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 عنصر. پرداخته شده استBGAN2 وGPS1  برای چرخش پرتو در سامانههای2×2  در این مقاله به طراحی عنصر سازنده یک آرایه آنتن:چکیده
کار میکند و برای تغذیه از یک شبکه یکپارچه با چرخش فاز4است که در مد محوری3)PQHA( مورد بررسی یک آنتن مارپیچ چهاربازویی چاپی
 با خلوص باال راRHCP  آنتن مشخصات تشعشعی.) بهره میبردRHCP(  برای دستیابی به قطبش دایروی راستگرد270°  و°180 ،°90 ،0° ترتیبی
 را1660MHz  تا1525MHz  ازGPS  وBGAN  حفظ میکند و باند فرکانسی وسیعِ ارسال و دریافت اطالعات سامانهθ= ±60° تا محدودة زاویهای
 آنتن پیشنهادی قابلحمل با پهنای باند نسبتا. است1/9 dB  و نسبت محوری کمتر از11 dB  افت بازگشتی آنتن بهتر از، در این باند.پوشش میدهد
. مناسب میسازدGPS  وBGAN وسیع و پوشش تشعشعی نیمکروی با قطبش دایروی راستگرد است که آن را برای ارتباطات
.)RHCP(  قطبش دایروی راستگرد،BGAN ،GPS ، شبکه تغذیه یکپارچه،)PQHA(  آنتن مارپیچی چهاربازویی چاپی:واژههای کلیدی
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Abstract: This paper presents the design of an element of a steerable 2×2 array antenna for GPS and BGAN applications. The element
is a printed quadrifilar helical antenna which an integrated sequential phase shift rotation feed employed to enhance the circular
polarization (CP) characteristics of the antenna. The integrated feed network is designed to provide a balanced RF signal to the four
helical arms with a 90ᵒ sequential phase difference between them. The antenna maintains a low cross polarization up to ±60ᵒ, over
transmit and receive frequency coverage from 1525 MHz to 1660 MHz, a return loss better than 11 dB with RHCP performance, and
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and almost-hemispherical radiation pattern with excellent right hand CP radiation that is suitable for L1-band GPS and BGAN satellite
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 -1مقدمه
اخیرا سیستمهای ارتباطی ماهوارهایِ سیار بهصورت گسترده در بسیاری
از کاربردها مانند شبکه جهانی ماهوارهای-اینترنتی باند وسیع ()BGAN
[ ]1و یا سیستم موقعیتیاب جهانی ( ]2[ )GPSاستفاده میشود.
آنتنهای  BGANدسترسی شبکههای نظارتی به مناطقی که در آنها
قرارگیری پستهای دیدهبانیِ بدون سرنشین غیرعملی است را ممکن
میسازند .تجهیزات اپراتور برای این کاربردها نیاز به آنتنی دارد که
عالوهبر داشتن قیمت پایین و اندازه کوچک و قابلحمل ،بتواند با قطبش
دایروی ( )CPو پترن متقارن تقریبا کل نیمکره باالی زمین را پوشش
5
دهد .آنتنهای  CPبه دلیل حساس نبودن به عدم تطبیق قطبش،
محوشدگی چندمسیره 6و چرخش فارادی در یونسفر برای انتقال
اطالعات کانال ترجیح داده میشوند .ضمنا ،آنتنهای گیرندة BGAN
باید عرض بیم عمودیِ7پهن داشته باشند تا تعداد ماهوارههای بیشتری
را مشاهده کرده و بتوانند سیگنال به نویز کافی از ماهوارههای BGAN
دریافت کنند.
حفظ کیفیت قطبش دایروی در چرخش پرتو با زوایای بزرگتر
موضوع چالشبرانگیزی است ،چون با دور شدن از جهت پهلوتاب 8،نسبت
محوری ( 9)ARبهشدت افزایش مییابد []4 ،3؛ بهویژه اگر قرار باشد
آرایه آنتن در پهنای باند وسیع کار کند ،مشکل افزایش سطح قطبش
متقاطع بیشتر نمود پیدا میکند.
آنتن ریزنواری که اغلب در سیستمهای  GPSاستفاده میشود،
نسبت محوری قابل قبولی را در پهنای باند بسیار باریک ارائه میدهد
[ ]7-5و برای ساختارهای با بیم ثابت استفاده میشود ،اما آنتنهای
 BGANنیاز به کار در باند فرکانسی وسیعتر در محدوده  1525MHzتا
( 1660MHzیعنی  ٪8/5پهنای باند  )CPدارد که این باند فرکانسیِ
موردنیاز ،فراتر از پهنای باندِ اغلب آنتنهای ریزنواری است.
در [ ]8یک آنتن حلزونی ارشمیدسی چهاربازویی برای سیستمهای
راداری با قابلیت تولید قطبش دایروی بدون شبکه تغذیه ارائه شده ولی
ضخامت آن بسیار زیاد بوده و طراحی شبکه تغذیه چنین آنتنی به علت
ساختار متقارن آن بسیار مشکل خواهد بود .در [ ]9یک آنتن شکافی
چندالیه با تغذیه موجبرِ همصفحه برای دستیابی به قطبش دایروی باند
وسیع ارائه شده است ،اما ابعاد این آنتن نیز بزرگ بوده
( )17mm×135mm×135mmو همچنین تلفات شبکه تغذیه نیز به علت
طوالنی بودن خطوط مایکرواستریپ باالست ( .)1/2 dBدر [ ]10یک
آنتن چهارتایی شکافی برای گیرندههای  GPSمعرفی شده که پهنای باند
بسیار باریک و شبکه تغذیه پیچیدهای دارد .همچنین سطح قطبش
متقاطع نیز بهطور غیرقابل قبولی بسیار باالست ( .)-6 dBعالوه بر آن
نتایج بهدستآمده از شبیهسازی با اندازهگیری تأیید نشده است.
یک جایگزین مناسب ،استفاده از آنتن مارپیچ چهاربازویی چاپی
) (PQHAدر مد محوری است [ ]12 ،11که در کاربردهای عملیِ
 GPS/BGANبه دلیل داشتن اندازه کوچک ،تشعشعِ با قطبش دایروی
و پوشش فضاییِ وسیعِ پرتو در صفحه θ10ترجیح داده میشوند .آنتن

