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 :دهیچک

 رفتهیپذچاپی انجام  هایآنتنی کوچکی در زمینه حوزههایی که اخیراً در این پروژه شما را مختصراً با فعالیتدر 

عملکرد را بررسی کنیم تا در صورت امکان  RBRمختلف  هایآنتنهای کنیم ویژگیسپس سعی می کنیمآشنا می

های دهند در این پروژه بازتابکننکار می مبتنی بر تشدیدهای براساس بازتابنده RBRهای آنتن دهیم.را بهبود  آنتن

تای نقش اساسی بوآنتن  ،RBRی های آنتنکه در همه به کار برده شده رسیدن به نتیجه مطلوبمختلف برای 

 .ایفا کرده است

اند.شدهبررسی طراحی شده، از نظر پهنای باند، الگوی تشعشعی و توزیع جریان  هایآنتنتمام 
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 مقدمه

در حالت  2 امواج الکترومغناطیسی هبل سیگنال الکتریکی یتبد نآ کار که است یمخابراتفزاره ا کی  1آنتن

 یها ساختارهاآنتن .است یرندگیدر حالت گ یکیالکتر گنالیسبه  یسیامواج الکترومغناط لیو تبد یفرستندگ

  .شوندیم شامل را ریز یهاساختار که دارند ییهاکه با توجّه به کاربرد دارند یمتنوّع

 

 :هاآنتن واعان

  یقطب نتن تکآ 

  موج مین آنتن 

  یکُنرما آنتن 

  ایشاخه آنتن 

 آنتن شیپوری  

 آنتن بشقابی 

 آنتن تلسکوپی 

  3و چاپی میکرواستریپ آنتن 

و تا به امروز کارهای مختلفی  قرار گرفت انمورد توجه محقق 195۰اولین بار در سال یارب پیاسترکرویما هایآنتن

 .جام پذیرفته استانها آنتناز گونه بر روی این

ها را باند کردن سیستمی قابلیت پهنکنند و حتهای مخابراتی نقش بسیار مهمی ایفا میها در سیستمامروزه آنتن

  ها نسبت به یک آنتن باند باریک وجود دارد.نتنآهای زیادی در طراحی این به هر حال چالش دارند

 سی بسیاراند فرکانپهنای ب ،کندهای دیگر متمایز میآنتناز  را دانب پهنآنتنیک  که ییا تفاوت اول، چالش

                                                           
1 Antenna 
2 Electromagnetic Wave 

3 Micro strip and Printed 
Antenna 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%86_%D8%AA%DA%A9%E2%80%8C%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%92%DA%A9%D9%8F%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%86_%DB%8C%D8%A7%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%86_%DB%8C%D8%A7%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%86_%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%BE&action=edit&redlink=1
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مناسب  دانبد که یک پهناینباید قادر باش دانبپهن هایآنتنتن، پهن باند بودن آن تعریف با توجه به .است نآعریض 

 .دنکن رضارا ا (1-1) رابطه و یا حداقل مقدارد نبرآورده کن را مشخصیو 

 B = [ (f L- f h)/( f L+ f h) ] ≥ ۲۰ ٪                                                ( 1-1 ) 

f h   وf L  س انبه ترتیب فرک و ندکمحدوده پهنای باند آنتن را مشخص می کنیدمیمشاهده  (۱-۱) که در رابطه

های آنتندوم، عملکرد  است. مورد استفاده سیانفرک به ازای طیف -dB1۰ یینس قطع پاانو فرک -dB1۰باال  قطع

لگوهای تشعشعی اآل، ایدهطور هکه ب به این معنی استد عملیاتی اند عموما نیازمند سازگار بودن در کل بانبپهن

جهتی چندجهتی یا سوم، خصوصیات تشعشعی یک .د باید ثابت باشداندر کل طول ب نآس انها و تطبیق امپدآنتن

های جهتدار، سیستمهای رادار و مثال برای سیستم انبه عنو .کند هرا برآوردهای علمی کاربردکه مورد نیاز براساس 

