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آًتي پْيثبًذحلسًٍی ثب پٌْبی ثبزٍی پلِای( )SAWثرای
سیستن هًََپبلس ثب پالریساسیَى دٍگبًِ
الِْ هْجَدی* ،هسؼَد هَحذی ،ػجبسؼلی حیذری
داًطکذُ هٌْذسی ثرق ٍ کبهپیَتر ،داًطگبُ یسد ،یسد ،ایراى
*رایبًبهِ ًَیسٌذُ هسئَلe.mehboudi@gmail.com :

چکیذُ – :سیستن هًََپبلس از جولِ سیستنّبی

تطجیك اهپذاًس ٍ هطخصبت هیذاى دٍر آى هیضَد.

جْتیبثی کبرآهذ است کِ در آى ثب استفبدُ از دٍ هذ

ثِ ایي هٌظَر در ایي همبلِ رٍضی ًَیي ثرای ایجبد

هجوَع ٍ اختالف ،زاٍیِ ٍرٍد سیگٌبل هطخص

ًبپیَستگی ثب ضیت تغییرات هالین در آًتي حلسًٍی

هیضَد .ػوذتب ثِ دلیل ًبهطخص ثَدى پالریساسیَى

پیطٌْبد ضذُاست .آًتي پیطٌْبدی آًتي حلسًٍی ثب

اهَاج دریبفتی در سیستنّبی جْتیبثی ،استفبدُ از

پٌْبی ثبزٍی پلِای( )SAWهیثبضذ .آًتي حلسًٍی

آًتٌی کِ لبثلیت دریبفت ّوسهبى اهَاجی ثب

 SAWػالٍُ ثر ایجبد پالریساسیَى دٍگبًِ دایرٍی

پالریساسیَى دایرٍی راستگرد ٍ چپگرد را داضتِ

هَجت کبّص اهپذاًس ٍرٍدی ٍ در ًتیجِ تطجیك

ثبضذ ،هسیت ثسرگی هحسَة هیضَد .آًتي حلسًٍی

اهپذاًس ثْتر آًتي هیضَد.

از جولِ آًتيّبی هستمل از فرکبًس ثَدُ کِ ،لبثلیت

کلیذٍاشُ :آًتي حلسًٍی -هًََپالس -هستمل از

ایجبد دٍ هذ هجوَع ٍ اختالف در ایي آًتي  4ثبزٍئِ،

فرواًس -پالریساسیَى دٍگاًِ دایرٍی.

از جولِ هسیتّبی آى آًتي هحسَة هیضَد.
پالریساسیَى ایي آًتي ثب تَجِ ثِ جْت پیچص
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ثبزٍّبی آى راستگرد یب چپگرد استّ ،ویي هَضَع

همذهِ

سیستن هًََپالس از جولهِ سیسهتنّهای جْه یهاتی

از جولِ هحذٍدیتّبی ایي آًتي ثِ ضوبر هیرٍد.

وِ ،در رادارّای ردیاب ٍ 1سیستنّهای هتتله

ثْتریي رٍش ثرای ایجبد پالریساسیَى دٍگبًِ در

اس

آًتي حلسًٍی استفبدُ از ایي آًتي ثب پٌْبی ثبزٍی

ًظاهی وارتردّای فراٍاًی دارد .ایي سیستن در همایسِ

هذٍلِ ضذُ( )MAWاست .اهب ایجبد ًبپیَستگی

تا سایر سیستنّای جْ یاتی از دل ٍ سهرت توهل

ًبگْبًی ٍ ثسرگ در ایي آًتي هَجت اختالل در

Tracking radars

1

1

تاالیی ترخَرداراس .جْ یاتی در سیسهتن هًََپهالس

زیههاد پٌْههای تههازٍ هَجههة ،ایوههاد ًَاسههاًا زیههاد در

تههر اسههاک لطههىیل تههین هووههَخ ٍاخههتال صههَر

اهپ اًس ٍ در ًتیوِ ت م لطثیك اهپه اًس ههیضهَد.