Serial no. 86

بهینهسازی آنتن مارپیچی . . .

 PQHAاز چهار خط تشعشعی موازی با فاصله یکسان از هم و با زاویه
پیچش بهینه تشکیل میشود که بسته به نوع قطبش (راستگرد/چپگرد)
و سویِ پرتوِ مورد نیاز ،همجهت یا در خالف جهت عقربههای ساعت
پیچیده میشوند .خطوط تشعشعی روی یک زیرالیه نازک چاپ شده و
سپس زیرالیه دور یک پایه استوانهای پیچیده میشود و با یک شبکه
تغذیه  4دهانهای با چرخش فاز ترتیبی-افزایشی  90درجهای11تغذیه
میشود.
در این مقاله ،جزئیات طراحی یک نمونه آنتن  PQHAبا قطبش
دایروی راستگرد ( )RHCPبرای سیستمهایی با قابلیت چرخش بیم ،از
جمله سیستمهای  GNSS ،GPSو  BGANدر باندِ  1525 MHz( Lتا
 )1660 MHzارائه شده است .در بخش دوم ،روند طراحی آنتن PQHA
و اثر پارامترهای مختلف ساختار روی عملکرد آنتن بررسی شده است.
طراحی بخشهای مختلف شبکه تغذیه در بخش سوم و مقایسه نتایج
اندازهگیری نمونه آنتنِ ساخته شده با نتایج حاصل از شبیهسازی در
بخش چهارم آورده شده است و درنهایت نتیجهگیری از مباحث در بخش
پنجم بیان شده است.
 -2طراحی آنتن PQHA

