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و پچ دايروي شكلدر اين مقاله يك آنتن مايكرواستريپ با تزويج روزنه: چكيده به دو صورتXدر باند اي
و آرايه طراحي شده و تزويج براي بهبود. استتك عنصري و بهره توان عملكرد اين آنتن از لحاظ پهناي باند

با استفاده. شكل استفاده شده استمتقابل آن در حالت آرايه از ساختار شكاف باند الكترومغناطيسي قارچي
به17از ساختار شكاف باند الكترومغناطيسي به افزايش پهناي باند از  دو22درصد و افزايش بيش از درصد

و با فاصله عناصر برابر نصف طول. توان دست يافتتوان در آنتن ميبهره بل دسي همچنين در حالت آرايه
ميدسي5/9موج كاهش تزويج متقابل با استفاده از ساختار شكاف باند الكترومغناطيسي برابر  . باشدبل

 مقدمه-1
علدر سال) EBG(ساختارهاي شكاف باند الكترومغناطيسي ت بروز خصوصيات قابل توجه از هاي اخير به

و برخي خصوصيات ديگر مربوط به متامتريالجمله شكاف باند الكترومغناطيسي، انعكاس هم ها، فاز
و كنندهها، تقسيمها، تقويت كنندهها، فيلترها، تشديدكنندهها، آرايهكاربردهاي بسياري در آنتن هاي توان

و مورد  به. اندتوجه بسياري قرار گرفتهمدارهاي با سرعت باال پيدا كرده ميبا توان با كارگيري اين ساختارها
آنكاهش يا حذف امواج سطحي در انواع آنتن و در آرايهها، بازدهي تشعشعي هاي فازي از ها را افزايش داده

هايههاي متناوب مختلف مانند ميلبراي ساخت عملي اين ساختارها از سازه. بروز زواياي كور جلوگيري كرد
پچالكتريك، سوراخدي ميها، و غيره در. توان بهره گرفتهاي فلزي، پليمرها اين ساختارها براي اولين بار

و سپس وارد كاربردهاي امواج عمومي الكترومغناطيسي گرديد زمينه در. فوتونيك مورد بررسي قرار گرفت
كه EBGساختار [1] پچكه داراي شكلي شبيه قارچ بود پيشنهاد شد - هاي فلزي است كه توسط ميلهشامل

است پيشنهاد شده EBGساختارهاي بسيار زيادي براي انواع. اندهاي باريك به زمين مشترك متصل شده
ميكه از جمله آن تك EBGتوان به ها در EBGو]2[در) UC-EBG(صفحه فشرده ]3[دمبلي شكل

هاي بهتر از جمله فشردگي، رسيدن به ويژگي EBGهاي متنوع اهداف بسياري از اين طرح. اشاره نمود
و قابليت يكپارچه و كاهش تشعشع رو به پشت با كاهش امواج سازي با آنتنتلفات پايين ها براي بهبود بهره
و افزايش بازدهي مي از. باشدسطحي و رساناهاي]4[صفحات با امپدانس باال EBGهمچنين با استفاده
. اندمصنوعي ساخته شده مغناطيسي كامل به صورت
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تكدر اين مقاله يك آنتن مايكرواستريپ با تزويج روزنه و پچ دايروي شكل به صورت و آرايه با اي عنصري
و تزويج متقابل  و بهره توان و براي بهبود عملكرد آن از لحاظ پهناي باند از مشخصات مطلوب طراحي شده

جايي كه در عملكرد يك آرايه، امواج سطحي تاثيراتآناز. استشكل استفاده شدهقارچي EBGساختار 
. استكمك شايان توجهي به بهبود كاركرد آرايه كرده EBGنامطلوبي دارند، استفاده از اين ساختار 

ايپيكربندي آنتن مايكرواستريپ با تزويج روزنه-2
شبراي طراحي آنتن مايكرواستريپ با تزويج روزنه در.استاستفاده شده)1(كل اي از ساختاري به صورت

و ابعاد اين ساختار ابتدا با استفاده از روابط طراحي مربوط به طراحي تغذيه، تطبيق تغذيه با ساختار، روزنه
و امپدانس ورودي ديده شده از محل تغذيه، طراحي آغاز شده .استآن

 ساختار از هم باز شده آنتن مايكرواستريپ طراحي شده-)1(شكل

و زيراليه استاندارد ميلي25/0اي با پهناي اين ساختار از خط تغديهدر و ضخامت �r=10.2با RO3010متر
و در زير آن قرار دارد. استمتر استفاده شدهميلي25/0استاندارد . خط تغذيه با زيراليه تغذيه تطبيق شده

