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چکیده
در این مقاله یک آنتن آرایه بازتابی دوبانده با قطبی شدگی متعامد ،جهت کاربرد در سرویسهای ثابت مخابرات ماهوارهای
در باندهای  Xو  Kuارائه شده است .آنتن مورد نظر پس از طراحی ،ساخته شد و در باندهای فرکانسی مذکور تست شده و
نتایج بحث گردیده است .در طراحی سلول برای آنتن آرایه بازتابی ،از دو عنصر جدید بهره برده شده است .عنصر طراحی
شده برای باند پایین در فرکانس مرکزی 11/5گیگاهرتز ،متشکل از حلقه های مستطیلی شکافدار است و عنصر پیشنهادی
برای باند باالتر ،درفرکانس مرکزی 14گیگاهرتز ،از دوقطبیهای خطی با طولهای متفاوت طراحی شده است .تغییرات فاز
موج بازگشتی عناصر ،با تغییر طول آنها در فرکانس مورد نظر حاصل می شود که پاسخ فازی بیشتر از  600درجه را برای
هر کدام از باندها بدست میدهد .عناصرآنتن آرایه بازتابی که روی یک زیرالیه نازک به ضخامت  0/8میلیمتر چاپ شدهاند،
توسط یک آنتن شیپوری بصورت تغذیه از مرکز روشن میشوند .پهنای باند  1dBبهره در باند  Xدر حدود  %17/4و برای
باند  Kuدر حدود  %13را شامل می شود .بهره اندازه گیری شده آنتن برای باند  Xدر فرکانس مرکزی 11/5گیگاهرتزdB ،
 23/9است و برای باند  ،Kuدر فرکانس مرکزی 14گیگاهرتز در حدود  26/1 dBمی باشد که بازدهی دهانه به ترتیب در
حدود  %41و  %45را نشان میدهد.

کلیدواژه
آنتن آرایه بازتابی ریزنواری ،تغییرات شیفت فازی ،قطبی شدگی متعامد.

مقدمه
در طی دو دهه اخیر طراحان آنتن در زمینه فناوری آنتنهای
آرایه فازی و بازتابکننده های سهموی ،به نوآوری های
جدیدی دست یافته اند .آنتن های آرایه بازتابی ،گزینه مناسب
و خوبی برای جایگزینی با آنتنهای سهموی و آرایههای فازی
میباشند[ .]1تالش برای سبکسازی با حفظ مشخصات
تشعشعی ،بدست آوردن بهرهای باال ،کاهش ابعاد آنتن و کم
کردن هزینه های ساخت از جمله ویژگیهایی است که در
آنتنهای آرایه بازتابی ریزنواری مورد تحقیق و بررسی بوده
است[ .]2یک آنتن آرایه بازتابی می تواند یک پرتو مدادی یا
پرتو شکل یافته را جهت پوشش یک منطقه جغرافیایی خاص،
در ناحیه دور آنتن شکل بدهد .عناصر تشعشعی آنتن آرایهای
توسط تغذیهای که معموال یک آنتن شیپوری یا آنتن بهره باال
میباشد ،روشن میشوند .با طراحی دقیق هرکدام از عنصرها،
که بر روی صفحه مسطح دی الکتریک چاپ می شوند ،می
توان فاز دریافتی از آنتن شیپوری را در یک نقطه خاص

