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پیشگفتار

. هسـتند ارتباطیلینکیکایجادبراينیازمورداجزايترینمهمآنتن هاامروز،مدرنارتباطاتصنعتدر

حمـل و  ،سـبک وزن،همراه، به دلیل کم حجم بودن تلفنوفضامایکرواستریپ براي کاربردهاي هواهايآنتن

موبایل امروزه نیاز به آنتن هایی بـا پهنـاي بانـد بـاال و     ما براي کاربرد هاي . هستندگزینهنقل آسان مناسبترین 

لـذا  . بنابراین کاهش اندازه و افزایش پهناي باند هدف اصـلی طراحـان در ایـن حـوزه اسـت     . اندازه کوچک داریم

آنتن .مطالعات در این زمینه در چند دهه گذشته به شدت افزایش یافته و نتایج قابل قبولی نیز کسب شده است

قطـبش ، بـا دوبانـد و دو   هاي مختلف با افزایش بهره و پهناي باندشکلانواعکرواستریپ را می توان درهاي مای

معرفـی مـی   قطبشیدر این پروژه چند آنتن مایکرواستریپ دو بانده دو . طراحی کردحتی براي چند باند کاري

.سی می شودتاثیر ابعاد  آنتن و پارامترهاي زیرالیه بر عملکرد آنتن نیز برر. شوند

در این پروژه در فصل اول با انواع قطبش ها، روش تحلیل ، تفاوتها و شباهت هاي آنها آشـنا شـده و سـپس    

، مفهوم، روش نمایش و تحلیل آن آشـنا  با پهناي بانددر ادامه . راجب اهمیت آنها به طور مختصر بحث می شود

.می شویم

احی آنها آشنا شده و در ادامه راجـب  رتغذیه و تحلیل و طدر فصل دوم با آنتن هاي پچ مایکرواستریپ، روش 

.چگونگی ایجاد چند باند و دو قطبش و افزایش بهره بحث می کنیم

.دو بانده عملی مطالعه می شودینیز چند نمونه آنتن مایکرواستریپ دو قطبشسومدر فصل 
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فصل اول

و پهناي باندر قطبش امواج الکترومغناطیسیمروري ب



2

:مقدمه1.1

هـا  قطبش ندارند، زیرا راستاي نوسان در این امواج در راسـتاي پیشـروي آن  صوتمانندطولیامواج

مانند نور جهت نوسان میدان الکتریکـی  امواج عرضیولی در. شودبوده و بنابراین به طور یکتا تعیین می

در ایـن حالـت میـدان    . قطبش عمود بر مسیر حرکت مـوج اسـت  . شودست و با قطبش تعیین مییکتا نی

یا ممکن است که آن به حالـت چرخشـی درآیـد    ) قطبش خطی(شود الکتریکی در یک جهت هدایت می

توانند در حرکت به طـرف  ها میهاي دیگر نوساندر حالت.)قطبش چرخشی یا فشرده(مثل حرکت موج 

طبق اینکه کدام چرخش در یک موج مشـخص نشـان داده شـود بـه آن گـردش      . بچرخندراست یا چپ 

براي مثـال در یـک مـوج مثـل     . استدر کل قطبش موج الکترومغناطیسی یک مسئله پیچیده. گویندمی

چـون  .تـر اسـت  ن پالریزاسیون موج پیچیدهفیبرنوري یا پرتوهاي پالریزه شده در فضاي آزاد، توضیح داد

ها، جهت نوسان بـه  هاي طولی مثل امواج صوتی در سیالبراي موج. زاي طولی و عرضی دارندها اجمیدان

در یک وسیله جامـد امـواج صـوتی    . شود و بنابراین قطبشی وجود نداردوسیله مسیر حرکت مشخص می

ر سـطح عمـود بـر جهـت     در این حالت قطبش با مسیر تنش برشـی د . توانند به صورت عرضی باشندمی

قطبش در زمینـه علـوم و تکنولـوژي در    . اهمیت داردشناسیزلزلهاین موضوع در. اط استبدر ارتانتشار 

.اهمیت دارد،ت و علوم رادارمثل علوم نوري، مخابرارابطه با انتشار موج

:موج تخت1.2

باشد که تقریب مناسب در اکثر امواج نوري ساده ترین مظهر قطبش که قابل تصور است موج تخت می

وقتی که قطبش را در نظـر  . .)یک موج تخت عبارت است از یک موج با جبهه موج وسیع و بلند(.هستند

شـود، چـون آن   شود و میدان مغناطیسی نادیده گرفتـه مـی  میگیریم بردار میدان الکتریکی مشخص می

در یک موج تخت به طور دلخواه به دو مولفـه عمـود بـر هـم     .درنظر گرفته ایمعمود بر میدان الکتریکی

که دامنـه بـردار الکتریکـی در    ییبراي مثال یک موج هارمونیک در جا. شوندتقسیم میyوxتحت عنوان

بـا ایـن حـال ایـن     . حالت سینوسی در زمان متفاوت است، دو مولفه دقیقا داراي فرکانس یکسانی هستند
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:نتیجه گیري کلی

بحث شده در این پایان نامه تنها بخشی از تالش هاي صورت گرفتـه رد  دو قطبشی دوبانده هايآنتن

تاثیر تغییرات بر .عملکرد دوقطبشی دو بانده با موفق در یک پچ تک الیه انجام شده است.این زمینه است

ضـخامت و جـنس بسـتر دي    روي المان هاي طراحی آنتن و ابعاد اسالت ها، شکاف ها، انـدازه پـچ هـا و    

ـ     . الکتریک بر روي بهره و پهناي باند به وضوح و مفصال بحث شد ه در سه نمونه معرفـی شـده بـا توجـه ب

.شده استبنتلیج قابل قبولی کسمحدودیت هاي موجود براي طراح 

انجام خواهد آنهانتن ها در جهت بهبود عملکردآنر روي ایبدر آینده نیز برنامه ها و تحقیقات زیادي 

رنج فرکانس کاري و همچنین افزودن بانـدهاي فرکانسـی بیشـتر در هندسـه     باال بردن بهره و مانند . شد

.فشرده آنتن هاي پچ مایکرواستریپساده و 
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