هیگیرد[ .]1طراحهی آًتٌهی تها لَاًهایی ایوهاد پتهرى

ّنچٌیي زیاد تَدى اهپ اًس ٍرٍدی آًهتي حلسًٍهی از

هووههَخ ٍاخههتال از جولههِ اجههسای ولیه ی سیسههتن

جولِ چالصّای هَجَد ترای ایي آًهتي ههیتاضه  .در

هًََپالس تِضوار هیرٍد .تهِ دلیهل ًاهطهتو تهَدى

ایي همالِ رٍضی ًَیي ترای رفع هطىل هَجَد در آًتي

پالریساسههیَى اهههَای دریههافتی در اوتههر سیسههتنّههای

 MAWپیطٌْاد ض ُاس  .آًهتي حلسًٍهی تها پٌْهای

جْ یاتی ،طراحی آًتٌهی پْهيتاًه  ،تها پالریساسهیَى

تازٍی پلِای ( )SAW3ساختار پیطٌْادی در ایي همالِ

اسه ّ .هنچٌهیي

اس  .ایي آًتي تا ایوهاد ًاپیَسهتگیّهای تیطهتر اهها

آًتي فَق تای لهادر تهِ لتوهیي زاٍیهِ ٍرٍد()AOA1

ّوَارلر ،تالٍُ تر ایوهاد پالریساسهیَى دٍگاًهِ ،تاتهث

سیگٌال ًیس تاض [ .]2تْتریي رٍش ترای دسهتیاتی تهِ

واّص ًَساًا اهپ اًس ٍ ّنچٌیي واّص اهپه اًس

ضرایط فَق استفادُ از آًتيّای هستمل از فرواًس تها

ٍرٍدی آًتي هیضَد.

دایرٍی دٍگاًِ دایرٍی حائس اّوی

لاتلی

چٌ تازٍ ض ى هاًٌ آًتي حلسًٍی ،سیسٌَسی
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ٍ هتٌاٍب لگاریتوی اسه  .طراحهی آًهتي حلسًٍهی 4

()SAW

تازٍئِ تْتریي اًتتاب ترای ایي سیستن اس  .از طرفی

4

پهیشص تازٍّهای

آًتي حلسًٍی لگاریتوی اٍلیي تهار لَسهط راهسهی در

اهَای تا پالریساسیَى یگاًِ از

سال  1957هعرفی ض [ .]7ضىل ٌّ سهی ایهي آًهتي

پالریساسیَى آًتي حلسًٍی در جْ
آى اس  .لَاًایی دریاف

سبختبر آًتي حلسًٍی پیطٌْبدی

هطاتك راتطِ ( )1لٌْا تِ زاٍیِ ٍاتستِ اس .

جولِ هح ٍدی ّای آًتي حلسًٍی اس [ .]3اسهتفادُ
از آرایِای از آًتيّهای حلسًٍهی تها پالریساسهیَىّهای

()1

)) r  r in ea  r0 EXP( /(2

هتفاٍ از جولهِ رٍشّهای ایوهاد آًهتي حلسًٍهی تها

در راتطِ تاال ً aرخ رضه  φ ،زاٍیهِ پیطهرٍ رضه ٍ r

وِ تِ ًَتِ خَد تاتث واّص

فاصلِ ضعاتی لا هروس آًتي اس [ .]6آًتي حلسًٍی تهِ

دل لتویي زاٍیِ ٍ افسایص فضای اضغالی لَسط آًتي

دلیههل داضههتي پٌْههای تههین ٍ اهپ ه اًس ات ه تسههیار

هیضَد[ .]4تْتهریي رٍش تهرای ایوهاد پالریساسهیَى

پروههارترد اسهه  .اهپهه اًس ٍرٍدی ّههر تههازٍی آًههتي

دٍگاًِ در ایي آًتي ،طراحی آًتي حلسًٍهی تها پٌْهای

حلسًٍی خَدهىول تا  Nتازٍ هطاتك راتطِ زیر لعریه

تازٍی ه ٍلِض ُ ( )MAW2اس [ .]5آًتي  MAWتها

هیضَد:

پالریساسیَى دٍگاًِ اس

ایوههاد ًاپیَسههتگی ًاگْههاًی در پٌْههای تههازٍی آًههتي
حلسًٍی هَجة تازگطه

()2

جریهاى ٍ در ًتیوهِ اًتطهار
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N

هعىَک ه هیضَد[ ]6در ایي آًتي لغییهر ًاگْهاًی ٍ
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zin 

4.sin

Stair arm width
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در راتطِ فَق  ηاهپ اًس ذالی فضهای آزاد(ٍ )377Ω
 mضوارُ ه اس  .اهپ اًس ٍرٍدی ترای ه هووَخ ٍ
هه اخهتال تهِ لرلیهة تراتهر تها 88Ω ٍ 133.2Ω
اس

[ . ]3

الف -

ًحَُ ػولکرد آًتي حلسًٍیی ثیب پٌْیبی

ثبزٍی پلِای( ٍ )SAWهمبیسِ آى ثب آًتي MAW

ضىل( )1ساختار آًتي پیطٌْادی را ًوایص ههیدّه .

