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. طراحی شده است،)57-64 GHz(  با بهره باال در باند فرکانسی موج میلیمتری،آتش مایکرواستریپ- یک آنتن دوقطبی سر، در این مقاله:چکیده
 با استفاده از تیغههای متامتریالی پیشنهادی که در صفحه افقی آنتن دوقطبی، با مفهوم ضریب نفوذپذیری مغناطیسی منفی،افزایش بهره آنتن
، نتایج حاصل از شبیهسازی تمامموج. توسط یک تکسلولی جدید بارگذاری شدهاند، هر یک از این تیغهها. حاصل گردیده است،تعبیه شدهاند
 نسبت به نمونه اولیه آنتن دوقطبی بدون استفاده از ساختارهای6/2 dBi  باعث بهبود بهره به میزان،حاکی از این حقیقت است که طرح پیشنهادی
 قابلیت، این تکسلولیها. تیغه متامتریالی از تکسلولیهای پیشنهادی استفاده شده است28  از تعداد، در این ساختار.متامتریالی گردیده است
 چگونگی تحقق. نقش شایانی را ایفا نمایند،ایجاد دو تشدید مغناطیسی را داشته که میتوانند در راستای بهبود بهره در یک باند فرکانسی وسیع
، استفاده از تیغههای متامتریالی پیشنهادی. وابسته به تعداد و چینش مناسب تیغههای متامتریالی در اطراف آنتن میباشد،این میزان افزایش بهره
 بهطور متقارن تعبیه شده است که این امر منجر به این مهم میشود که الگوی، در پایین آن نیز،عالوه بر جایگذاری روی صفحه افقی آنتن
. ثابت باقی بماند، در راستای مطلوب،تشعشعی آنتن نچرخد و گلبرگ اصلی آن
. الگوی تشعشعی، بهره، تکسلولی، متامتریال، موج میلیمتری،آتش- سر، آنتن دو قطبی:واژههای کلیدی
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Abstract: In this article, an end-fire microstrip dipole antenna, with high gain and capability of operating in millimeter-wave
frequency band (57-64 GHz) is designed. The high gain of the antenna, with concept of negative permeability is achieved by the
proposed metamaterial slabs embedded in horizontal plane of the dipole antenna. Each slab is loaded by a novel unit-cell. The result
of the full-wave simulation presents the fact that the proposed design, would cause a better gain of 6.2 dBi in comparison with
conventional dipole antenna without using metamaterial structures. In this structure, 28 metamaterial slabs from proposed unit-cells
are used. These unit-cells are capable of creating two magnetic resonances that can play an important role to improve the gain in a
wide frequency band. How to achieve this gain enhancement, depends on the number and decoration of metamaterial slabs around
the antenna. These proposed metamaterial slabs are placed on top of the horizontal plane of the antenna, and also on the bottom of
the antenna plane. This would cause the main lobe to stay still to the desired direction.
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 -1مقدمه
باند فرکانسی غیر استاندارد  ،60GHzیکی از باندهایی است که امروزه،
جذابیت و کاربردهای فراوانی پیدا کرده است .این باند ،شامل بازه
فرکانسی ( )57-64 GHzمیباشد که بیانگر یک باند فرکانسی وسیع
است .علیرغم اهمیت و کاربردهای فراوانی که این باند فرکانسی پیدا
کرده است ،معایبی نیز دارد .برای نمونه ،میتوان به تلفات بسیار زیاد
سیگنالها در این باند ،بهدلیل جذبهای اتمسفری اشاره نمود [ .]1اما
از جمله مشخصههایی که این باند فرکانسی را محبوب کرده است،
میتوان به تداخل کمتر بین سیگنالها و همچنین ،قابلیت استفاده
دوباره از این باند فرکانسی ،بهطور گسترده و مشخص ،اشاره نمود [.]1
استفاده از باند فرکانسی  ،60GHzاین نوید را میدهد که سرعت انتقال
داده به بیش از  1 Gb/sبرسد .از طرفی ،این قابلیت را نیز فراهم
میسازد که سیستمهایی با ابعاد بسیار کوچک را طراحی نمود .اگرچه
کارکردن در فرکانس  ،60GHzمشکل مواجهشدن با تلفات بسیار زیاد
را موجب میشود؛ اما ،قابلیت افزایش بهره آنتن بهطور چشمگیر،
مهمترین دلیل عالقه پژوهشگران به این باند فرکانسی میباشد [ .]2از
آنجایی که بهره یک آنتن ،رابطه معکوس با پهنای گلبرگ اصلی آن
دارد ،برای تحقق آنتنهایی با بهره باال ،بایستی پهنای گلبرگ اصلی
آنها ،الزامًا باریک باشد [ .]3همین خاصیت ،باعث کاهش تداخل و
اثرات منفی چند مسیری میشود .اما در بسیاری از موارد ،بحث پهنای
گلبرگ اصلی ،مثالً در سیستمهای فرستنده و گیرندهای که محل
گیرنده ثابت نمیباشد ،یک مسئله مهم و حیاتی است .گلبرگ اصلی
یک آنتن که عمالً میزان تشعشع را معنا میبخشد ،معموالً توسط
روشهای گوناگونی نظیر استفاده از آنتنهای لنزی در فرکانسهای
موج میلیمتری هدایت و کنترل میشود [ .]4از طرفی ،بحث افزایش
بهره آنتن نیز در طی سالیان اخیر ،با روشهای مختلف ابتکاری همراه
بوده است .از جمله این روشها ،میتوان به استفاده از پچهای انگلی 1و
یا استفاده از ساختارهای موجبر مجتمع زیرالیه 2اشاره نمود [ .]6 ،5اما
دستاورد استفاده از این روشها ،طراحی یک آنتن با ابعاد بسیار بزرگ
میباشد.
در مرجع [ ،]7یک آنتن با قابلیت شکلدهی گلبرگ یک و
دوبعدی ،بهمنظور عملکرد در فرکانس  30GHzطراحی شده است .در
این طرح ،از ساختارهای موجبر مجتمع زیرالیه ،با ادغامکردن چندین
تزویجگر و جابهجاکننده فاز بهمنظور مهیاکردن بهرهای در حدود dBi
 8/5استفاده شده است .اما استفاده از تزویجگر  8دهانهای ،باعث
افزایش ابعاد ساختار بهطور کامالً مشهود شده است .در مرجع [ ،]8یک
آنتن با قابلیت شکلدهی گلبرگ دوبعدی ،با استفاده از چندین
جابهجاکننده فاز موجبری ،بههمراه آنتن آرایهای حلقهای ،معرفی شده
است .اما ،روش استفادهشده در این مرجع ،قابلیت شکلدهی گلبرگ
اصلی در دو صفحه افقی و عمودی حتی بهاندازه  20درجه را نیز دارا
نمیباشد .از طرفی ،این طرح ،بر روی یک بستر چندالیهای پیادهسازی
شده است که همین امر ،باعث افزایش پیچیدگی طراحی و ساخت
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میشود .این آنتن ،بهترتیب بهره و بازدهیای معادل  8/5 dBiو  %70را