متمرکز کرده و پترن مورد نظر را شکل داد .یکی از نقصهای
عمده آنتنهای آرایه بازتابی ریزنواری ،محدود بودن پهنای باند
آنها در مقایسه با بازتاب کننده های سهموی است[ .]3کم
بودن پهنای باند این آنتنها را می توان با دودلیل عمده توجیه
کرد .اول ،طبیعت باریک باند بودن پچ های تشعشعی ،که روی
ساختارهای ریزنواری چاپ می شوند .دوم ،تفاوت در تاخیر
فازهای مختلف بین تغذیه آنتن شیپوری و عناصر متفاوت در
ساختار آرایه بازتابی است .در سالهای اخیر نهایتا توانستهاند
 15%پهنای باند آنها را افزایش دهند .لذا طراحی آنتنی پهن
باند و یا استفاده از دو یا چند باند مستقل نزدیک یا دور از
هم[4و  ،]5می تواند تسکینی به محدودیت پهنای باند این نوع
از آنتنهای آرایه بازتابی ریزنواری در باندهای مایکروویوی
باشد .عملکرد دو بانده در طراحی آنتنهای آرایه بازتابی موضوع
مهمی میباشد .چندین روش برای طراحی آرایه های چند بانده
معرفی شدهاند .در این مقاله سعی شده است که به طراحی
نوعی از آنتن آرایه بازتابی برای عملکرد در دو باند مستقل
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پرداخته شود .برای استفاده از یک آنتن آرایه بازتابی در دو باند
مجزا ،الزم است که ایزوالسیون کافی بین باندها ایجاد شود تا
عنصرهای تشعشعی کمترین تاثیرگذاری را از لحاظ تزویج
مجاورتی بر روی هم داشته باشند .لذا اثر متقابل بین عناصر ،به
دلیل نزدیکی دو باند و کم بودن فاصله بین آنها ،که باعث
کاهش پهنای باند آنتن و نیز افزایش حساسیت عملکرد
فرکانسی به فواصل بین عناصر میشود ،از جمله چالش هایی
است که باید در نظر گرفته شود .برای این منظور در طراحی
سعی می شود که ساختار هندسی عنصرهای هر کدام از باندها
و قطبی شدگی آنها ،متفاوت از هم باشد .چراکه اگر
پالریزاسیون یکی از باندها در حالت قطبیشدگی افقی باشد و
باند دیگر با قطبیشدگی عمودی تحریک شود ،عدم تطبیق
پالریزاسیون موجها در دو باند متفاوت ،باعث تضعیف سیگنال-
های ارسال و دریافت می شود که تا حدودی باعث کاهش
سطح سیگنال ارسالی از فرستنده در مسیر ورودی گیرنده
خواهد شد .برای کاهش هزینه ساخت و سبک کردن وزن آنتن،
سعی میشود که از ساختاری با تعداد الیههای کم استفاده
شود[ .]6در کارهای گذشته ،برای دو عنصر که تقریبا از لحاظ
شکل هندسی مشابه به یکدیگر بودند و شرایط تقریبا متناوبی
برای کل ساختار آرایه ها حاکم بود ،تزویج عنصر ها را ناچیز در
نظرگرفته و صرف نظر میکردند[ .]7در طراحی آنتنهای دو
بانده در آرایه های بازتابی ریزنواری ،باید به این نکته نیز توجه
کرد که عناصر فرکانس پایین باید ساختاری داشته باشند که از
وقوع تشدید در فرکانس های باالتر ،که می تواند برابر با
فرکانس کار عناصر باند باال باشد ،جلوگیری نمایند .ازاینرو برای
عملکرد یک آنتن آرایه بازتابی در دو باند مجزا ،عنصر های
پیشنهادی میتوانند شبکه ای از حلقههای مربعی و یا دایروی
شکل ،ساختارهای  Tشکل[ ،]8برای عملکرد در یک باند و نیز
دو قطبیهای خطی[ ،]9یا متقاطع شکل چرخان[،]10
عنصرهای باند دیگر باشند .دراین مقاله ،طراحی و شبیه سازی
