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چکیده :در این مقاله یک آنتن کوچک سازی شده

کلیدواژه :آنتن تشدید کننده مرتبه صفر ،افزایش پهنای

تشدید کننده مرتبه صفر با یک سلول واحد خط

باند ،خط انتقال راستگرد-چپگرد ترکیبی ،فشرده سازی.

انتقال راستگرد-چپگرد ترکیبی ارائه شده است.
تغذیه و ساختار آنتن از نوع موجبر همصفحه میباشد
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که با ایجاد شکاف دندانهای در پچ تشعشعی و نیز

تو سعه سریع ارتباطات بی سیم ،تلفن همراه و مجتمع

طراحی خط پیچ و خم دار ،ویژگی راستگرد-چپگرد

سااازی ساایسااتمها با کاهش اندازه گوشاایهای تلفن

در آن ایجاد شده است .علیرغم کوچک بودن پهنای

مقدمه

همراه ،به طور پیوسته نیازمند ساخت آنتنهای فشرده

باند آنتنهای تشدید کننده مرتبه صفر ،استفاده از

و جمع و جور اسااات] .[1برای این منظور روش های

شکاف دندانهای در آنتن پیشنهادی ،پهنای باند آنتن
را به طور قابل توجهی افزایش داده و به مقدار 33/6%

متنوعی پیشنهاد شده است که استفاده از زیرالیههایی

رسیده است .آنتن در فرکانس مرکزی  4/6GHZکار

با ثابت دیالکتریک باال ،سادهترین روش در آنتنهای

میکند که همان فرکانس تشدید مرتبه صفر بوده و

ریزنواری اسااات . .با این روش اگر چه اندازه کوچک

باعث کوچک سازی آنتن شده به نحوی که ابعاد آنتن

میشود ،اما کارایی آنتن کاهش مییابد و در اکثر موارد

نهایی  1/335λ0×1/363λ0×1/199λ0میباشد .از

نمیتوان از این روش ا ستفاده کرد .در بی شتر رو شهای

دیگر مزایای این ساختار داشتن بهره و بازده
تشعشعی باال و همچنین ساختار مسطح ،ساده و

کوچکسازی آنتنها معموال بین میزان فشرده سازی و

کوچک است .آنتن پیشنهادی با نرمافزار Ansoft

کارایی آنتن باید یک موازنه برقرار شود] .[2در سالهای

 HFSSتحلیل و شبیهسازی شدهاست.
)Metamaterial (MTM

اخیر فرامواد
1

1

1

به دل یل خواص الکترومغ ناطیسااای

منح صر به فرد در مدارات مایکروویوی و آنتنها ب سیار

در این مقاله یک آنتن تشدید کننده مرتبه صفر با یک

مورد تو جه قرار گرف تها ند .دسااا تهای از پر کاربرد از

سلول واحد با استفاده از یک موجبر همصفحه ،یک خط

سااااختارهای فرامواد خطوط انتقال راساااتگرد-چپگرد

پرپیچ و خم متصل به صفحه زمین موجبر همصفحه و

ترکیبی )CRLH TH( 2هساااتند] .[3سااااختارهای

یک شکاف دندانهای در پچ تشعشعی پیشنهاد شده

 CRLHدارای خاصااا یت انتشاااار موا با طول موا

است .استفاده از شکاف دندانهای در این آنتن ،پهنای

بینهایت در یک فرکانس خاص و غیر صفر ه ستند .در

باند آن را در مد تشدیدی مرتبه صفر به طور قابل

این فرکانس ضاارایب گذردهی الکتریکی و نفوذپذیری

توجهی افزایش دادهاست به گونه ای که آنتن پیشنهادی

مغناطی سی صفر ا ست و این خا صیت منح صر به فرد

دارای پهنای نسبی  32/6%در بازه  GHZ 25/4تا

در این ساختارها مبنای ایجاد آنتنهای ت شدید کننده

 GHZ72/5میباشد .این آنتن در مقایسه با آنتنهای

مرتبه صفر

3

تشدید کننده مرتبه صفر پیشین دارای پهنای باند

 ZORاست].[4

بیشتر ،ساختار سلول واحد نسبتا سادهتر و بازده

یک آنتن  ZORمسااتقل از طول فیزیکی آنتن اساات

تشعشعی باالتر و پیک بهره مناسب است .آنتن

بنابراین اندازه ساختار میتواند به اندازه دلخواه کوچک

پیشنهادی به صورت تک الیه و بدون وایا طراحی

شاااود و از آنتن هااای نیم طول موا خیلی کوچکتر

شدهاست که فرآیند ساخت آن ساده و از نظر هزینه

شود] .[5در مرجع] [6سلول واحد با ا ستفاده از تغذیه

مقرون به صرفه میباشد.