مشخصات اصلی آنتنِ سیستمهای  BGANبه شرح زیر است:
• محدوده فرکانس کار 1525 MHz :تا 1660 MHz
• عملکرد :ارسال  /دریافت
• نوع قطبش :دایروی راستگرد
• پترن :تقریبا نیمکروی شکل
بر اساس مشخصات فوق ،آنتن  PQHAیک انتخاب مناسب برای
سیستمهای  BGANاست .بهطور کلی آنتنهای  QHAجزو ساختارهای
رزونانسی هستند و طول هر آنتن مارپیچیِ تشکیل دهنده آن تقریبا
مضرب صحیحی از ربع طولموج ( )λ/4است .ساختارهای با طول  λ/4یا
 3λ/4اغلب با انتهای باز و خطوط با طول  λ/2یا  λبا انتهای اتصال-کوتاه
استفاده میشود [ .]14 ،13در هر حالت ،پترن تشعشعی آنها برای
عملکرد مطلوب باید بهینهسازی شود و درجههای آزادی در فرآیند
بهینهسازی شامل زاویه پیچش عنصرهای مارپیچ (وابسته به ارتفاع آنتن
و تعداد دورها) ،طول عنصر تشعشعی و قطر هسته است .این خطوط
مارپیچِ تشعشعی نیازمند به شبکه تغذیه بسیار پیچیده هستند ،همچنین
اندازه آنها در حالت عادی نسبتا بزرگ بوده و لذا تولید انبوه آنها
پرهزینه و دشوار است .ازاینرو در اینجا به کاهش مناسب ارتفاع آنتن
پرداخته شده است.
شکل (1الف) ساختار هندسی آنتن  PQHAپیشنهادی را نشان
میدهد .چهار عنصر تشعشعی یکسان با اختالف مکانی  90°نسبت به
یکدیگر قرار گرفتهاند و جهت پیچش خطوط خالف جهت قطبش دایرویِ
مطلوب است .در این ساختار برای دستیابی به قطبش دایروی راستگرد
( ،)RHCPجهت پیچش خطوط ،چپگرد (خالف جهت قطبش دایروی
راستگردِ مطلوب) و توالی افزایش فاز پورتهای شبکه تغذیه پادساعتگرد
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است تا مد مارپیچی پیشرو12تولید شود [ .]13در این طراحی ،بهمنظور
کاهش ارتفاع آنتن ،هر عنصر مارپیچ از دو بازوی موازی که در باالی
هسته استوانهای شکل به هم متصلاند ،تشکیل شده است :بازوی اول از
یک خط راست با عرض  Waتشکیل شده که در ابتدا به نقطه تغذیه وصل
میشود و بازوی دوم یک خط پیچوخمدار13با عرض  Wbو با انتهای باز
است .جزئیات طرح در شکل (1ب) نشان داده شده است.
آنتن  PQHAبر روی زیرالیه انعطافپذیر  εr =3.7( PyraluxACو
 )tanδ = 0.0014با ضخامت  60μmطراحی شده ،سپس زیرالیه بهصورت
استوانهای-شکل (بدون هسته نگهدارنده) پیچیده شده و برای
شبیهسازی روی صفحه زمین دایرهای شکل که قطر آن  1/2برابر قطر
استوانه است ،قرار گرفته است .کل ساختار با استفاده از نرمافزار CST
 Microwave Studioبرای اطمینان از عملکرد مناسب آنتن بهینهسازی
شد .شکل  2افت بازگشتی شبیهسازی شده از هرکدام از چهار عنصر
مارپیچ سازنده آنتن پیشنهادی را با تغذیهای با دامنه و چرخش فاز
ایدهآل نشان میدهد.

بهینهسازی آنتن مارپیچی . . .

شکل  :2افت بازگشتی شبیهسازی شدة آنتن  PQHAبا دامنه و فاز
ایدهآلِ تغذیه.

پیچوخمدار را نشان میدهد .روشن است که پیچوخمدار کردن خطوط،
باعث تخریب نسبت محوری بخصوص در زوایای خارج از محور شده و
بهعبارتدیگر سطح قطبش متقاطع را افزایش میدهد .همانطورکه
شکل  3نشان میدهد پیچوخمدار کردن خط ،تا  ±60°خارج از جهت
پهلوتاب ،اثر قابلتوجهی روی عملکرد  CPنداشته است .همچنین مطابق
14
شکل  ،4پیچوخمدار کردن خطوط ،نسبت گلبرگ جلو به عقب ()F/B
را به میزان تقریبا ( 3dBدر فرکانس مرکزی  )1600MHzکاهش داده
است .نتایج مشابه در دیگر فرکانسهای باند موردنظر نیز بهدستآمده
است.