و ساخت یک آنتن آرایه بازتابی دو بانده با قطبی شدگی
متعامد ،ارائه میشود که رسیدن به پاسخ فاز خطی و یکنواخت،
پهنای باند مطلوب و دستیابی به کمترین سطح قطبیشدگی
متعامد( (Cross Polarاز اهدافی است که دنبال میشود.
عملکرد عناصر طراحی شده ،در دو باند مجزای  Xو  ،Kuبا
تحریک دو مد متعامد  TE10و  TE01در تابش عمودی درگاه
فلوکه که برای تحلیل آرایه های متناوب در نرم افزار  HFSSو
یا  CSTاستفاده می شود ،بدست می آید .در فرآیند تست آنتن
آرایه بازتابی نیز ایندو مد متعامد با تغییر  90درجهای آنتن
تغذیه شیپوری با دهانه مستطیلی ،حاصل میشود .تغییرات
پاسخ فازی ،برای هر کدام از عناصر ،به صورت تکی و در حالت
آرایهای ،توسط نرم افزارهای تحلیل تمام موج ،شبیه سازی و
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بررسی می شود .کل ساختار به همراه آنتن تغذیه شیپوری
ساخته و تست شده که نتایج در بخشهای بعدی ارائه گردیده
است .فرکانسهای طراحی شده آنتن آرایه بازتابی برای کاربرد
در باند گیرندگی  Xو باند فرستندگی  ،Kuدر سرویس های
ثابت مخابرات ماهواره رادیو و تلویزیونی[ ]11در نظر گرفته
شده است.
طراحی عناصرآرایه بازتابی
در طراحی آنتن آرایه بازتابی ،گام اول این است که شیفت فازی
مورد نیاز برای هر کدام از عناصر در فرکانس مطلوب در
باندهای  Xو  Kuمحاسبه گردد .شیفت فازی مورد نظر ،باید
اختالف فازی که به واسطه تاخیر فاز در فاصله بین آنتن
شیپوری و عناصر آرایه بازتابی ایجاد می شود را جبران کند.
عناصر طراحی شده برای تشعشع در هر کدام از باندهای  Xو
 Kuتا حد ممکن ،هم از لحاظ شکل ظاهری و هم از لحاظ
قطبیشدگی متفاوت از هم هستند تا تزویج متقابل بین عناصر
به حداقل برسد .همانطوری که در شکل (1الف ،ب) نشان داده
شده است ،عناصر مورد نظر برای عملکرد در دو باند مجزا ،از دو
حلقه متقاطع مستطیلی شکل برای تشعشع در باند  Xتشکیل
یافته است .برای پاسخ دادن به قطبش افقی آنتن شیپوری،
شکافی در راستای محور  xدر وسط آن به وجود آمده است تا
هدایت الکتریکی آنرا در راستای عمودی از بین برده و تشعشعی
نداشته باشد.
عناصر طراحی شده برای تشعشع در باند  ،Kuمتشکل از 17
عدد دو قطبی خطی هستند که اندازه آنها از مرکز ،رفته رفته
کاهش مییابد و راستای طولی آنها ،جهت پاسخ به قطبش
عمودی آنتن شیپوری ،عمود بر جهت شکاف حلقههای متقاطع
است .عناصر طراحی شده در هر فرکانس دارای پالریزاسیون
واحد هستند .دو قطبی های خطی به دلیل اشغال فضای کمتر
نسبت به دو قطبی های متقاطع و یا عناصر دایرویشکل ،مزیت
بهتری دارند .دلیل استفاده از این نوع عناصر ،معموال برای کم
کردن قطبش متفاوت در پترن راه دور آنتن آرایه بازتابی است.
متفاوت بودن عناصر با طولهای مختلف ،که به منظور جبران
اختالف فاز ناشی از اختالف مسیر است باعث می شود که
جریان سطحی متعامد از بین برود و موجب کاهش قطبی
شدگی متعامد شود .فاصله عنصرهای طراحی شده در آنتن
آرایه بازتابی ،از عناصر مجاور باید مناسب باشد تا از ایجاد
گلبرک های کناری جلوگیری کند .این فاصله همان طوری که
در مرجع [ ]1نیز آمده است به صورت زیر است :
()1