الگوی تشعشعی  اندازه لحاظالگوی تشعشعی مناسب از  داشتن باجهته )تشعشعی یک الگویی که دارای هایآنتن

 تشعشعی الگوی شود کهنتیجه می ،زوایای مختلف در فضا داشتن با در نظربنابراین  .استنیاز مورد هستند ( آنتن

تشعشعی از  الگویدازه و جهت انبنابراین  .کندنمینظر هیچ کمکی  موردهدف  انمک یافتن، جهته به ما درهمه

ابعاد مناسب در برخی کاربردها همچنین مطلوب است  آنتنچهارم، یک  .باشدمی آنتنهای مهم یک ویژگی

گیری بر روی سیسم مورد نظر را داشته باشد پنجم، یک آنتن خوب برای شد تا قابلیت قرارمناسبی نیز داشته با

طراحی بهینه داشته باشد این بهینه سازی، از لحاظ ابعاد و مشخصاتی چون  عملکرد در یک سیستم خاص، باید

 .و ... قابل برسی است  2باند پهنای و  1تشعشعی الگویو  بهره

 

 ترباالتقال داده انکم و نرخ  مصرفی انمنیت باال، کارایی خوب، توهایی همانند اویژگی )BUW( 3دانبپهن آنتنیک 

   به را هرتزگیگا ۶/1۰ تا هرتزگیگا 1/3از  هرتزگیگا 5/7 دانی که کمیته ارتباطات فدرال پهنای باناز زم دارد.را 

                                                           
1 Radiation Pattern antenna  2 Band width 3 Ultra wide Band 
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 .وده استبه سرعت پیشرفت نم UWBاعالم نموده، تکنولوژی  (UWB)های بیسیم سیستمد انپهنای بان عنو

 را (RBR) آنتنهای کاربرد بخش، در این کردیم د را به طور مختصر معرفیانبپهن آنتنبنابراین مشخصات یک 

   .[14]کنیممیبررسی 

  )WBAN( 1بدنی هایحسگر شبکه، نظامی خدمات، نقطه به نقطه ارتباط ،قبیل از زیادی هایکاربرد مسطح آنتن 

 جهت های زیادیکار ،ها در طی چند سال اخیرآنتنگونه از اینبنابراین بر روی  .دارند  2مایکروویو تصویربرداریو 

  [1] .ها صورت گرفته استآنتنبهبود عملکرد 

 س انمحدوده فرک دنبه کار گرفته شو 2۰2۰ اواخر از در بازار  3پنجم نسل های سیستمرود میتظار انعالوه بر این، 

 ،نسل پنجمی انبرای معرفی جه هرتزگیگا ۶طیف زیر  د اصلی درانکه ب تعریف شده است هرتزمگا 42۰۰-33۰۰

س کاری برای انفرکبنابراین با مد نظر داشتن  .است تلفن همراه گزارش شده انکنندگتامینی انجمن جهان توسط

سبی برای ی مناگزینهراحی کنیم که ای طگونه بهپیشنهادی را  آنتنکنیم، میسعی  تلفن همراه پنجم نسل

 [12].های معرفی شده باشدکاربرد

 چندینو  شده است استفاده )RBR ( 4تشدیدبازتابنده مبتنی بر  یا همان مفهوم بازتابنده جدید ازدر این پروژه 

تغییراتی بر  ،های مناسبجواببه رسیدن و همچنین برای  ستنیز بررسی شده ا ای شکلحلقه RBR آنتننمونه 

نتایج حاصل  اندر صورت امکتا  است آمدهترتیب  ها نیز بهآنتنبر روی هر یک از  انیع جریتوز و عمالا آنتنروی 

عملیاتی است اما دو نکته را باید  ،د مشخصانطراحی شده در یک پهنای ب آنتن چه اگر [4].دهیم بهبودشده را 