(الف)

شکل  :3تغییرات نسبت محوری ( )ARبر حسب زاویه  θدر صفحه
 φ=0°در فرکانس مرکزی (.)f=1600 MHz
(ب)
شکل  :1الف -ساختار آنتن  PQHAبا صفحه زمین محدود ،ب -ساختار
گسترده آنتن (،d=2.1mm ،L2=11.43mm ،L1=47.64mm ،W=81.68mm
.)Lb=5.36mm ،La=9.5mm ،Wa=Wb=1.1mm

بهمنظور بررسی اثر پیچوخمدار کردن خطوط تشعشعی بر روی
عملکرد آنتن ،مطالعات پارامتری مختلفی انجام شد .با توجه به اینکه
ارتفاع آنتن با این روش نسبت به ِ PQHAمعمولی و با خطوط مستقیم،
حدود  ٪56کاهش یافته ،میتواند روی عملکرد تشعشعی آنتن نیز مؤثر
باشد .شکلهای  3و  4مقایسه بین عملکرد  PQHAبا  /بدون خطوط

شکل  :4تغییرات مؤلفه ( RHCPقطبش اصلی) و مؤلفه ( LHCPقطبش
متقاطع) نسبت به زاویه  θدر صفحه .φ=0°
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در تالش برای کاهش اثرات نامطلوب ساختار جدید روی عملکرد
مورد انتظار از آنتنِ  ،PQHAتأثیر استفاده از صفحه زمین با ابعاد محدود
بهجای صفحه نامحدود مورد بررسی قرار گرفت .در شکلهای (5الف) تا
(5د) تغییرات مشخصات تشعشعی آنتن نسبت به تغییر قطر صفحه زمین
( )Dاز  28mmتا  48mmدیده میشود .واضح است اندازه صفحه زمین
اثر ناچیزی بر عملکرد آنتن دارد و با افزایش آن ،تنها بهبود اندکی در
بهره و دایرکتیویته آنتن مشاهده میشود .ازاینرو ،در شبیهسازی از
صفحه زمینی به قطر  32mmاستفاده شده است.

 -3طراحی شبکه تغذیه
برای به دست آوردن پوشش فضایی نیمکروی از آنتن ،قدم بعدی پس از
بهینهسازی پارامترهای مارپیچ ،تعیین امپدانس ورودیِ هر مارپیچ است
تا بتوان یک شبکه تغذیه مناسب طراحی کرد .برای این آنتن یک شبکه
تغذیه چهار پورتی که بتواند سیگنالهای با دامنه برابر و با اختالف فاز

(د) اثر ابعاد صفحه زمین روی افت بازگشتی آنتن
شکل  :5اثر ابعاد صفحه زمینِ محدود روی پارامترهای تشعشع آنتن.

متوالیِ  90°در پورتهای خروجی فراهم کند ،برای حفظ عملکرد
الزم است .بهمنظور سادهسازی طراحی و فشرده کردن ساختار آنتن،
امپدانس ورودی هر بازوی آنتن به  50Ωبهینه شده است؛ ازاینرو نیاز
به مدارات تطبیق امپدانس بین آنتن و شبکه تغذیه وجود ندارد .برای
طراحی مقسم توان  1به  4در ساختار شبکه تغذیه مطابق شکل (6الف)،
دو مقسم توان ویلکینسون بکار رفته که با استفاده از یک بُرد دوالیه روی
همدیگر قرار گرفتهاند و با یک بالون15تغذیه میشوند [ .]15دو مقسم
ویلکینسونِ مایکرواستریپی همانطورکه در (6ب) دیده میشود ،در
ورودی به یک بالونِ خط نواریِ موازی16متصل شدهاند تا بتوان اختالف
فاز  180°بین دو مقسم توان به دست آورد .در یکی از خروجیهای هر
CP

(الف) اثر ابعاد صفحه زمین روی بهره ماکزیمم آنتن

(الف)

(ب) اثر ابعاد صفحه زمین روی  ARدر جهت پهلوتاب

(ب)
شکل  :6شبکه تغذیه دوالیه؛ الف -ساختار سهبعدی شبکه تغذیه ،ب-
(ج) اثر ابعاد صفحه زمین روی دایرکتیویته ماکزیمم آنتن
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بخشهای مختلف تشکیل دهنده هر الیه.