0

1  sin 

d

سجاد فرجی قطلو
که در آن  dفاصلة بین عناصر و  زاویه بین پرتو تابش از فید
و یا زاویة بیم اصلی از جهت عمود است .ابعاد سلول مورد نظر
نیز برای جلوگیری از ایجاد گلبرگهای اضافی و کاهش تزویج
متقابل بین عناصر ،به اندازه  12×12mm2طراحی شده است.
که در باند  Xدر فرکانس مرکزی 11/5گیگاهرتز به صورت
 0/51λo ×0/51λoو در باند  ،Kuبه صورت 0/56λo ×0/56λo
در فرکانس مرکزی 14گیگاهرتز قابل بیان است.

ضریب دی الکتریک  2  r  /2به ضخامت 0/8mmکه با ()tS
نشان داده شده ،چاپ شده است .عنصرها بر روی یک الیه
فاصله هوایی ) (thبه اندازه  ،2mmجهت بدست آوردن فاز خطی
و نیز افزایش پهنای باند آنتن ،قرار گرفتهاند .برای بهینه کردن
اندازههای استفاده شده در طراحی از الگوریتم ژنتیک در نرم
افزار  HFSSاستفاده شده است .که در آن تابع هدف بدست
آوردن بیشترین فاز مورد نیاز با متغییرهای  ، L2 ، L1ضخامت
زیرالیه و فاصله هوایی در باندهای  Xو  Kuخواهد بود .از آنجا
که مسیرهای بین آنتن تغذیه و عناصر همگی باهم تفاوت
دارند که تاخیرهای فازی متفاوتی را موجب میشود .برای
جبران این تاخیرات فازی ،عناصر باید فاز مشخصی را اعمال
کنند که پاسخ این فاز برحسب ابعاد عنصرها S ،شکل خواهد
بود .این پاسخ فاز برای عناصر گوناگون ،متفاوت خواهد بود.
برای یک آنتن آرایه بازتابی مسطح با بیم عمود بر صفحة آنتن،
تاخیر فاز مورد نیاز برای هر عنصر با استفاده از روش گفته شده
در مرجع[ ]1محاسبه می گردد .اختالف طول مسیر برای هر
عنصر برابر است با:
()2

Lmn  Lm,n  L0,0

که در آن  Lm,nطول مسیر بین آنتن تغذیه تا عنصر  m,nام
است L0,0 .فاصلة بین آنتن تغذیه تا مرکز صفحه به عنوان یک
نقطة مرجع و  Lm,nاختالف مسیر برای عنصر m,nام است.

الف

برای ایجاد یک پترن متمرکز اختالف فاز

m,nام برابر است با :
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شکل .1ساختار هندسی عناصر طراحی شده برای عملکرد در دو باند
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الف  :دید از باال ،حلقه های مستطیلی شکافدار برای تشعشع در باند Xو دوقطبی های

خطی عمودی به تعداد  17عدد .ب  :دید از بغل ،عناصر پچ تشعشعی ،زیرالیه و فاصله
هوایی استفاده شده بین زمین و زیرالیه.
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جدول  .1اندازه فیزیکی پارامترهای استفاده شده.

اندازه فیزیکی ابعاد استفاده شده برای هر کدام از پارامترهای
عناصر تشعشعی در جدول  1آورده شده است .دو پارامتر
طراحی شده از جمله ( )wپهنای خط و ( )gفاصله خالی بین
عنصرها ،به اندازه  0/25mmو  0/3mmجهت بدست آوردن
بیشترین فاز مورد نیاز در فرآیند طراحی ،ثابت در نظر گرفته
شده است .عناصر آنتن آرایه بازتابی بر روی زیر الیهای با

of

L
 mn in deg rees   m,n  int eger
0


هر چقدر که فاز بیشتری در فرآیند طراحی بتوان بدست آورد،
در نتیجه درجه آزادی برای تحقق یک فاز با طولهای متفاوت-
تری از عناصر را می توان بدست آورد .یعنی به ازای هر فاز،
چندین طول از پارامتر  Lرا می توان انتخاب کرد .با تغییر طول
پارامتر  L1در باند  ،Xکه با کم و زیاد شدن طول حلقههای
مستطیلی شکافدار همراه است ،محدوده فاز خطی بیشتر از
 600درجه در بازه فرکانسی 10~12گیگاهرتز بدست میآید.
همچنین تغییر در اندازه پارامتر  L2یعنی تغییر در طول
دوقطبیهای خطی باعث بدست آوردن شیفت فاز نزدیک به
 600درجه در باند  Kuمحدوده فرکانسی  13~15گیگاهرتز
می شود .شکل( 2الف ،ب ،ج ،د) منحنیهای تغییرات دامنه و
فاز ضریب انعکاس بازگشتی را نسبت به تغییرات طول ابعاد
عناصر ،در هرکدام از باندهای ذکر شده را نشان میدهند .تغییر
طول ابعاد عنصرها ،باعث به هم خوردن جریان سطحی شده و
موجب تغییر فاز موج برگشتی میشود .منحنیهای تغییرات فاز
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شکل(2الف ،ج) نشان میدهد که شکست فاز عناصر طراحی
شده برای هر دو پارامتر  L1و  L2تقریبا در محدوده طول
 7میلیمتر در هر دو باند اتفاق می افتد و این حاکی از فرکانس
تشدیدعناصر ،در این محدوده فرکانسی است .در نقاطی که
شیب منحنی فازی بیشتر است ،بیشترین تلفات موج برگشتی
را با توجه به نمودارهای شکل (2ب ،د) در این بازه از طول
های  L1و  L2خواهیم داشت .نتایج نمودارها نشان دهنده یک
منحنی فاز تقریبا خطی و یکنواخت در هر دو عنصر طراحی
شده است .داشتن شیب مالیم و یکنواخت در منحنی فاز ،باعث
می شود که خطاهای حاصل از فرآیند ساخت آنتن آرایه بازتابی
که ناشی از دقت کم در ساخت اندازههای آنتن است ،به حداقل
برسد و قابلیت اطمینان طراحی افزایش یابد.