و دومین  ،که باید محاسبه گردد ،باشدمی آنتنپیشنهادی در اتاق  آنتناولین نکته نتایج عملی  .قرار دهیممد نظر 

است  ) FBR5)آنتن های دریافتی پشت به میدان ی آنتنجلو های دریافتی درمیدان نسبت مقادیرمحاسبه نکته، 

)با در  تشعشعی الگویدازه انبه منظور افزایش نتن بوتای قرار گرفته و آوی زیرالیه اول ر رب .شودبررسی که باید 

                                                           
1 Wireless body area networks 
2 Microwave image  

3 5G system applications 
4 Resonance base reflector 

5 Front to back ratio 
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عالوه  تا شده است استفاده (RD(  1حلقوی شکل یکنندههدایت ازی دوم یهزیرالبر روی  د(اننظر داشتن پهنای ب

 آنتن، تنآن تشعشعی الگوی جهته کردنبرای یک سپسو  شودکوچک  نیز آنتنتشعشعی، ابعاد  الگویدازه انبر 

 کنیم.می سازیشبیه های قبلیبا یک سری تغییرات جزئی نسبت به ساختار RBR هایآنتنرا به فرم  پیشنهادی

 .د شده استپیشنهانیز د انببرای تصویربرداری الکترومغناطیسی پهن نسل پنجمهای سیستمعالوه بر ها آنتناین 

روی آن بر های حلقوی شکل کنندههدایتکه )  3زیرالیه دوم از mm1۰=d بهینهبا فاصله   2یپیشنهاد RBR آنتن

 )TBAR( 4های اشکی شکلآنتن .است قرار گرفته شدهبر روی زیرالیه سوم  جهتهتابش یک برای تحقق دارد( قرار

 هاناستوچهار  .چاپ شده استبر روی زیرالیه اول  هنسبت به بوتای صورت گرفت تغییرات اندکیها در آن که

  .تعبیه شده استRBR  آنتننهائی نگهداری از ساختار پیشنهادی برای  RBR و TBAR  بینپالستیکی، 

در  کنیممی بالون را بررسی ان، یا همآنتن، تغییرات تغذیه فصل دومباشد که در می فصلپنج امل این پروژه ش

سوم را بحث  زیرالیهتغییرات بر روی  فصل چهارمدر  و کنیممی بررسیرا شکل  ی حلقویکنندههدایت فصل سوم

 .خواهیم کردهای چاپی بررسی با سایر آنتنهای قبل را و در فصل پنجم نتیجه فصل خواهیم کرد

جهته بودن تشعشعی، یک الگویدازه اناز جمله  سازیشبیهتا نتایج سعی بر این شده ، های فوقفصلدر معرفی 

 شود.بررسی  آنتند انو پهنای ب تشعشعی الگوی

 

 

 

 

                                                           
1 Ring _ director  
2 Proposed _ antenna 

3 Secound substrate 4 Teardrop_ shaped bow_ tie 
antenna loaded with a ring 



(اخیر هایسال در شده جامان کارهای با ییآشنا ،اول فصل)  
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 اول فصل

 اخیراً  هرتز(گیگا 1۰ هرتز تاگیگا 1) سیانو اهمیت محدوده فرک RBRچاپی  هایآنتنس کاری انبا توجه به فرک

که نتایج خوبی را  ییاهآنتنقرار گرفته است، بخاطر همین شما را با چندین نمونه از  انبیشتر مورد توجه محقق

  .کنیممی آشنا ،اندبرآورده کرده

 باشددارای سه قسمت می آنتنکنید که این میمشاهده  .ایمداده انرا نش چاپی هایآنتناز  شکل زیر یک نمونهدر 

گیری دازهان آنتن، ساخته شده و در اتاق سازیشبیهبعد از  آنتناین  استکه هر کدام برای بهبودی نتایج ضروری 

 .شده استنتایج ثبت  و

 

 

 

 

 

 

ارائه  2۰17در سال  آنتناین  .ها مقایسه شده استو با سایر آنتن استموجود  [4-4] جدولدر  آنتنابعاد این  