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 4, winter 2018

 /1715مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،48شماره  ،4زمستان 1397

بهینهسازی آنتن مارپیچی . . .

مقسم توان خط مایکرواستریپی به طول  λ/4نیز اضافه شده تا  90°تأخیر
فاز اضافی بین دو پورت به وجود آورد .با استفاده از این ساختار ،فاز 0°
و  90°از یک مقسم ویلکینسون (الیه باال) و  180°و  270°از دومی
(الیه پایین) به دست میآید ،در نتیجه یک چرخش فاز متوالیِ مناسب
در چهار خروجیِ شبکه تغذیه داریم.
 -3-1طراحی بالون
همانطورکه قبال ذکر شد ،دو تقسیم کننده توان ویلکینسون با یک بالون
تغذیه میشوند .مطابق شکل (7الف) ،ساختار بالون شامل یک کابل
کواکسیال است که به یک خط نواریِ موازی وصل شده است ،سپس هر
نوار در خروجی متعادل17خود به یک خط مایکرواستریپ (یکی در الیه
باال و دیگری در الیه پایین) منتقل میشود .دو نوارِ موازی به هادی
درونی و بیرونی کابل کواکسیال وصل شدهاند تا بین دو الیه
مایکرواستریپ در باال و پایین به  180°اختالف فاز دست یابیم.
خط نواریِ موازی با امپدانس مشخصه  50Ωبه دو خط
مایکرواستریپ که بهوسیله صفحه زمین از هم جدا شدهاند ،متصل
میشود .لذا دو خط مایکرواستریپ دارای امپدانس مشخصه  25Ωاما در
فاز مخالف هستند .برای بهینهسازی طراحی بالون ،مطالعه پارامتری
گسترده و بهینهسازی در نرمافزار  CSTانجام شد .شکلهای (7ب) تا
(7هـ ) نتایج شبیهسازی انتقال18از خط نواریِ موازی به مایکرواستریپ
شامل تلف بازگشتی ،تلف عبوری و اختالف فاز در دو پورت خروجی
مایکرواستریپ را نشان میدهند .بر اساس نتایج شبیهسازی ،پهنای باند
وسیعِ بیش از  %200با  ،S11<-15dBافت عبوری کمتر از  0±/2dBو
اختالف فاز  180°بین دو پورت خروجی برای خط انتقال به طول 12mm
در باند فرکانسی  4 GHzبهدستآمده است .همانطورکه در شکل (7د)
و (7هـ) مشاهده میشود ،حداکثر خطای دامنه و فاز در دو پورت
مایکرواستریپِ خروجی به ترتیب  0/016 dBو  0/05°در پهنای باند
 4GHzاست.

(ب) تلف بازگشتی و تلف عبوری ساختار انتقال

(ج) فاز در خروجیهای ساختار انتقال

(د) تفاضل دامنه در خروجیهای ساختار انتقال

 -3-2پیادهسازی شبکه تغذیه
شبکه تغذیه در فرکانس مرکزی  1600MHzطراحی شده و سیگنال
 ِ RFیکسان با فازهای  °180 ،°90 ،0°و  270°برای چهار بازوی
مارپیچی آنتن فراهم میکند .شبکه تغذیه روی دو زیرالیه دایروی به
قطر  70mmاز جنس  εr = 4.4( FR4و  )tanδ = 0.02با ضخامت 0/8mm
طراحی و چاپ شده است.
(هـ) تفاضل فاز در خروجیهای ساختار انتقال
شکل  :7ساختار انتقالِ باند-وسیع از خط نواریِ موازی به دو خطِ
مایکرواستریپ و نتایج شبیهسازی آن.