الف

ب

8

ج

د
شکل .2تغییرات دامنه و فاز ضریب انعکاس بازگشتی نسبت به ابعاد عناصر ،حلقه های
مستطیلی شکافدار شکل به طول( )L1و دوقطبیهای خطی کاهش یافته به طول ).(L2
الف و ب  :باند ..Xج و د  :باند Ku

در طراحی عنصر مستطیلیشکل شکافدار ،اضافه کردن یک
حلقه دیگر و نیز متقاطع کردن طول ابعاد حلقهها ) ،(L2در
محدوده فرکانسی باند  ،Xبرای بدست آوردن فاز بیشتر است.
چراکه به ازای حلقههای بیشتر و وجود ناپیوستگیها و لبههای
تیزتر ،تجمع بارالکتریکی در این نقاط زیاد شده و باعث ایجاد
فرکانس تشدید شده و نهایتا میتوان فاز بیشتری را بدست
آورد .شکاف ایجاد شده در وسط حلقهها در راستای محور ،x
نیز جهت تحریک به موجی با قطبی شدگی افقی است که از
آنتن تغذیه شیپوری ساطع میشود .چون در راستای محور ،y
حلقهها ،اتصال فیزیکی نداشته و هدایت الکتریکی صورت نمی-
گیرد .برای استفاده آنتن آرایه بازتابی در باند  ،Kuمجموعهای از
دو قطبیهای خطی کاهش یافته از مرکز آنتن ،به تعداد 17
عدد طراحی شده است .طول دوقطبی واقع در مرکز به اندازه
 L2میباشد و  8عدد نیز در دو طرف آن جای گرفتهاند که
راستای آنها عمود بر شکاف حلقههای مستطیلی شکل می-
باشند .نحوه تغذیه دوقطبیها نیز با استفاده از موج ساطع شده
با قطبیشدگی قائم ،از آنتن شیپوری می باشد .جهت بدست
آوردن شیفت فازی مناسب و نیز افزایش پهنای باند آنتن آرایه
بازتابی ،ترتیب کاهش یافتن دوقطبیها ،به صورت