ميميلي375/0باز هم اندازه استاب مدار. استنشان داده شده)2(شكل خط تغذيه در شكل .باشدمتر

 تغذيه آنتن طراحي شده-)2(شكل
6/3در22/0ابعاد اين روزنه. استصفحه زمين شامل روزنه مستطيلي شكل روي زيراليه تغذيه قرار گرفته

متر در باالي صفحه زمين در نظر گرفته شده ميلي1سپس يك اليه هوايي با ضخامت. باشدمي متر مربعميلي
- ميلي57/1و ضخامت استاندارد �r=2.2با RT5880ست كه روي آن زيراليه مربوط به پچ كه يك زيراليها

-از اين زيراليه پچ به همراه ضخامت هوايي به عنوان زيراليه كامپوزيت استفاده شده. استمتر قرار گرفته
شد مترميلي5سپس در باالي ساختار از پچ دايروي با شعاع. است . استهاستفاده

براي عملكرد مناسب آرايه فاصله. سه عنصري در آمده استو سپس اين آنتن به صورت آرايه دو عنصري
و يك طول موج قرار بگيرنداي بين بين عناصر آنتني اين آرايه بايد با فاصله در فواصل. نصف طول موج

و تزويج متقابل به نزديك به يك طول موج، امواج سطحي كاهش مي مييابند . آيدميزان قابل توجهي پايين
مياما اين آرايه با فاصله عناصر يك طول موج از مشكل لوب همچنين سطحي كه اين. بردهاي گريتينگ رنج
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ميآرايه اشغال مي با. باشدكند بسيار زياد عنصر، حداقل طول در جهت20به طور مثال براي يك آرايه
هايي كه فواصل عناصر آرايه نزديك به نصف طول در حالت.باشدميطول موج19برابر20در1چينش آرايه 

به طور. سطح اشغال شده توسط آرايه بسيار كمتر استو هاي گريتينگ كاهش يافته موج است مشكل لوب
اما. طول موج خواهد بود5/9گفته شده، حداقل طول ساختار در جهت چينش برابر20در1مثال براي آرايه 

و تزويج متقابل زياد باعث كاهش چشمگير كارايي آرايه در اين حال ت امواج سطحي بسيار قدرتمند بوده
-در اين مقاله سعي بر آن است تا اين مشكل آرايه نيز حل شود تا از آرايه به نحو احسن بهره. خواهد بود
.استتصوير از هم باز شده آرايه براي درك بهتر آورده شده)3(در شكل.برداري شود

 نماي باز شده آرايه طراحي شده–)3(شكل

و توسط نرم افزار  CSTبراي طراحي آنتن به بهترين حالت ابتدا آنتن تك عنصري آن طراحي شده
STUDIO SUITE 4(شكل.استسازي شدهشبيه(VSWR مي طور كه همان. دهدورودي آنتن را نشان

را)5(شكل. درصد است17برابرVSWR≤2شود پهناي باند آن با معيار مشاهده مي بهره توان اين آنتن
.دهدنشان مي

 پهناي باند امپدانس ورودي آنتن–)4(شكل
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از–)5(شكل  EBGبهره توان آنتن بدون استفاده

گر بيان)6( شكل. آيدسپس آنتن طراحي شده به حالت آرايه دوتايي با فاصله نصف طول موج از هم در مي
م ميدسي-13ابل ميان عناصر اين آرايه است كه برابرتقتزويج عنصره اين مقدار3در حالت آرايه.باشدبل

و سوم به  .استبل رسيدهدسي-25بين عناصر اول

 تزويج متقابل بين عناصر آرايه-)6(شكل

 ساختار شكاف باند الكترومغناطيسي-3
و تزويج متقابل و بهره شكل استفاده قارچي EBGدر ساختار طراحي شده، از ساختار براي بهبود پهناي باند

 EBGساختار ذكر شده تحت تاثيرات نامطلوب امواج سطحي قرار دارد كه با استفاده از ساختار. شودمي
آنمي شكل آن مورد استفاده قرار، نوع قارچيEBGدر بين ساختارهاي مختلف. ها را بر طرف نمودتوان