فراهم میسازد .آنتنهای وفقی و همچنین ،آنتنهای آرایه-فازی نیز
برای هدایت گلبرگ اصلی بهسوی راستای دلخواه و نیز ،بهمنظور
افزایش بهره ،در مراجع [ ]10 ،9ارائه شده است .اما روشهای
معرفیشده در این مراجع ،بهدلیل لزوم استفاده از چندین آنتن متفاوت
در ساختار ،تمامًا منجر به افزایش تلفات و همچنین ،افزایش ابعاد
ساختار و در نتیجه ،افزایش هزینه ساخت میشود.
در طی دو دهه اخیر ،ساختارهای مصنوعی متامتریال ،3بهطور
گسترده در طراحی ادوات و قطعات مخابراتی ،کاربرد پیدا کردهاند.
نمونه صفحهای این ساختارها ،برای نخستینبار در مرجع [ ]11معرفی
گردید .این ساختارها ،بهعلت منفیبودن ضرایب نفوذپذیری الکتریکی و
نفوذپذیری مغناطیسی آنها ،دارای خواص الکترومغناطیسی ویژهای
هستند .ساختارهای 4 SRRو 5 CSRRکه نخستین بار توسط پندری
معرفی گردید ،بهدلیل ابعاد الکتریکی کوچک ،ساختارهایی مناسب
بهمنظور تحقق محیطهای متامتریالی میباشند [ .]12لذا ،این
ساختارها ،بهطور گسترده در طراحی قطعات مایکروویوی مورد استفاده
قرار میگیرند .نکته بسیار مهم ،آن است که استفاده از این ساختارها،
عالوه بر تمامی مزایای اشارهشده در باال ،قابلیت افزایش بهره آنتنهای
مایکرواستریپ را نیز بهطور بالقوه دارند .اخیرًا ،بهطور کامالً چشمگیر،
استفاده از ساختارهای متامتریالی در طراحی آنتنها ،گسترش یافته
است [ .]13-23برای بیان دقیقتر و ارائه یک دستهبندی کلی،
ساختارهای متامتریالی پیشنهادی در مقاالت که منجر به افزایش بهره
شدهاند ،به سه نوع ساختارهای با ضریب نفوذپذیری مغناطیسی منفی
[ ،]16-13ساختارهای با ضریب نفوذپذیری الکتریکی منفی []18-22
و ساختارهای الکترومغناطیسی با باند شکاف [ ،]23 ،17افراز
میگردند .الزم به ذکر است که ساختارهای مبتنی بر  ،SRRضریب
نفوذپذیری مغناطیسی منفی و ساختارهای مبتنی بر  ،CSRRضریب
نفوذپذیری الکتریکی منفی ایجاد مینمایند .بهعنوان مثال ،در مرجع
[ ،] 13یک آنتن پهن باند با استفاده از ساختارهای متامتریالی متداول
و مرسوم  SRRبا ضریب نفوذپذیری مغناطیسی منفی ،ساخته شده
است .در این طرح ،آنتن اولیه ،توسط آرایهای با چهار عنصر متامتریالی،
بارگذاری شده که همین امر ،باعث بهبود بهره بهاندازه  1/3-4 dBدر
بازه فرکانسی 5/1-8/2 GHzشده است .در مرجع [ ،]14یک ساختار
آنتنی چندورودی-چندخروجی مایکرواستریپی بهکمک لنزهای
متامتریالی بارگذاریشده با  SRRهای بهبودیافته معرفی شده است.
این ساختار متامتریالی ،ضریب نفوذپذیری مغناطیسی منفی در
فرکانس کار ایجاد مینماید .در این طرح ،مزیت اصلی استفاده از
6
ساختارهای متامتریال در آنتن پیشنهادی ،کاهش تزویج متقابل
ساختار میباشد .همچنین ،تحقق ساختار کوچک و بهبود بهره نیز ،در
این طرح بهوضوح مشاهده میگردد .الزم به ذکر است که در این مقاله،
نشان داده شده است که لنزهای متامتریالی ،میتوانند جایگزین بسیار
مناسبی برای لنزهای عایقی بهمنظور افزایش بهره آنتنهای
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مایکرواستریپی باشند .در مرجع [ ،]15یک آنتن پهنباند برای عملکرد
در باند فرکانسی موج میلیمتری ،بهکمک آرایه  10×7از
تکسلولیهای متامتریالی نوین ،با ضریب نفوذپذیری الکتریکی و
ضریب نفوذپذیری مغناطیسی نزدیک به صفر معرفی شده است .مقدار
بیشینه بهره در فرکانس  60GHzبرابر  12/41dBiگزارش شده است.
اما مهمترین نقیصه این طرح ،علیرغم عملکرد مناسب آن ،پیچیدگی
ساختار و دشواری روند طراحی میباشد .در مرجع [ ،]16یک آنتن
سر-آتش 7مایکرواستریپی با آرایه  2×5متامتریالی از  ،SRRبا ضریب
نفوذپذیری منفی بهمنظور کارکرد در باند فرکانسی GHz( WiMAX
 )2/9-3/5ارائه شده است .نتایج گزارششده در این مرجع ،بیانگر
بهبود بهره بهاندازه  6/8 dBiدر فرکانس مرکزی  3/5GHzدر مقایسه با
حالتی که از ساختار متامتریالی استفاده نشده است ،میباشد .در مرجع
[ ،]17یک ساختار الکترومغناطیسی با باند شکاف ،بهمنظور افزایش
جهتدهندگی و افزایش پهنای باند آنتنهای مایکرواستریپ ،معرفی
شده است .این طرح ،پهنای باند را در حدود  12درصد و همچنین،
جهتدهندگی را بهمیزان  14 dBافزایش میدهد .استفاده از
ساختارهای الکترومغناطیسی با باند شکاف ،یکی از روشهای متداول
برای افزایش بهره میباشد .از جمله دیگر کاربردهای آن میتوان به
کاهش اثر تزویج متقابل بین ساختار ،در آنتنهای چندورودی-
چندخروجی اشاره نمود .در مرجع [ ،]18یک آنتن مایکرواستریپ برای
عملکرد در باند فرکانسی موج میلیمتری ( )57-66 GHzطراحی شده
است .بهمنظور افزایش بهره ،تکسلولی نوینی با ضریب نفوذپذیری
الکتریکی منفی ارائه شده است .در این ساختار ،از تعداد 30
تکسلولی ،در صفحه افقی آنتن استفاده شده است .این امر باعث
میشود که بیشینه بهره آنتن در فرکانس  ،60GHzبرابر 10/5 dB
گردد .با توجه به مراجع معرفیشده ،مناسبتر آن است که طراحان،
ترجیحًا آنتنی را طراحی نمایند که عالوه بر پهنای باند مناسب و بهره
باال ،ابعاد کوچکی نیز داشته باشد .لذا ،تحقق این دو مهم ،کماکان در
رأس اهداف پژوهشگرانی است که در زمینه طراحی آنتنهای
مایکرواستریپ ،فعالیت مینمایند.
در این مقاله ،یک روش برای افزایش بهره آنتن ،برای یک آنتن دو
قطبی سر-آتش مایکرواستریپ ،بهمنظور عملکرد در باند فرکانسی موج
میلیمتری ( ،)57-64 GHzبا استفاده از یک پیکربندی جدید
متامتریالی شامل تکسلولیهای ،8 TSPMارائه شده است .دلیل
استفاده از آنتن سر-آتش بهجای آنتن پهلو-آتش( 9عرضی) ،این است
که قراردادن تیغههای متامتریالی 10در نزدیکی آنتن ،بهسادگی انجام
میپذیرد .این امر از افزایش ابعاد ساختار ،جلوگیری مینماید .بنابراین،
میتوان با ارائه یک تحلیل و طراحی مناسب ،با این تدبیر بیانشده ،هر
دو چالش اشارهشده پیشروی پژوهشگران طراحی آنتن را بهبود
بخشید .در این مقاله ،سازوکار طراحی روش پیشنهادی برای افزایش
بهره ،بهطور کامل بیان میگردد .در همین راستا ،در بخش  ،2به
معرفی و تحلیل تکسلولیهای  ،TSPMکه ایجاد محیطی با ضریب