L2/ni

طراحی گردیده است ،که  niاعداد 12 ،6 ،5 ، 4، 3، 2، 1/5
و 24را شامل می شود .کاهش یافتن اندازه دوقطبیها ( )L2باید
با آهنگ مالیم باشد تا از ایجاد شیب تند در منحنی تغییرات
فاز که باعث خطاهای ساخت می شود ،جلوگیری به عمل آید.
از آنجا که فرکانسهای انتخاب شده برای طراحی در باندهای
 Xو  ،Kuخیلی نزدیک به هم هستند ،بنابراین باید ایزوالسیون
خوب و کافی بین باندها برقرار باشد تا تشعشع عناصر ،کمترین
تاثیرگذاری را از لحاظ هارمونیکی و سیگنالهای تداخلی ،روی
هم داشته باشند .برای رسیدن به این مهم ،همانطور که در باال
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نیز اشاره شد ،شکل عناصر و قطبیشدگی آنها مستقل از هم
طراحی شده است .نمودارهای شکل( 3الف ،ب) ،ایزوالسیون
بین موجهای ارسال و دریافت را برای هر کدام از عناصر باند X
و  Kuرا نشان میدهند .هدف از این دو نمودار بررسی
تاثیرپذیری عناصر طراحی شده باند پایین و باال ،از قطبی-
شدگی موجها در باندهای همدیگر است .شکل (3الف) ،دامنه
موج برگشتی با مد  TMرا نشان می دهد ،زمانی که موج تابیده
شده از پورت فلوکه به صورت  TEتحریک شده است .شکل
(3ب) ،نیز نشاندهنده ایزوالسیون برای عناصر باند ،Ku
دوقطبیهای خطی است .مشاهده میشود که اختالف موج
تابیده شده  TMو موج برگشتی  TEکه پالریزاسیون موج در
باند پایین است ،به کمتر از  50dBمی رسد .با توجه به
نمودارها ،مالحظه میگردد که اختالف امواج تابشی و برگشتی
در تابش پورت فلوکه برای هر دو باند  Xو  ،Kuبسیار ضعیف
بوده و زیر  45dBمیباشد ،که این خود حاکی از ایزوالسیون
خوب بین عناصر باند  Xو  Kuاست .در نتیجه هر کدام از این
عناصرکمترین تاثیرپذیری را از موج تابیده شده باند دیگری را
خواهند داشت.

شکل  .4منحنی شیفت فاز نسبت به تغییرات ابعاد عناصر
تابشی (0و  15و  30درجه) .

L2

 L1,در زوایای مختلف

شکل 4منحنی شیفت فاز را نسبت به ابعاد عناصر هردو باند
پایین و باال را در زوایای مختلف تابشی (0و 15و  )30در جه را
نشان می دهد .با توجه به نمودار مشاهده می شود که در
تمامی زوایای مختلف تابشی ،پاسخ شیفت فازی عناصر طراحی
شده ،تقریبا ثابت بوده و کمترین تاثیر را در زوایای مختلف
تابشی دارند .این نتیجه خطای ناشی از تست آنتن آرایه بازتابی
را در صورت دقیق نبودن زاویه تابشی از آنتن شیپوری را به
حداقل خواهد رساند.
طراحی آنتن آرایه بازتابی دو بانده با قطبیشدگی

متعامد

آنتن آرایه بازتابی طراحی شده با عناصر توضیح داده شده در
بخش قبلی ،از  15 ×15عنصر مستقل برای تشعشع در دو باند
 Xو  Kuتشکیل یافته است .این مجموعه آرایه در حالت کلی
 450عنصر قابل تشعشع را تشکیل می دهد که روی زیر الیه-
ای به اندازه  18×18cm2چاپ شده است و به صورت تغذیه از
مرکز می باشد که توسط یک آنتن بوقی یا شیپوری با دهانه

الف

مستطیلی روشن می شود .شکل 5آنتن شیپوری شبیهسازی و
س اخته شده را نشان می دهد که منحنی تلفات برگشتی آن
در کل بازه فرکانسی استفاده شده برای آنتن آرایه بازتابی
باالتر از  20dBطراحی شده است.

ب
شکل .3پاسخ دامنه موج برگشتی الف  TE :مد تابیده شده و TMمد برگشتی در باند
ب  TM :مد تابیده شده و  TEمد برگشتی در باند . Ku

X

الف

ب
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ج
شکل  .5آنتن شیپوری الف :طراحی شده در نرم افزار  ، CSTب :اندازه گیری شده
توسط تحلیلگر شبکه .ج :منحنی تلفات بازگشتی آنتن در بازه  8تا  16گیگاهرتز.