(ال )

ّنچٌیي ترای درن تْتر لغییر ایواد ضه ُ ،دٍ آًهتي
حلسًٍههی سههادُ ٍ ً MAWیههس ،در ایههي ضههىل رسههن
ض ُاسه  .سهاختار پیطهٌْادی تها ایوهاد ًاپیَسهتگی
هالین در پٌْهای تهازٍی آًهتي حلسًٍهی تاتهث لغییهر
اهپ اًس آًهتي ههیضهَد(ایواد ًاپیَسهتگی تها ضهیة
لغییرا هالین ًسث

(ب)

تِ آًتي  MAWدر ضىل ( )1تِ

ٍضَح هطتو اس ) .لغییر اهپ اًس تاتهث تازگطه
جریاى از هحل ًاپیَسهتگی در جْه

ضىل  :1ساختار آًتي حلسًٍی : rout=6.3cm ،EXP═0.6

تىهس پهیشص

تازٍّای آًتي ض ُ تهِ گًَهِای وهِ تازگطه

(ی)

(ال )( ،SAWب)لگاریتوی( ،ی).MAW
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ضىل  :2اهپ اًس ٍرٍدی آًتي( :ال

3

)( ،SAWب). MAW

ج ٍل ضوارُ ( )1ه ّای ایواد ض ُ در آًتي ٍ SAW

ًسث

اختال فازّای هَجَد تیي تازٍّهای آًهتي را ًوهایص

لعری هیضَد.

هههیدّ ه  .ایههي فازّهها لَسههط سیسههتن لغ یههِ تههاللر

آًهههتي  SAWپیطهههٌْادی تههها پاراهترّهههای تْیٌهههِ،

هالریس 4*4ایواد هیضَد[.]2

 SGR=M/3*Wₒٍ α2=12° ،α1=18°،M=4طراحههههی

ج ٍل  :1ه ّای هٌتطر ض ُ آًتي  ٍ SAWاختال فازّای آى

ض ُ اس  .ضىل ( )4ٍ3پترى لطعطعی آًتي حلسًٍهی

تازٍ4

پترى
لطعطعی
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تازٍ3

تازٍ1

ه

0

1

رض پلِ ،اختال پٌْای تازٍ در دٍپلهِ هوهاٍر

 ٍ SAWلگههاریتوی را در ههه ّای هتتلهه ًوههایص
هیدّ  .جْ پیشص تازٍّای آًهتي حلسًٍهی هطهاتك
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آًتي حلسًٍی لگاریتوی در ّوِی ه ّا راستگرد اس .
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0

اههها لغییههر ایوههاد ضه ُ لَسههط آًههتي  ،SAWتاتههث
تازگط

2

جریاى در جْ ساتتگرد هیضَد .در ًتیوهِ

ه ه  3در آًههتي حلسًٍههی  SAWت هِ ه ه هووههَخ تهها
أ-

پالریساسیَى چپگهرد( )-1لثه یل ههیضهَد .تٌهاترایي

ثررسی هطخصبت آًتي حلسًٍی ٍ SAW

آًتي 4تازٍئِ  SAWتا ایواد پالریساسهیَى دٍگاًهِ ٍ

همبیسِ ثب آًتي حلسًٍی لگبریتوی
ه ٍالسیَىً ،)M(2سهث

فاوتَر تسطً ،)EXP(1سث

لاتلی

رض پلِ ٍ )SGR(3طَل ووهاى ّهر پلهِ ،پاراهترّهای

لطىیل تین هووَخ ٍاخهتال  ،آًتٌهی هٌاسهة

ترای سیستن هًََپالس اس  .جْ

هَ ر ترتولىرد آًتي حلسًٍهی ّ SAWسهتٌ ً .سهث

هًََپالس تا لطىیل ًسث

یهاتی در سیسهتن

هووَخ تِ اختال صهَر

پٌْای تازٍی آًتي در پلِ ای تها ووتهریي ٍ تیطهتریي

هیگیرد .اً ازُ ًسث

اهپ اًسً ،سث ه ٍالسیَى ًاهی ُ هیضَدّ .نچٌیي

تِ آى ،زاٍیِ افمی را هطتو هیوٌ .

فَق زاٍیِ توَدی ٍ فاز هرتهَ
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در ایي همالِ رٍضی ًَیي تهرای ایوهاد آًهتي حلسًٍهی
ِهستمل از فرواًس چْار تازٍئِ تا پالریساسیَى دٍگاًه
 سهاختار. دایرٍی راستگرد ٍ چپگرد پیطٌْاد ض ُاس
پیطٌْادی تا ایواد ًاپیَسهتگی هالیهن تاتهث وهاّص
 ّهنچٌهیي.ًَساًا ٍ اهپ اًس ٍرٍدی آًتي هیضهَد
 در، آًتي پیطٌْادی لاتلی ایواد تین هووَخ ٍاختال
.ًتیوِ استفادُ در سیستن هًََپالس را دارد

هراجغ
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