(الف) ساختار انتقال از خط نواریِ موازی به دو خط مایکرواستریپ.
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شکل  8نتایج حاصل از شبیهسازی شبکه تغذیه شکل  ،6شامل افت
بازگشتی در ورودی و ضرایب انتقال در چهار پورت خروجی (دامنه و
فاز) را نشان میدهد .اگر امپدانس چهار عنصر سازنده آنتن با امپدانس
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 ِ 50Ωخطوط شبکه تغذیه در تطبیق باشند ،میزان تغییرات دامنه و فاز
به ترتیب کمتر از  0±/2 dBو  ±5°درمحدوده وسیعِ فرکانسی از
 1525MHzتا  1660MHzبه دست میآید .در شکل  9نمونه ساخته
شدهای از شبکه تغذیه دوالیه قبل از اتصال به آنتن دیده میشود.

(الف)

بهینهسازی آنتن مارپیچی . . .

پورتها معموال چندین تکرار در طول تحلیل الکترومغناطیسی الزم
است .نتایج نهاییِ شبیهسازی ،افت بازگشتی بهتر از  12dBدر ورودی
هر چهار عنصر آنتن ،الگوی تشعشعی نیمکروی و عملکرد  RHCPبا
کیفیت باال در کل پهنای باند موردنظر نشان میدهد.
مشخصات تشعشعی آنتن ساخته شدة یکپارچه با شبکه تغذیه خود
19
که در شکل  10نشان داده شده ،با استفاده از تحلیلگر شبکه ()NA
 Agilent E8363Bتست شده و پترنهای تشعشعی آن داخل اتاق جاذب
اندازهگیری شد .برای ارزیابی طراحی آنتن ،در شکل  11نتایج
اندازهگیری با نتایج حاصل از شبیهسازی مقایسه شده است؛ طبق نتایج
اندازهگیری ،تلف بازگشتی بهتر از  ،11dBبهره مثبت و نسبت محوریِ
کمتر از  1/5dBدر پهلوتاب و در باند فرکانسی مطلوب ( 1525MHzتا
 )1660MHzبهدستآمده است .طبق شکل (11ب) ،ماکزیمم بهره
اندازهگیری شده  3/25 dBiدر فرکانس  1590MHzاست و در فرکانس
مرکزی  1600MHzاندکی افت کرده و به  3/2 dBiمیرسد .نتایج
بهدستآمده ،بهره واقعی آنتن با لحاظ کردن کل تلفات از جمله تلفات
شبکه تغذیه میباشد.

(ب)
شکل  :8نتایج شبیهسازی شبکه تغذیه؛ الف -دامنه ،ب -فاز در
پورتهای خروجی.

شکل  :9نمونه ساخت شده شبکه تغذیه چهار پورتی با دامنه یکسان و
اختالف فاز متوالیِ  °180 ،°90 ،0°و  270°در پورتهای خروجی.

 -4اندازهگیری مشخصات تشعشعی آنتن
آنتن به همراه شبکه تغذیه متصل به آن بهصورت یکپارچه با استفاده از
نرمافزار  CST Microwave Studioشبیهسازی شد .در این مرحله باید
تطبیق عنصرهای مارپیچی آنتن به خطوط تغذیه دوباره تنظیم شود تا
اثرات تزویج متقابل بین عنصرها نیز با استفاده از تجزیه و تحلیل
الکترومغناطیسی لحاظ شود .برای رسیدن به تطبیق خوب در همه

Serial no. 86

شکل  :10آنتن ساخته شده به همراه شبکه تغذیه یکپارچه آن.