پترن تشعشعی میدان های  Eو  Hآنتن شیپوری ،برای روشن
کردن آنتن آرایه بازتابی به صورت یکنواخت ،تا زاویه 30
درجه به صورت متقارن طراحی شده است .در طراحی آنتن
شیپوری و با در نظر گرفتن نسبت  F/Dآنتن ،باید به این نکته
توجه شود که قدرت میدان در لبه های آنتن آرایه بازتابی باید
به اندازه 10dBکمتر از مرکز آن باشد ،تا بتوان آنتن آرایه ای
را به درستی روشن نموده و نیز میدان های تشعشع یافته از

آنتن آرایه بازتابی به دلیل اینکه به صورت تغذیه از مرکز است
باید فاصله کانونی آن  ،Fدر مرکز فاز آنتن شیپوری قرار بگیرد.
مرکز فاز آنتن شیپوری نقطهای است که مرکز تمام امواج کروی
ساطع شده از آنتن را شامل میشود .مرکز فاز آنتن بوقی در
فاصله  Zf = 140mmنسبت به آنتن آرایهای که همان فاصله
کانونی یا  Fاست در موقیت  Ɵ = 0 ,Φ = 0قرار گرفته است.
اندازه طول ضلع آنتن آرایه بازتابی نیز  D = 160mmاست که
نسبت  F/Dآنتن تقریبا برابر با  0/78بدست می آید که با
 q = 6/7برای آنتن هورن جهت استفاده در هر دو باند  Xو Ku
طراحی شده است q .اندیسی است که برای تعریف آنتن بوقی،
با توجه به اینکه پترن آن به صورت ) Cosq (Ɵاست ،استفاده
میشود .برای تغییر پالریزاسیون موج تابشی ،جهت تحریک
عناصر تشعشعی آنتن آرایه بازتابی که پالریزاسیون متعامد و
واحدی دارند ،کافی است که آنتن شیپوری  90درجه در جهت
عقربههای ساعت چرخانده شود .تا پالریزاسیون موج تابیده
شده ازحالت افقی به حالت عمودی عوض شود .شکل( 7الف،
ب) پترن شبیهسازی و اندازهگیری شده میدان الکتریکی را در
فرکانسهای مرکزی  11/5و  14گیگاهرتز را نشان میدهد.

کنارههای رفلکتور به بیرون متصاعد نشوند .تا بدین ترتیب
بتوان بازدهی روشنایی و بازدهی دهانه را به حدکثر رساند.
شکل 6ساختار کلی آنتن آرایه بازتابی دو بانده ،همراه با تغذیه
آنتن شیپوری با قطبی شدگی خطی و نیز موقعیت قرارگیری
آنها را نشان میدهد .جنس ساختار نگهدارنده آنتن آرایه
بازتابی و آنتن بوقی ،برای بیاثر بودن در پترن تشعشعی
میدان راه دور آن ،از جنس دیالکتریک فایبرگلس ساخته
شده است.
الف

ب
شکل  .7پترن تشعشعی مولفه های هم راستا و متقاطع میدان الکتریکی در فرکانس-
های الف ،11/5 GHz :ب.14 GHz :
شکل .6ساختار کلی عناصر آنتن آرایه بازتابی ریزنواری و آنتن شیپوری ساخته شده و
موقیت قرارگیری آن.

10
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که در آن  qاندیسی است که برای تعریف آنتن شیپوری با توجه
به اینکه پترن آن به صورت ) Cosq (Ɵاست ،استفاده میشود و
برابر با  6/7برای آنتن شیپوری جهت استفاده در هر دو باند X
و  Kuطراحی شده است .بهره اندازهگیری شده در فرکانس
11/5گیگاهرتز در حدود  23/9 dBو در فرکانس 14گیگاهرتز
در حدود  26/1 dBمی باشد که بازدهی دهانه آنتن تقریبا به
ترتیب برابر با  41%و  45%را در باندهای  Xو Kuبدست آمده
است .علت افت بهره و بازدهی دهانه به دلیل تغذیه از مرکز
آنتن آرایه بازتابی است که تلفات انسداد حاصل از آنتن هورن را
باال می برد .ولی مزیتی که این نوع تغذیه ،دارد این است که
باعث می شود مقدار SLLیا نسبت گلبرگهای کناری آنتن
کاهش یابد .از دیگر عوامل تاثیرگذار بر کاهش بهره آنتن آرایه
بازتابی و کاهش بازدهی تنویر ،خطاهای حاصل از اندازهگیری
در اتاق آنتن ،خطاهای حاصل از ساخت به دلیل فاصله