Serial no. 86

طراحی یک ساختار فراماده . . .

نفوذپذیری مغناطیسی منفی را بر عهده دارند ،پرداخته میشود.
ساختار تکسلولی پیشنهادی ،با ایجاد دو تشدید مغناطیسی و بهتبع
آن ،ایجاد یک محیط متامتریالی با پهنای باند وسیع ،میتواند بهره
آنتن را بهطور چشمگیری افزایش دهد .در بخش  ،3سازوکار و
چگونگی تحقق افزایش بهره آنتن ارائه میگردد .آنتن استفادهشده در
این ساختار ،آنتن سر-آتش معرفیشده در مرجع [ ]24میباشد .از این
آنتنها ،بهمنظور عملکرد در فرکانسهای کمتر از  1 GHzتا باند
فرکانسی موج میلیمتری ،استفاده میگردد [ .]25در این مقاله ،ابعاد
آنتن معرفیشده در مرجع [ ،]24برای عملکرد در باند فرکانسی
 )57-64 GHz( WiGig/IEEE 802.11adبهینه شده است .سپس ،از
تعداد  28تیغه متامتریالی بارگذاریشده توسط آرایههای  TSPMدر
صفحه افقی این آنتن بهمنظور افزایش بهره ،استفاده میگردد .نتایج
حاصل از شبیهسازی ساختار طراحیشده نشان میدهد ،بیشینه بهره
ساختار در فرکانس مرکزی  ،60GHzبرابر  11/6 dBiو بازدهی تشعشع
نیز برابر  88%میباشد .همچنین ،ابعاد آنتن برابر
 8mm×18mm×4/25mmبوده که معادل  2λ0×4/5λ0×1/06λ0است.
در این رابطه λ0 ،برابر طول موج در فرکانس مرکزی  60GHzاست.
الزم به ذکر است که عملکرد آنتن پیشنهادی ،توسط دو نرمافزار
تمامموج  CST-MWS 2016و  HFSSv15مورد بررسی قرار گرفته
است .در نهایت ،یک جدول مقایسه از عملکرد آنتن پیشنهادی و دیگر
آنتنهای معرفیشده در مقاالت ،ارائه شده است.

 -2معرفی تکسلولی متامتریالی  TSPMپیشنهادی
این بخش ،بهطور کامل به معرفی تکسلولی متامتریالی
پیشنهادی بهمنظور تحقق محیطی با ضریب نفوذپذیری مغناطیسی
منفی پرداخته میشود .تکسلولی متامتریالی پیشنهادی ،با استفاده از
پیکربندی نمایشدادهشده در شکل ( ،)1توسط دو بخش  SRRباالیی
( )SRR1و  SRRپایینی ( )SRR2طراحی شده است .زمانی که
تکسلولی متامتریالی  ،SRRتوسط یک موج الکترومغناطیسی عمود بر
محور آن تحریک شود ،یک تشدید مغناطیسی ایجاد میگردد که
فرکانس آن ،با توجه به شعاع حلقه ،تعیین میشود [ .]26این ساختار،
دقیقًا همانند یک تشدیدگر  LCعمل میکند؛ بهطوری که محیط
هادی فلزی خطوط انتقال حلقهای شکل ،اندوکتانس معادل و
همچنین ،شکاف بین حلقهها نیز ،ظرفیت خازنی مدار تشدید را
برآورده میکنند .الزم به ذکر است که میدان مغناطیسی ،الزامًا بایستی
عمود بر محور حلقه باشد تا تشدید مغناطیسی رخ دهد [.]26
TSPM

اکنون بهمنظور توجیه بهتر و دقیقتر چگونگی طراحی تکسلولی
پیشنهادی ،مدل مداری معادل نمایش دادهشده در شکل ( ،)2معرفی
میگردد .این مدل ،با فرض بدون اتالفبودن ساختار ترسیم شده است.
با توجه به شکل ( ،)1میتوان ساختار  TSPMرا با تعداد محدودی از
عناصر فشرده سلف و خازن مدل نمود.
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y

1.1 mm

فرکانسی ،رفتار متامتریالی نشان دهد .الزم به ذکر است که تکسلولی
پیشنهادی ،در هر دو فرکانس کار ،محیطی با ضریب نفوذپذیری
مغناطیسی منفی ایجاد مینماید .این ویژگی ،از مهمترین مزایای این
مقاله بهمنظور بهبود بهره در باند فرکانسی ( )57-64 GHzو برای
پوشش سیستمهای مخابراتی بیسیم WiGig/IEEE 802.11ad
میباشد.

