٍ گیي تیطتزی دارد.
جذيل) (1ممبیسٍی آوته پیشىُبدی ي آوته مزجع ].[2

تْزُ )(dBi
-1.64
-1.06
-5.2
-6.4

فزکاًس )(GHz
1.32
2.82
1.36
2.88

f100
f300
f100
f300

ًَع آًتي
آًتي پیطٌْادی
در ایي همالِ

)(b

آًتي هزجغ ][2

)(c

شکل  )3تغییزات ضزیت ثبستبة (پبرامتز  )S11آوته ثز حست
فزکبوس

()d
ضکل  )4الگَی تطؼطؼی آًتي پیطٌْادی ،هٌحٌی لزهش،
 ٍ co polarizationهٌحٌی آتیcross polarization ،
میباشد.
H-plane , 1.32 GHz
E-plane , 1.32 GHz
H-plane , 2.82 GHz
E-plane , 2.82 GHz

)(a

4

)a
)b
)c
)d

ِ هطاّذُ هیضَد الگَی تطؼطؼی هتؼاهذ ک، 4 طثك ضکل
 ًسیت تِ الگَی تطؼطؼی ػزضی کِ هطلَب،ًاهطلَب است
. تسیار ًاچیش است،هیتاضذ

وتیجٍگیزی
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 در تاًذ، 0  در ضکل،ُآًتي پچ هسطح هستطیلی ضکافی دٍتاًذ
 در ایي.[ ضثیِساسی ضذُ است0.5 – 3.5 GHz] فزکاًسی
 تا اػوال تغییزاتی ًظیز گزد کزدى ضکافّای هَجَد در،ِهمال
 تْزُی آًتي هَجَد در،ِپچ ٍ تغییز جٌس ٍ ضخاهت سیزالی
 ّوچٌیي ضزایة تاستاب در ّز. افشایص یافتِ است، [2] هزجغ
ٍ یکساى ضذُ ٍ الگَی تطؼطؼی در ّز د،دٍ فزکاًس تطذیذ
. تمزیثا هتمارى ٍ هطایِ است،فزکاًس
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