موجبر هم صفحه )CPW( 4و پچ پارازیتیک در صفحه
پشتی روی یک الیه در ساختاری بدون وایا 5طراحی و
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مبانی تئوری

آنتن  ZORبا دو سلول واحد با پهنای باند نسبی 6/8%

أ-

خطوط انتقال راستگرد-چپگرد ترکیبی

ایجاد شدها ست .در مرجع ] [7سلول واحد پی شنهادی

در شکل  1مدارهای معادل الف -خط انتقال راستگرد،

با استفاده از موجبر هم صفحه نامتقارن  ،خطوط پرپیچ

ب -خط انتقال چپگرد و پ -خط انتقال راستگرد-

و خم و وایاهایی به منظور اتصاااال صااافحههای باال و

چپگرد ترکیبی نشان داده شده است .خط انتقال چپگرد

پایین ارائه شده و آنتن با سه سلول واحد با پهنای باند

در بازهی فرکانسی خاص میتواند موا را به صورت

نسبی  11/3%ایجاد شده است .آنتن دیگری در مرجع

معکوس منتشر کند که در این صورت سرعت فاز و گروه

] [8با دو ساالول واحد در مد تشاادید سااری (اتصااال

مخالف یکدیگر هستند .اما در زمان پیادهسازی این خط

کوتاه) ارائه شده و به منظور افزایش پهنای باند ن سبی

انتقال ،حضور عناصر ناخواسته (سلف سری و خازن

 15/1درصدی از خازنهای میان انگشتی استفاده شده

موازی) به یک ساختار منجربه ایجاد ساختار راستگرد-

است.

چپگرد ترکیبی می شود .در مدارهای معادلLR،CR ،

Composite Right/Left Handed Transmission lines
Zeroth-order resonator (ZOR) Antennas

2

Coplanar Waveguide
Via

3

2

4
5

و  LL ،CLبه ترتیب خازن و سلف در یک سلول RH-

حذف میشود] .[3هنگامی که تنها یک سلول در

 TLو  LH-TLمیباشند .طول هر سلول ،از طول موا

ساختار باقی میماند به دلیل حذف تناوب ،انعکاسهای

خط انتقال بسیار کوچکتر است .ضریب گذردهی

همفاز از سلولهای مجاور حذف شده و شرط براگ ارضا

الکتریکی (  ) و ضریب نفوذپذیری مغناطیسی ( ) 

نخواهد شد و در نتیجه سه فرکانس تشدید ،توسط یک

معادل در خط راستگرد ،مثبت و در خط چپگرد ،منفی

آنتن تشدید کننده مرتبه صفر ایجاد میشود که توانایی

میباشند .همچنین ،ثابت فاز در  RH TLمقداری مثبت

فشردهسازی بیشتری را نسبت به آنتنهای چند سلولی

و در  LH TLمنفی است[.]3

دارد].[3

شکل  :1مدار معادل الف)خط  RHب)خط  LHپ)
خط .[3] CRLH

ب-

شکل  :2محل فرکانسهای تشدید یک ساختار چپگرد-

آنتنهای تشدید کننده مرتبه صفر

راستگرد متوازن تشکیل شده از  Nسلول واحد]. [3

همانطورکه در شکل  2مشاهده میشود برای یک
ج-

تشدید کننده با طول  ، lدوره تناوب  pو متشاکل از N

آنتن پیشاانهادی بر روی زیرالیه  RT/duroid5870با

سلول ،هر طرف ناحیه بریلوئین نسبت به محور  ،ωباه

ضااخامت 1/787 mmطراحی شااده اساات .ضااریب

 Nقساامت مساااوی بااا طااول  π/lتقساایم شااده

گذردهی نساابی این زیرالیه  2/33و تانژانت تلفات آن

و فرکانسهای تشدید از رابطه ( )1محاسبه می شوند:
()1

n  0,1,..., N 

np
N

ساختار آنتن پیشنهادی و شرح عملکرد آن

 1/1112اساات .شااکل  3ساالول واحد  CRLHآنتن

n p 

پیشنهادی را نشان میدهد .همانطور که در این شکل
مشاااهده میشااود ساالف موازی چپگرد با به کار بردن

در این رابطه  nشماره مد تشدید و  Nتعداد سلول است.