0.1 mm

1.1 mm

x
Gap2

Gap1

)PMC (xy

y
x

SRR2

SRR1

z

εr

طراحی یک ساختار فراماده . . .

h = 0.254 mm

2 mm
2 mm
شکل  :1هندسه تکسلولیهای  TSPMپیشنهادی طراحیشده بر روی
یک زیرالیه عایقی

با توجه به شکل ( ،)2ساختار  SRR1توسط عناصر  L3 ،L2 ،L1و
مدل گردیدهاند .الزم به ذکر است که  Gap1با خازن  C1مدل شده
است .بهطور مشابه و از سوی دیگر ،میتوان ساختار  SRR2را نیز توسط
عناصر فشرده  L5 ،L4و  C3مدل کرد .خازن  C2نیز بیانگر ظرفیت
خازنی تکسلولی  TSPMپیشنهادی میباشد .با توجه به شکل (،)2
نکته مهم این است که هر دو بخش  SRR1و  ،SRR2دو تشدیدگر
مجزا ،با مقادیر عناصر متفاوت میباشند .لذا این ساختار ،ذاتًا قابلیت
ایجاد دو صفر انتقال قابل تنظیم  f1و  f2را بهدلیل تفاوت عناصر موجود
در هر تشدیدگر را دارد .بنابراین ،میتوان با انتخاب مقادیر مناسب
برای عناصر ،به فرکانسهای کار مطلوب دست یافت .مقادیر عناصر
فشرده مدل مداری پیشنهادی بهمنظور عملکرد تکسلولی پیشنهادی
در فرکانسهای کار  53GHzو  ،60GHzدر جدول ( )1ارائه شده است.
الزم به ذکر است که این مقادیر ،توسط نرمافزار  CST-DS 2016حاصل
شدهاند .حال الزم است که بهمنظور اثبات مناسببودن مدل مداری،
برای تکسلولی پیشنهادی ،تحلیل تمامموج نیز ارائهگردیده و نتایج
حاصل ،با نتایج مدل مداری ،مقایسه شوند.
تکسلولیهای  ،TSPMبر روی زیرالیه  ،Rogers RT5880با
ارتفاع  ،h =0/254 mmثابت عایقی  εr = 2/2و تانژانت تلفاتی برابر
 0/0009طراحی شدهاند .مشخصههای مربوط به ساختار متامتریالی
 ،TSPMنظیر تلفات بازگشتی ( )S11و تلفات عبوری ( ،)S12توسط
نرمافزار CST-MWS 2016حاصل گردیدهاند .ضریب نفوذپذیری
مغناطیسی ،با در نظرگرفتن شرایط مرزی 1 1 PMCو 1 2 PECدر راستای
صفحات  xyو  xzو همچنین ،با قراردادن پورتها در راستای محور ،x
حاصل شده است .شرایط مرزی و پورتها ،در شکل ( )1نمایش داده
شدهاند .با توجه به شکل ( ،)1بخش باالیی طراحیشده بر روی زیرالیه
( ،)SRR1ایجادکننده یک صفر انتقال ( )S12,1و بخش پایینی ()SRR2
نیز ،یک صفر انتقال مجزای دیگر ( )S12,2را ایجاد مینمایند.
علت استفاده از تکسلولی پیشنهادی ،عملکرد آن در دو فرکانس
کار متفاوت میباشد .این ویژگی باعث میگردد که این ساختار ،در یک
پهنای باند فرکانسی وسیعتری نسبت به نمونههای مرسوم تک

جدول  :1مقادیر عناصر فشرده مدل مداری TSPM

خازنها

سلفها

C1

)0/05 (nH

L1

)0/07 (pF

)0/026 (nH

L2

)0/06 (pF

C2

)0/07 (nH

L3

)0/02 (pF

C3

)0/06 (nH

L4

)0/057 (nH

L5

C1

Serial no. 86

L1

L2

L3

C1
L1

C2
L4

L4

C3

L5

C3
L4

L4

d
شکل  :2مدل مداری تکسلولی  TSPMپیشنهادی

حال با اجرای یک تحلیل تمامموج توسط نرمافزار
برای تکسلولی متامتریالی پیشنهادی شکل ( ،)1با انتخاب بهینه
مقادیر  Gap1 = Gap2 = 0.1 mmو اعمال شرایط مرزی معرفیشده،
پارامترهای  S11و  S12محاسبه گردیدهاند .شکل ( ،)3این مقادیر را
نشان میدهد .مشاهده میگردد که فرکانس صفر انتقال اول ( )S12,1در
فرکانس  53GHzو فرکانس صفر انتقال دوم ( )S12,2نیز ،در فرکانس
 60GHzرخ میدهد .نکته قابلتوجه دیگر ،با توجه به شکل ( )3این
است که هر دو مشخصه  S11و  S12در هر دو فرکانس تشدید ،نزدیک به
هم میباشند .این ویژگی ،از جمله ویژگیهای طبیعی و ذاتی
ساختارهای متامتریالی صفحهای میباشد که به نظر میرسد ایده
CST-MWS
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مناسبی بهمنظور طراحی آنتنهای چند ورودی-چند خروجی ،بهمنظور
کاهش اثر تزویج متقابل بین دهانهها باشد.

یعنی منفیبودن  ،μrبیانگر رفتار متامتریالی برای تکسلولی
پیشنهادی میباشد [.]12
40

0

||S12

-40
S12,2

80

75

60
65
70
)Frequency (GHz

S12,1

55

50

)S-Parameters (dB

||S11

-60
45

شکل  :3اندازه پارامترهای  S11و  S12تکسلولیهای  TSPMپیشنهادی

حال بهمنظور ارائه یک مقایسه بین نتایج حاصل از مدل مداری و
همچنین ،نتایج حاصل از شبیهسازی تمامموج تکسلولی پیشنهادی،
پارامتر  S21حاصل از هر دو روش ،در شکل ( )4نمایش داده شده است.
مشاهده میگردد که برای پارامتر  S21در هر دو فرکانس برای هر دو
حالت ،تناسب مورد قبولی برقرار است .بر اساس نتایج بهدستآمده،
میزان خطای حاصل در محل قرارگرفتن صفرهای انتقال برای هر دو
حالت ،کمتر از  0/05درصد میباشد.
0

-40
Equivalent Circuit
)Simulated (CST-MWS
80

75

)S12 (dB

-20
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شکل  :5بخش حقیقی ضریب نفوذپذیری مغناطیسی تکسلولیهای
 TSPMپیشنهادی

اکنون بهمنظور توجیه بهتر رفتار تکسلولی پیشنهادی ،گزارشی از
اعمال تغییرات در ابعاد تکسلولی و بیان نتیجه آن در عملکرد ساختار
ارائه میشود .بهمنظور سادگی محاسبات ،به بررسی پارامتری
عرضهای شکاف تکسلولی پیشنهادی یعنی  Gap1و  ،Gap2با فرض
 Gap1 = Gap2 = Gapو یکسانبودن ابعاد ساختارهای  SRR1و
 ،SRR2پرداخته میشود .این مطالعه پارامتری ،نشان میدهد که هر دو
بخش باالیی و پایینی ساختار ،چگونه در تعیین تشدیدهای مغناطیسی
نقش خواهند داشت .تأثیر شکافهای ساختار تکسلولی ،بر روی
مشخصه  ،S12در شکل ( )6نشان داده شده است .با توجه به این شکل،
با افزایش شکاف از  0/1میلیمتر تا  0/5میلیمتر ،صفر انتقال اول از
 53 GHzتا فرکانس  57 GHzو صفر انتقال دوم از فرکانس 60 GHz
تا فرکانس 64 GHzجابهجا میگردند .علت این پدیده ،کاهش اثر
خازنی در ساختار متامتریالی تکسلولی پیشنهادی است [.]15