 شکل ه استکردارائه  هرتزگیگا 1۰تا  هرتزگیگا 1سی مورد نظر یعنی از انو نتایج مناسبی در محدوده فرک شده

که بعد از آن در قسمت دوم را نشان می دهد  مترمیلی 28شکل با شعاع  حلقوی قسمت اول از یک قطعهباال، 

آنتن مختلف هایقسمت گیریقرار ینحوه ،ب 1-1 شکل          آنتن مختلف های قسمت ،الف 1-1 شکل        
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نتیجه شده از شده است پهنای باند استفاده  حلقهاز یک  سوم نیز قسمتدر و  استفاده شده است  1حلزونی آنتن 

جهته و الگوی تشعشعی این آنتن عالوه بر یک دهدهرتز را نشان میگیگا 8هرتز تا گیگا 8/1محدوده  ،این آنتن

 مناسب انبه توزیع جریتوجه ا ب ،از لحاظ پهنای باند و الگوی تشعشعی ی مناسبی نیز دارد بنابراین، اندازهبودن

 .ده شده استروآبه صورت کامل [ 1در مرجع شماره ] آنتندقیق این جزئیات  .کرده است را برآورده نتایج مطلوبی

 [1].است شدهمقایسه  پیشنهادی هایآنتنبا  [4-4] شماره در جدول ی فصل چهارمتهااندر  آنتناین نتایج 

 محدوده فرکانس کاری .کنیدرا مالحظه می برای سیستم تلفن همراه طراحی شده است که آنتندر شکل زیر یک 

 [2]در این فصل توضیح داده شده است. مختصراً آنتناین 

 

 

 

 

 

 

 

  شکل 1-2 الف، آنتن مارپیچی2  شکل                شکل 1-2 ب، آرایهای3  از انتن های مارپیچی شکل

                                                           
1 Spiral antenna  2 Helical antenna 3 Array antenna  



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید



(فصل پنجم)  
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 پنجم فصل

:گیرینتیجه  

رائه شده ا 2۰17 که در سال [1] مقاالت علمی معتبر و مخصوصا مرجعو مقایسه نتایج با  ]4-4[با توجه به جدول

 آنتنارتفاع  مجموعاما در  داشتهتشعشعی کاهش  الگویدازه انادعا نمود که اگر چه از لحاظ  انمیتو .است

های مختلف که در مقدمه کاربردکه برای  که  نتن نیز بهبود یافته است.باند آ پهنای وشده  کوچک دوم پیشنهادی

 .باشدمیتوضیح داده شده است، مناسب 

 گاهی اوقات کمی متفاوت زیرا نتایج ساخت آنتن باشدنمی هاآنتن بهبود عملکرددلیلی بر  آنتن سازیشبیهنتایج 

 ساخته شوند. ،در اتاق آنتن نتایجمقایسه گیری و دازهانجهت پیشنهادی  هایآنتنباید  و استسازی از نتایج شبیه

برای  را طراحی شده های چاپیاستفاده از آنتن ،مقاالت و برخی. های بسیاری دارندکاربرد چاپی هایآنتن

هایی صورت ها تالشجهت بهبود عملکرد آنتنبنابراین  [13]انددانسته مناسب را تصویربرداری الکترومغناطیسی

نتایج را بهبود دهند و  انصورت امک تا در .. هستندو در زمینه های مختلف مشغول به تحقیق و . گرفته است

 .ارائه دهندتلفن همراه  برای های نسل پنجمهای مختلف از جمله آنتنکاربردچاپی را برای  هایآنتن

ها در آنتنبرای این گونه از  مختلفیهای شود زمینهبینی میپیش ،های چاپیآنتن کاربرد گستردگی با توجه به

  .چاپی باشیم هایآنتنینده برای آ تحقیقات بیشتری درشاهد باید بنابراین  یدآهای اخیر به وجود سال
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