در شکل (11ج) پترنهای تشعشعی نرمالیزه در سه فرکانس مختلف
و در صفحه  ،φ = 0°نشان میدهد که عرض بیم نصف توان ()HPBW
تقریبا  ،∆θ=142°بهره مثبت تا  θ=±80°و مؤلفه قطبش متقاطع
( )LHCPدر محدوده عرض بیم  ،-3dBزیر  -18dBاست که منجر به
ایجاد نسبت محوری کمتر از  1/9dBمیشود .تغییرات نسبت محوری
نسبت به فرکانس در نیمکره باالیی (شکل (11ب)) نشان میدهد که در
فرکانس مرکزی و در جهت پهلوتاب ،ایزوالسیون قطبش 24dB20و
نسبت محوری  1/1dBاست .ابعاد آنتن به همراه شبکه تغذیه برابر با
 λ24/0×λ37/0×λ37/0است و چون نیاز به صفحه زمین ندارد ،میتواند
برای گیرندههای ماهوارهای قابلحمل استفاده شود [.]13
در جدول  1مشخصات تشعشعی آنتن پیشنهادی با آنتنهای
 PQHAکه اخیرا ارائه شدهاند ،مقایسه و بررسی شده است .مشاهده
می شود که آنتن پیشنهادی با شبکه تغذیه یکپارچه ،در مقایسه با بقیه
آنتنها ،دارای ابعاد کوچک ،پوشش فضایی وسیع و بهره مناسب در باند
فرکانسی مطلوب است که نیازهای سیستم  GPSو  BGANرا برآورده
میکند.
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عنصر مارپیچ و با اختالف فاز ترتیبی  90°بین آنها طراحی ،ساخته و
تست شده است .این آنتن مشخصه قطبش دایروی راستگرد با خلوص
باال (سطح قطبش متقاطع پایین) را در باند فرکانسی ارسال و دریافت
( 1525MHzتا  )1660MHzبرای سیستمهای  BGANو  GPSفراهم
میکند .استفاده از شبکه تغذیه یکپارچة دوالیه و خطوط پیچوخمدار در
عنصرهای مارپیچیِ سازنده آنتن منجر به کوچک شدن قابلتوجه آنتن
شده است بهطوریکه جایگزینی خطوط پیچوخمدار بهجای خط
مستقیم ،ارتفاع آنتن را حدود  ٪56کاهش داده است .شبکه تغذیه ،توانِ
 RFیکسان و با اختالف فاز  90°به هر چهار بازوی سازنده آنتن که در
فاز تربیعی نسبت به هم قرار دارند ،فراهم میکند .در این باند ،افت
بازگشتی آنتن بهتر از  11dBو نسبت محوری کمتر از  1/9dBاست .بهره
اندازهگیری شده در جهت پهلوتاب  3/2dBiدر فرکانس مرکزی
 1600MHzاست .آنتن پیشنهادی دارای پهنای باند نسبتا وسیع ،پترن
تشعشعی نیم کروی و خلوص قطبش دایروی باالست که مناسب برای
آرایههای فازیِ کاربردی در سیستمهای ماهوارهای باند  L1و ارتباطات
 BGANاست.

(الف)

مراجع
(ب)

1550 MHz

[1] D. Morse and K. Griep, “Next generation FANS over Inmarsat

1650 MHz

1600 MHz
(ج)

شکل  :11الف -تلف بازگشتی آنتن  ،PQHAب -بهره ماکزیمم و نسبت
محوری در راستای محور  ،PQHAج -پترنهای تشعشعی .RHCP
جدول  :1مقایسه ابعاد و عملکرد تشعشعی آنتن پیشنهادی با دیگر
آنتنهای PQHA
آنتن

ابعاد آنتن ()mm

فرکانس کار

(ارتفاع×قطر)

()MHz

HPBW
)(°

بهره
()dB

[]16

34×134

2492 ،1615

160

2 ،2

[]17

44/7×82/6

1575 ،1227

74 ،80

6/4 ،6/3

[]18

30×85

1575 ،1227

122 ،96

3/87 ،4/44

[]19

52/4×50/8

1000-3500

~ 90

3-5/5

[]20

36×72/48

172 ،156 ،126 1840 ،1540 ،1140

1/7 ،2/1 ،4/2
3/7

[]21

13×33

1616-1626

132

پیشنهادی

26×45

1525-1660

142

(بدون در نظر
گرفتن تلفات بسیار
باالی شبکه تغذیه)

3/1-25/65

 -5نتیجه
یک آنتن مارپیچ چهار بازویی چاپی ( )PQHAبا اندازه کوچک و
قابلحمل بهصورت یکپارچه با شبکه تغذیه دوالیه با استفاده از چهار
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