شکل  :4پارامتر  S12مدل مداری و شبیهسازی تمام موج تکسلولی
TSPM
0

()1

) 1  (S12  S11
2
[) 
].
) jkh 1  (S 12  S 11

( r 

شکل ( ،)5ضریب نفوذپذیری مغناطیسی تکسلولی  TSPMرا
نمایش میدهد .با توجه به شکل ( ،)5در هر دو فرکانس تشدید
مغناطیسی تکسلولی پیشنهادی ،مقدار ضریب نفوذپذیری مغناطیسی،
منفیشده و بهترتیب ،در فرکانسهای  53 GHzو  60 GHzبرابر -48
و  -27میباشد .نکته مهمتر آن است که با این ابعاد برای تکسلولی،
مقدار ضریب نفوذپذیری مغناطیسی بهطور میانگین ،در بازه فرکانسی
 53 GHzتا  ،64GHzنزدیک صفر و غالبًا منفی میباشد .این شرایط،

Serial no. 86

Gap = 0.1 mm
Gap = 0.3 mm
Gap = 0.5 mm

-20
-30

)S12 (dB

از سوی دیگر ،بهمنظور اثبات رفتار متامتریالی تکسلولی پیشنهادی،
مشخصه ضریب نفوذپذیری مغناطیسی ساختار از طریق رابطه ()1
محاسبه میگردد .این رابطه ،برای ساختارهای  SRRصفحهای ،در
مرجع [ ]12ارائه شده است که در آن k ،عدد موج و  ،hارتفاع زیرالیه
عایقی میباشند.

-10

-40
80
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65
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)Frequency (GHz

55
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45

شکل  :6دامنه پارامتر  S12تکسلولیهای  TSPMپیشنهادی بر حسب
تابعی از شکافهای حلقهها

تأثیر شکافها بر ضریب نفوذپذیری مغناطیسی تکسلولی
متامتریالی  ،TSPMدر شکل ( )7نمایش داده شده است .تشدیدهای
مغناطیسی تکسلولی متامتریالی ،زمانی که عرض شکاف از 0/1
میلیمتر به مقدار  0/5میلیمتر افزایش پیدا میکند ،بهترتیب از
فرکانس  53 GHzبه فرکانس  67 GHzو همچنین ،از فرکانس GHz
 60به  64/5 GHzمنتقل میشوند .با توجه به نمودارهای تحلیلی
ارائهشده ،مقدار  0/1میلیمتر برای هر دو شکاف تکسلولی ،انتخاب
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میشود؛ چرا که با این انتخاب ،بهطور مصنوعی ،در کل بازه فرکانسی
 53 GHzتا  ، 64/5 GHzضریب نفوذپذیری مغناطیسی منفی حاصل،
کامالً اثبات کننده رفتار متامتریالی ساختار است .بنابراین ،میتوان با
قراردادن آرایهای از تکسلولیهای متامتریالی پیشنهادی در صفحه
افقی یک آنتن دو قطبی سر-آتش ،بهره آنتن را افزایش داد .چگونگی
چیدمان بهینه آرایه پیشنهادی ،بهطور کامل در بخش ( ،)4گزارش
شده است.

بر اساس تحلیلهایی که در مرجع [ ]1انجام شده است ،تابع انتقال
( )TFبرای شکل ساختار نمایش دادهشده در شکل ( ،)8محاسبه گردد.
با محاسبه ضرایب انتقال و بازگشت امواج برخوردی با ساختار ،تابع
انتقال معادل ،مطابق رابطه ( )2محاسبه میگردد.

40
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شکل  :7بخش حقیقی ضریب نفوذپذیری مغناطیسی تکسلولیهای
 TSPMپیشنهادی بر حسب تابعی از شکافهای حلقهها

()2

,

) t1t 2 exp( j  z y 0
) 1  r22 exp(2 j  z y 0

TF 

در این رابطه (t1 , t2) ،و ) (r1 , r2بهترتیب بیانگر ضرایب انتقال و
ضرایب شکست پرتوهای برخوردکننده ساطعشده از آنتن دو قطبی به
تیغههای متامتریالی  TSPMمیباشند .پارامتر  ،βzبردار موج درون
ساختار تیغهای متامتریالی بوده و  y0نیز ،کل عرض محدوده تیغههای
شامل تکسلولیهای متامتریالی است .اگر که ضریب نفوذپذیری
مغناطیسی در راستای محور  ،zبا  µzنمایش داده شود ،آنگاه با حل
فاز رابطه ( ،)2بهازای مقادیر مختلف  ،µzمقدار جابهجایی فاز در ناحیه
تیغههای متامتریالی ،بسیار کم خواهد بود .الزم به ذکر است که رابطه
 βzبا  ،µzمطابق رابطه ( )3میباشد [.]1

 -3سازوکار افزایش بهره به کمک تکسلولیهای

()3

متامتریالی پیشنهادی

در رابطه ( ε0 ،)3ضریب نفوذپذیری الکتریکی در فضای آزاد و  fنیز،
فرکانس کار میباشد.

با قراردادن یک لنز عایقی 13در برابر یک آنتن ،بهطوری که از مرکز
آنتن اندکی فاصله داشته باشد ،میتوان امواج الکترومغناطیسی را در
یک زاویه دلخواه و از پیش تعیینشده هدایت نموده و در نتیجه ،بهره
را افزایش داد .این موضوع ،در مرجع [ ]14تبیین شده است .علت این
پدیده ،آن است که امواج الکترومغناطیسی در دو محیط با ضریبهای
شکست متفاوت ،از قانون اسنل 14پیروی میکنند .در مرجع [،]14
دقیقًا از همین مفهوم استفاده گردیده است؛ یعنی بهجای لنزهای
عایقی ،از لنزهای متامتریالی بهرهبرداری شده است .برخالف لنزهای
عایقی ،توسط لنزهای متامتریالی میتوان ساختارهای دوبعدی را نیز
طراحی نمود  .این امر با ترکیب لنزهای متامتریالی حاصل میشود .ایده
معرفیشده در مرجع [ ،]14زمینهساز طراحی آنتنهای با بهره باال و
15
ابعاد کوچک میباشد .با قراردادن تکسلولیهای غیرهمسانگرد
متامتریالی در مقابل آنتن ،این تکسلولیها ،نقش یک لنز متامتریالی
را ایفا میکنند.
همانگونه که در مرجع [ ]1بیان شده است ،آنتن دوقطبی ،نقش
یک منبع شبه  TEرا دارد که امواج الکترومغناطیسی را تشعشع
مینماید .هر پرتو که از منبع تشعشع میشود ،دارای یک مشخصه
تحتعنوان طول مؤثر مسیر در روزنه تشعشعی آنتن میباشد.
تکسلولیهای متامتریالی به همراه روزنه تشعشعی آنتن و پرتوها ،در
شکل ( )8نمایش داده شدهاند .با توجه به شکل ( ،)8موقعیت آنتن دو
قطبی ،باعث تعیین و تنظیم بهره آنتن میگردد؛ چرا که هر تغییری در
موقعیت آنتن دوقطبی ،باعث تغییر مشخصه طول مؤثر مسیر هر یک از
پرتوها میشود .برای توجیه مناسبتر مفهوم این پدیده ،بهتر است که