اي. استگرفته . دارددر يك فركانس خاصيپهناي باند باالتر EBG ساختارن امر آن است كه اينعلت
پارامترهاي مورد بررسي در طراحي ساختار. تر خواهد بودهمچنين ابعاد آن نسبت به نوع تك صفحه كوچك

EBG پچ پچVia، ارتفاع EBGشامل ابعاد آن EBGهاي، شكاف بين با آفست. هاستو محل قرار گرفتن
پچ Viaردن محل اتصالك . وابسته به فركانس دست پيدا كرد EBGتوان به ساختارهايمي EBGهاي ها به

پچViaدر اين مقاله محل اتصال پچ. ها هستندها در مركز هاي ظرفيت خازني مربوط به شكاف باريك بين
EBG با :]5[ برابر است
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(1)

پچViaاندوكتانس ناشي از جريان در با EBGهاي ها، :و صفحه زمين برابر است

(2)

:فركانس رزونانس نيز برابر است با

(3) 

پچWها كه در آن پچEBG ،gهاي پهناي .است Viaارتفاعhوهاشكاف بين
ص براي بهبود پهناي EBGاست از دو رديف ساختار ورت تكي مورد استفاده قرار گرفتهدر حالتي كه آنتن به

و بهره توان آن استفاده شده . استنشان داده شده)7(است كه نحوه چينش آن در شكل باند

 اطراف پچ آنتن تك عنصري EBGچينش ساختار–)7(شكل

با EBGمقادير پارامترهاي ساختار -ميلي5/0برابر Viaمتر، شعاع ميلي h=1متر، ميلي W=3.8: برابر است
و .مترميلي g=0.2متر

به EBGبا استفاده از اين دو رديف ساختار يا2/2پهناي باند و22گيگاهرتز 5/9تا7بين بهره توان درصد
مي)9(و)8(هاي بل رسده است كه در شكلدسي .شوندمشاهده
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 EBGدانس ورودي آنتن با استفاده از ساختار پهناي باند امپ–)8(شكل

از–)9(شكل  EBGبهره آنتن با استفاده

و سه رديف ساختار بين عناصر آرايه EBGسپس براي كاهش تزويج متقابل در آرايه آنتن از يك، دو
ميحالت سه رديفه)10(است كه در شكل استفاده شده .شودمشاهده

آ-)10(شكل و سه رديف نماي بااليي  بين عناصر EBGرايه دو عنصري

و سه رديف با S21در آرايه دوعنصري به مقادير EBGبا استفاده از يك، دو و-5/19،-5/17به ترتيب برابر
و سه رديف)12(و)11(هاي رسيم كه در شكلميبلدسي-5/22 مي EBGموارد مربوط به يك -مشاهده

به S21مقدار در حالت آرايه سه عنصري. شود و سوم بل با استفاده از سه رديف دسي-35بين عناصر اول
EBG رسدمي.
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 EBGآرايه با يك رديف S21-)11(شكل

 EBGآرايه با سه رديف S21-)12(شكل

 گيرينتيجه-3
و تزويج روزنه بادر اين مقاله آنتن مايكرواستريپ با پچ دايروي 7/1ند برابر اي طراحي شده داراي پهناي

و بهره از اطراف EBGباشد كه در نتيجه استفاده از دو رديف ساختارميXبل در باند دسي8تا6گيگاهرتز
از22گيگاهرتز يعني2/2آن پهناي باند به  و بهره توان سپس آنتن. استبل رسيدهدسي5/9تا7درصد

و  و سه عنصري طراحي شده عناصر آن براي بررسي بيشترين مقدار تزويج فوق به حالت آرايه دو عنصري
-13در حدود مجاور تزويج متقابل بين عناصر. اندمتقابل در فاصله نصف طول موج از يكديگر قرار گرفته

و سوم برابر بل استدسي ميدسي-25و در حالت سه عنصري بين عنصر اول براي كاهش تزويج. باشدبل
و سه رديف  و تزويج متقابل به ترتيب بين عناصر استفاده شده EBGمتقابل از يك، دو -5/19،-5/17است

مي. استدسيبل به دست آمده-5/22و -دسي5/9تزويج متقابل حدود EBGشود كه با سه رديف مشاهده
و سوم به حداقل. استبل كاهش يافته - دسي-35در حالت آرايه سه عنصري نيز اين مقدار براي عنصر اول

.ستابل رسيده
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و تشكر  تقدير
مياز حمايت بي و قدرداني فراوان به عمل .آيددريغ مركز تحقيقات مخابرات ايران تشكر
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