یک خط پر پیچ و خم متصاال به زمین و خازن سااری

انتظار می رود چنین تشدید کنندهای  2N+1تشدید

چپگرد تو سط شکاف دندانهای در پچ ت شع شعی ایجاد

داشته باشد ،اما تشدیدهایی که در لبه ناحیه بریلوئین

شااادهاسااات .همچنین خازن موازی و سااالف ساااری

قرار میگیرند و با دایره نشان داده شدهاند ،برای تشدید

راسااتگرد به طور خودکار به ترتیب توسااط اثر خازنی

کننده ،فرکانسهای تشدید ایجاد نمیکنند .این

بین پچ و زمین و اثر ساالفی دندانهها و قساامت میانی

فرکانسها جزو فرکانسهای براگ هستند و بنابراین

پچ ایجاد میشااوند .شااکل  4نمای کلی آنتن نهایی و

 2N-1فرکانس مشاهده میشود .با کاهش هر سلول یک

ابعاد فیزیکی را نمایش میدهد .آنچنان که در شااکل

تشدید از ناحیه راستگرد و یک تشدید از ناحیه چپگرد

 4دیده میشاااود به منظور تطبیم امپدانس بهتر ،خط
3

وسااط موجبر همصاافحه در دهانه ورودی به صااورت

 Dispersionبرای سااالول وا حد در شااا کل  5د یده

پلهای طراحی شدها ست .مقدار پارامترهای نهایی آنتن

می شود .این نمودار همان نمودار ثابت فاز سلول واحد

که منجر به عملکرد مناسب آنتن می شود در جدول 1

 CRLH-TLبر ح سب فرکانس ا ست که قدرمطلم آن

نمایش داده شااادهاسااات( .این پارامترها بر حساااب

(ضریبی از آن) بر حسب درجه رسم شده است .همان

میلیمتر هستند و در شکل  4نشان داده شدهاند).

طور که مشاهده می شود در فرکانس  4/5 GHZاندازه
ثابت انتشااار برابر صاافر اساات که این تأیید کننده مد
مرتبه صاافر بودن آنتن اساات .شااکل  6نمودار اندازه
ضریب انعکاس در دهانه ورودی آنتن نهایی را بر حسب
 dBنشاااان میدهد ،|S11| .به میزان خوبی کمتر از -

شکل :3سلول واحد  CRLHآنتن پیشنهادی.

 10dBبوده و بنابراین آنتن از تطبیم مناسبی برخوردار
ا ست .همان طور که در شکل ن شان داده شدها ست،
پهنای باند امپدانساای آنتن برابر  32/6درصااد اساات.
آنااتاان در فاارکااانااس کاااری ابااعااادی بااراباار
 1/225λ0×1/262λ0×1/111λ0دارد که در مقای سه با
آنتن نیم طول موا ،ن شان میدهد کوچک سازی آنتن
به خوبی انجام شااده اساات .همچنین ،در این فرکانس
بازده تشاااعشاااعی و بهره آنتن به ترتیب  11 %و dB

شکل  :4نمای کلی آنتن نهایی و ابعاد فیزیکی آن.

 3/18اسااات که با توجه به ابعاد آنتن ،مقادیر قابل

جدول  :1مقادیر پارامترهای آنتن پیشنهادی (بر حسب
میلیمتر).

قبولی ه ستند .در شکل  7الگوی ت شع شعی آنتن در
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صااافحات  Eو  Hدر فرکانس  4/5 GHZمشااااهده
میشود.

نتایج طراحی و شبیهسازی

شاااب یهساااازی و بهی نهساااازی آنتن پیشااانهادی با
نرم افزار Ansoft HFSSان جام شاااده اسااات .نمودار

شکل  :5نمودار پراکندگی سلول واحد  CRLHپیشنهادی.
4

 دارای پهنای باند نساابی، ابعاد کوچکسااازی شااده
 آنتن پیشاانهادی به صااورت تک الیه و. اساات32/6%
بدون وایا طراحی شدهاست که فرآیند ساخت آن ساده
 همچنین این آنتن در مقایسه با آنتنهای.و ارزان است
تشاادید کننده مرتبه صاافر پیشااین دارای پهنای باند
 ساااختار ساالول واحد نساابتا سااادهتر و بازده،بیشااتر
 بنابراین میتواند،ت شع شعی باالتر و بهره منا سب ا ست

. نمودار اندازه ضریب انعکاس در دهانه ورودی آنتن:6 شکل

.برای کاربرد در مخابرات بیسیم مناسب باشد
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در این مقاله یک آنتن تشدید کننده مرتبه صفر جدید
با یک سلول واحد با استفاده از یک موجبر همصفحه و
یک شکاف هوایی دندانهای در میان پچ تشعشعی ارائه
، ا ستفاده از شکاف دندانهای در این آنتن.شده ا ست
پهنای باند آن را در مد تشاادیدی مرتبه صاافر به طور
قابل توجهی افزایش دادهاسااات به گونه ای که آنتن با
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