Serial no. 86
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شکل  :8آنتن دو قطبی بارگذاریشده توسط تکسلولیهای
متامتریالی  TSPMدر صفحه افقی

شکل ( ،)9تغییرات فاز رابطه ( ،)2بر اساس کل عرض محدوده
تیغههای متامتریالی ،بهازای چند مقدار مختلف  µzرا نمایش میدهد.
همانطورکه انتظار میرود ،تغییر فاز در تیغههای  TSPMپیشنهادی،
نسبت به فضای آزاد ( )μz = μ0برای محدوده انتشار ،بسیار کمتر است.
بنابراین ،میدان الکترومغناطیسی ،با سرعت فاز باالتر در داخل تیغههای
 TSPMحرکت میکند .با این امر ،جهتدهندگی آنتن افزایش خواهد
یافت .از طرف دیگر ،با افزایش جهتدهندگی ،بهره آنتن نیز افزایش
مییابد [ .]16بنابراین ،اثرات متقابل بین تکسلولیهای متامتریالی ،با
تأثیر چشمگیر در بازده ،باعث افزایش اندازه روزنهای آنتن میشود که
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نتیجه این امر ،بهبود بهره آنتن میباشد .الزم به ذکر است که استفاده
از این موضوع و تحقق چیدمان بهینه ،کاهش مشخصه( 1 6 SLLتراز
گلبرگ کناری) آنتن را نیز نتیجه میدهد .تراز گلبرگ کناری که از
جمله پارامترهای مهم آنتن و بیانگر نسبت بیشترین مقدار دامنه
گلبرگهای کناری به گلبرگ اصلی است ،متناسب با افزایش
جهتدهندگی و افزایش بهره ،بهبود مییابد [.]16

مقدار بهره آنتن را بهازای تغییرات  d1از  0/5تا  7میلیمتر نمایش
میدهد .مشاهده میشود که اگر  d1برابر  1میلیمتر انتخاب گردد،
بیشترین مقدار بهره ( )7/38 dBحاصل میشود .این در حالی است که
با این انتخاب ،ابعاد کلی آنتن نیز پس از قراردادن آرایههای
متامتریالی ،به نسبت کمتری افزایش مییابد.

18 mm
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شکل  :9تغییرات فاز تابع انتقال ساختار ( ،)TFبه ازای مقادیر مختلف

z
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 -4معرفی یک آنتن سر-آتش بههمراه بارگذاری تیغههای
متامتریالی پیشنهادی
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6.254 mm
(ب)
شکل  :10پیکربندی آنتن پیشنهادی با تیغههای تکسلولی متامتریالی
TSPM؛ (الف) نمای روبرویی( ،ب) نمای کناری
7.5
7
6.5
6

)Gain (dB

در این بخش ،مشخصههای یک آنتن دو قطبی سر-آتش گزارششده
در مرجع [ ،]24زمانی که تیغههای شامل  TSPMبهطور عمودی در
مقابل بازوهای آنتن قرار گرفته است ،برای فرکانس مرکزی ،60 GHz
استخراج شده است .همانگونه که در شکل ( )10مشاهده میشود،
تعداد  14تیغه از تکسلولیهای متامتریالی  TSPMدر باالی زیرالیه ،و
بهطور متقارن 14 ،ورقه مشابه دیگر ،در پایین زیرالیه ،بارگذاری
شدهاند .فاصله بین آنتن دو قطبی و تیغههای متامتریالی  TSPMبرابر
 0/0025 λ0یا معادل  1میلیمتر است که این امر ،باعث بهرهبرداری
بهینه از اثر متقابل بین آنتن و تیغهها میگردد .تیغهها بهگونهای کامالً
متقارن بارگذاری شدهاند تا از چرخش الگوی تشعشعی در صفحه
عمودی و افقی جلوگیری شود .چرا که اگر تیغهها ،تحت زاویه خاصی
نسبت به محور آنتن چینش گردند ،گلبرگ اصلی آنتن ،دچار چرخش
میگردد [ .]1الزم به ذکر است که در ادامه طراحی آنتن پیشنهادی،
الزامی است که چگونگی تعیین فاصله مناسب بین آنتن و تیغهها (،)d1
فاصله بین تیغهها ( )d2و همچنین تعیین تعداد تیغهها ،تحلیل گردد.
نخست بهمنظور تعیین فاصله بهینه بین آنتن دو قطبی و تیغههای
متامتریالی ( ،)d1تعداد  4تیغه ( 2تیغه در باالی زیرالیه و  2تیغه در
پایین زیرالیه ،بهطور متقارن) ،گزینش میگردد .حال با تغییر فاصله
بین آنتن و تیغهها (تغییر فاصله  ،)d1تغییرات بهره محاسبه میگردد.
این تحلیل پارامتری ،در شکل ( )11گزارش شده است .این نمودار،

y

5.5
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7

5

)d (mm
1

شکل  :11تغییرات بهره آنتن بهازای تغییرات فاصله آنتن از تیغهها

اکنون با توجه به تعیین فاصله بهینه بین آنتن و تیغههای
متامتریالی ،الزم است فاصله بهینه بین تیغهها (مقدار  )d2نیز تعیین
گردد .برای این منظور نیز ،یک گزارش پارامتری از تغییرات بهره آنتن
بهازای فواصل مختلف تیغهها از یکدیگر ،در شکل ( )12ارائه شده است.
در این تحلیل ،با توجه بهمقدار بهینه بهدستآمده برای  ،d1یعنی با
فرض  d1برابر  1میلیمتر ،از تعداد  8تیغه ( 4تیغه در باال و  4تیغه در
پایین زیرالیه ،بهطور متقارن) ،استفاده شده است .الزم به ذکر است که
در این گزارش ،فواصل بین تیغهها از بازه  0/25تا  3میلیمتر انتخاب
گردیدهاند .با توجه به شکل ( )12مشاهده میگردد هنگامیکه مقدار
 d2برابر با  0/745میلیمتر میباشد ،بیشترین بهره ( )8/22 dBحاصل
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میگردد .بنابراین ،فاصله بهینه بین تیغههای متامتریالی نیز ،با این
شیوه ،بهدست میآید.