الف
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ب
شکل  .8نمودارهای بهره و بازدهی آنتن آرایه بازتابی بر حسب فرکانس
الف ،11/5 GHz :ب.14 GHz :

با توجه به شکل ،7مقدار قطبیشدگی متعامد ()Cross-Polar
در ناحیه برودساید آنتن آرایه بازتابی به مقداری کمتر از
 -30dBرسیده است .با توجه به منحنیهای شیفت فازی تلفات
بازگشتی در زوایای مختلف تابشی ،برای هر دو عنصر طراحی
شده در فرکانس های مرکزی  11/5و  14گیگاهرتز که تقریبا
ثابت می باشد ،و نیز با توجه به مقدار کم قطبی شدگی متعامد
پترن آنتن آرایه بازتابی ،می توان گفت که پایداری تقریبا خوبی
برای الگوی تشعشعی در فرکانس های مورد نظر برقرار است.
نمودارهای (الف ،ب) در شکل  ،8بهره شبیهسازی و اندازهگیری
شده را به ترتیب در باندهای  Xو  Kuرا نشان میدهند .بهرة
جهتی آنتن را میتوان با استفاده از میدان دور تشعشع شده از
آنتن ،محاسبه کرد .بهرة آنتن را نیز میتوان با استفاده از توان
ورودی فید با رابطة ( )4محاسبه کرد]1[ :
()4

E ,   4r 2
20 PF
2

G ,   

که در آن  0  0 /  0امپدانس داخلی فضای آزاد است و
 E F  , میدان حاصل از آنتن شیپوری می باشد .با صرف نظر
از تلفات مقاومتی در فید ،که معموال در حدود 0/05dBاست.
توان کل تشعشعی فید برابر است با]1[ :
()5


02 2q  1

41/45

56

47/25

جدول .2مقایسه آنتن پیشنهادی و مقاالت ارائه شده.
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 غیر مسطح بودن سطح،هوایی ایجاد شده بین زمین و زیرالیه
- مقایسه2 در جدول.زمین و تشعشع از آن را میتوان ذکر کرد
ای بین مقاله طراحی شده و مقاالت مشابه آورده شده است با
، باندهای فرکانسی مورد نظر،این توضیح که در مقاله ارائه شده
نزدیکی بیشتری نسبت به مقاالت دیگر دارند که این خود
 مقایسه پارامترها.چالش هایی را در طراحی به همراه داشت
حاکی از نتایج قابل قبول برای آنتن آرایه بازتابی طراحی شده
.میباشد
نتیجه گیری
در این مقاله یک آنتن آرایه بازتابی ریزنواری دو بانده با
 ارائهKu  وX  قابل استفاده در باندهای،پالریزاسیون متعامد
 برای، سلول پیشنهادی شامل دو حلقه مستطیلی شکافدار.شد
 به تعداد،باند پایین و دوقطبیهای خطی به تدریج کاهش یافته
 تغییرات فاز ضریب انعکاس. عدد برای باند باال میباشد17
 آنتن. درجه طراحی گردید600 بازگشتی عناصر نزدیک به
 عنصر در هر باند است که توسط یک225 آرایه بازتابی شامل
آنتن شیپوری با دهانه مستطیلی و قطبی شدگی خطی روشن
 جهت کاهش تزویج مجاورتی بین عناصر و ایجاد.میشود
 ساختار،ایزوالسیون خوب بین باندهای ارسال و دریافت
هندسی و نوع قطبی شدگی عناصر در هر کدام از باندها
 در مقایسه با آنتن های آرایه.متفاوت از هم طراحی شده است
 دارای پالریزاسیون متعامد، آنتن پیشنهادی،بازتابی تک الیه
 در ناحیه برودساید آنتن میباشد و تزویج-30dB کمتر از
 با توجه به نتایج. را دارد45dB  کمتر از،مجاورتی بین عناصر
 وX  در باند23/9dB  بهره کلی آنتن مورد نظر،بدست آمده
 است که می تواند برای کاربرد درKu  در باند26/1dB
.سرویسهای ثابت مخابرات ماهوارهای مورد استفاده واقع شود
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