تشعشعی خطی ساختار پیشنهادی ،در هر دو صفحه  )xy( Eو صفحه
 ،)yz( Hدر شکل ( )14برای فرکانس  60 GHzنمایش داده شده است.
بهمنظور ارائه یک مقایسه مناسب بین عملکرد آنتن پیشنهادی بههمراه
آرایه متامتریالی و همچنین ،نمونه اولیه آنتن دو قطبی که در آن از
هیچ عنصر متامتریالی استفاده نشده است ،الگوی تشعشعی آنتن اولیه،
بر اساس مالحظات و روند طراحی بیانشده در مرجع [ ]24نیز در
شکل ( )15ارائه شده است .میزان بیشینه بهره آنتن اولیه ،در هر دو
صفحه  Eو  ،Hدر زاویه  90درجه رخ داده است و مقدار آن برابرdBi
 5/4میباشد .این در حالی است که در شرایط مشابه ،آنتن پیشنهادی
این مقاله ،بهرهای معادل  11/6 dBiرا دارا میباشد .نتایج ارائهشده
حاکی از این حقیقت است که طرح پیشنهادی ،باعث افزایش بهره
بهمیزان  6/2 dBiنسبت به نمونه اولیه شده است؛ چرا که وجود این
تیغههای متامتریالی پیشنهادی ،بهطور کامالً چشمگیر و مؤثر ،باعث
افزایش اندازه روزنهای آنتن و در نتیجه ،افزایش بهره میشود .این
بهبود بهره ،یک مزیت مهم آنتن برای پیشنهادی است .شکل (،)16
الگوی تشعشعی سهبعدی را برای آنتن پیشنهادی در فرکانس 60 GHz
نمایش میدهد .این شکل ،دید مناسبتری از میزان تشعشع آنتن ،در
اطراف خود را بیان مینماید.

8

)Gain (dB

6
4
3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

)d (mm
2

شکل  :12تغییرات بهره آنتن بهازای تغییرات فاصله تیغهها
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در ادامه ،نتایج حاصل از یک تحلیل پارامتری دیگر بهمنظور توجیه
مناسبتر در مورد انتخاب تعداد تیغههای متامتریالی ،ارائه خواهد
گردید .همانگونه که اشاره شد ،عامل افزایش بهره در این آنتن،
طراحی مناسب آرایههای تیغهای متامتریالی ،شامل تعداد آنها ،فاصله
تیغهها از آنتن و فاصله بین تیغهها که بهطور عمودی در صفحه  xyقرار
گرفتهاند ،میباشد .با توجه به اثر تزویج متقابل بین تیغهها و آنتن دو
قطبی ،بدیهی است که بیشینه بهره ،تابعی از تعداد تیغههای
متامتریالی نیز میباشد .شکل ( ،)13این تابعیت را برای بازه فرکانسی
( )50-70 GHzنمایش میدهد .با توجه به این نمودار ،برای آنتن دو
قطبی اولیه بدون عنصر متامتریالی ،بیشینه بهره 5 dB ،است .این در
حالی است که تنها با قراردادن  4تیغه متامتریالی ( 2تیغه در باال و 2
تیغه در پایین زیرالیه ،بهطور متقارن) پیشنهادی در مقابل آنتن ،بهره،
حدودًا  3 dBافزایش مییابد .این افزایش بهره ،اثباتی بر صحت
توجیهات ارائهشده در بخشهای ( )2و ( )3میباشد .اکنون ،هدف آن
است که از تیغهها  ،به تعداد مناسب که اوالً ابعاد مدار بیش از حد
بزرگ نشود و ثانیًا ،بهره تا حد ممکن افزایش یابد ،استفاده گردد .در
همین راستا ،از تعداد  40 ،28 ،4و  46تیغه استفاده شده است .نمودار
شکل ( ،)13تمامی گزارشهای این چند انتخاب برای بیان میزان بهره
را نمایش میدهد .نکته حائز اهمیت این است که با افزایش تعداد
تیغهها از  28تا  ،40بهره آنتن تنها به میزان  1/35 dBافزایش مییابد.
این در حالی است که ابعاد ساختار ،تقریبًا دو برابر میگردد .لذا ،برای
طراحی نهایی ،با درنظرگرفتن مالحظات ابعادی ساختار ،تعداد 28
تیغه برای ساختار پیشنهادی ،انتخاب میگردد .الزم به ذکر است،
میزان بهره در این حالت ،در فرکانس  60 GHzبرابر 10/5 dB
میباشد.
با توجه به تحلیلهای ارائهشده ،آرایه تکسلولی متامتریالی
 ،TSPMدر صفحه  ،xyبه فاصله  0/0018 λ0از یکدیگر قرار دارند .این
فاصله برابر  0/745میلیمتر میباشد .از طرفی ،الزم به ذکر است که از
یک زیرالیه مشابه برای ساخت آنتن و تیغههای متامتریالی استفاده
شده است .همانطورکه در شکل ( )14نشان داده شده است ،در
طراحی آنتن پیشنهادی ،از  28عدد تیغه متامتریالی در راستای محور
 zو در باال و پایین آنتن ،استفاده شده است .در این صورت ،الگوی

شکل  :13بیشینه بهره دستیافتهشده آنتن ،بهازای استفاده از
چندین الیه مختلف TSPM

در شکل ( ،)17نمونه نهایی طراحیشده آنتن دو قطبی پیشنهادی
بههمراه آرایهای از تکسلولیهای متامتریالی  TSPMرا نمایش میدهد.
ابعاد کلی ساختار ،برابر  8mm×18mm×4/25mmیا
 2λ0×4/5λ0×1/06λ0میباشد که  λ0برابر طول موج در فرکانس
مرکزی  60GHzاست.
اندازه پارامتر تلفات بازگشتی ( )S11شبیهسازیشده ساختار توسط
دو نرمافزار  CST-MWS 2016و  ،HFSSv15در شکل ( )18نمایش
داده شده است .تناسب خوبی بین نتایج حاصل از دو نرمافزار ،برقرار
میباشد .برای بازه فرکانسی ( S11 < -10 dB ،)54-67 GHzبهدست
آمده است .مشاهده میگردد که این آنتن ،قابلیت پوشش باند فرکانسی
سیستمهای مخابراتی بیسیم  ،WiGigیعنی بازه فرکانسی (57- GHz
 )64را بهخوبی دارا میباشد.
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28 TSPM Slabs
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شکل  :14پیکربندی آنتن پیشنهادی ،با تعداد  28تیغه از تکسلولی
متامتریالی TSPM
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شکل  :15الگوی تشعشعی آنتن پیشنهادی ،در مقایسه با نمونه اولیه،
در فرکانس 60 GHz

(الف)

شکل  :18نتیجه حاصل از شبیهسازی اندازه پارامتر ضریب تلفات
بازگشتی آنتن دو قطبی ،بههمراه تکسلولیهای TSPM
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شکل  :16الگوی تشعشعی سهبعدی آنتن دو قطبی در فرکانس کاری
 ،60GHzبههمراه تکسلولیهای متامتریالی TSPM؛ (الف) در صفحه

الگوی تشعشعی دوبعدی حاصل از شبیهسازی تمامموج آنتن دو
قطبی سر-آتش پیشنهادی به کمک هر دو نرمافزار CST-MWS 2016
و  HFSSv15با ساختارهای  ،TSPMدر هر دو صفحه  Eو صفحه  ،Hدر
شکل ( ،)19برای فرکانسهای  60GHz ،57 GHzو  64 GHzنمایش
داده شده است .در این شکل نیز ،تناسب مناسبی بین نتایج حاصل از
دو نرمافزار مشاهده میگردد .با توجه به شکل ( ،)19بیشینه
پالریزاسیون متقابل نرمالیزه در صفحه  Eتوسط نرمافزار CST-MWS
برای فرکانسهای  60GHz ،57 GHzو  ،64 GHzبهترتیب برابر ،0/2
 0/4و  0/3میباشد .این مقادیر توسط نرمافزار  HFSSv15نیز بهترتیب
برابر  0/3 ،0/3و  0/25حاصل گردیدهاند .همچنین ،بیشینه
پالریزاسیون متقابل نرمالیزه در صفحه  Hتوسط نرمافزار CST-MWS
برای فرکانسهای  60GHz ،57 GHzو  ،64 GHzبهترتیب برابر ،0/3
 0/4و  0/42میباشد .این مقادیر توسط نرمافزار  HFSSv15نیز
بهترتیب بهصورت  0/4 ،0/4و  0/32حاصل شدهاند.
بازده تشعشعی آنتن پیشنهادی ،در فرکانس  60GHzبرابر 88%
است؛ این در حالی است که بازده یک آنتن دو قطبی معمولی95% ،
میباشد .اما این کاهش بازده ،بهعلت تلفات اهمی ایجاد شده است.
جدول ( ،)2بیشینه بهره و بازدهی تشعشعی حاصل از شبیهسازی
تمامموج ساختار پیشنهادی ،بههمراه نتایج نظیر برای آنتن اولیه بدون
استفاده از ساختارهای متامتریالی پیشنهادی ،در فرکانسهای مختلف
را بیان مینماید .فرکانسهای گزینششده ،فرکانسهایی هستند که در
بازه فرکانسی  ،WiGigاز اهمیت فراوانی برخوردار میباشند.

( ،Eب) در صفحه H

H-plane

(الف)

E-plane

(ب)

شکل  :17طرح نهایی آنتن دو قطبی پیشنهادی با بارگذاری  TSPMدر
صفحه افقی؛ (الف) نمای باالیی( ،ب) نمای زیرین
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جدول  :3مقایسه عملکرد آنتن پیشنهادی ،با دیگر آنتنهای
معرفیشده در مقاالت
E-plane

H-plane

(ب)

E-plane

H-plane

(پ )
شکل  :19الگوی تشعشعی دوبعدی نرمالیزه آنتن پیشنهادی ،در
صفحات  Eو H؛ (الف) فرکانس ( ،57 GHzب) فرکانس ( ،60 GHzپ)
فرکانس 64 GHz
جدول  :2نتایج حاصل از شبیهسازی بیشینه بهره و بازده تشعشعی
آنتن پیشنهادی و آنتن اولیه بدون TSPM

بهره

فرکانس
()GHz

بیشینه
()dB
(بدون )TSPM

58
59
60
61
62

4/2
4/5
4/7
4/75
4/6

بیشینه بهره
()dB
(با )TSPM

بازدهی
تشعشعی
()%
(بدون )TSPM

بازدهی
تشعشعی
()%
(با )TSPM

10/2
10/2
10/5
10/3
10/4

85
92
95
83
81

83
87
88
84
78

در جدول ( ،)3مشخصههای شایان ذکر آنتن پیشنهادی ،با عملکرد
دیگر ساختارهای پیشین ارائهشده در مقاالت ،مقایسه شده است.
ویژگیهای قابلتوجه ساختار پیشنهادی شامل دستیابی به یک بهره
باال و همچنین ،ابعاد کوچک و از همه مهمتر ،سادگی طراحی
تکسلولی دو بانده و تیغههای متامتریالی آن میباشد.

 -5نتیجه
در این مقاله ،یک روش برای افزایش بهره یک آنتن دوقطبی ،با
بهکارگیری آرایههای پیشنهادی متامتریالی  TSPMدر صفحه افقی
آنتن ،ارائه شده است .پیکربندی متامتریالی  TSPMتکسلولی،
برگرفته از تشدیدکنندههای حلقهای شکافدار ،با تزویج بهبودیافته
میباشد .تعداد  14تیغه در باالی زیرالیه آنتن و در مقابل آن 14 ،تیغه
مشابه ،در زیر زیرالیه ،تعبیه شده است.
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ابعاد آنتن

روند
طراحی

)(mm3

پیچیده
پیچیده
پیچیده
پیچیده
پیچیده
ساده
ساده

6/5×5×3/15
20×15×1/02
22×21/7×1
30×30×1/57
10/5×20×10
10×15×2
8×18×4/25

میانگین
بهره
()dB

بازدهی
تشعشعی در
60GHz
()%

بازه
فرکانسی
()GHz

مرجع

10/05
12/4
10/5
10/2
7/2
7/5
10/3

91/4
--83
----85
88

57-64
57-64
57-66
56-67
57-64
58-62
57-64

[]1
[]10
[]18
[]19
[]20
[]21
این مقاله
CST-MWS

نتایج حاصل از شبیهسازی تمامموج توسط دو نرمافزار
 2016و  ،HFSSv15نشان میدهد که آنتن پیشنهادی ،قابلیت پوشش
باند فرکانسی ( )57-65 GHzبهمنظور عملکرد مناسب در سیستمهای
مخابراتی بیسیم  WiGigرا دارا میباشد .بیشینه بهره حاصل ،برابر dB
 10/5در فرکانس  60GHzاست .ابعاد ساختار پیشنهادی ،بهدلیل
چینش مناسب تیغهها و طراحی بهینه ،کوچک ()2λ0×4/5λ0×1/06λ0
میباشد .تکسلولی پیشنهادی ،بهوضوح نشان داد که میتوان با یک
طراحی دقیق و با اعمال تغییراتی بهینه در آنتن پیشنهادی ،یک آنتن
چند ورودی-چند خروجی ،با عملکرد مناسب نیز طراحی نمود .یقیناً
در آیندهای نزدیک ،دیگر محققان و خوانندگان ،به بررسی و طراحی
این ایده ،خواهند پرداخت.
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Parasitic patches
Substrate Integrated Waveguide (SIW)
Metamaterial
Split Ring Resonator
Complementary Split Ring Resonator
Mutual coupling
End-Fire
Two-Sided Planar Metamaterial (TSPM)
Broad side
Metamaterial slabs
Perfect Magnetic Conductor (PMC)
Perfect Electrical Conductor (PEC)
Dielectric lens
Snell’s law
Anisotropic
Side Lobe Level (SLL)
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