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با ساختار جدید جهت کاربرد در  V/UHF پهن باندآنتن 
 های هوایی پلتفرم

 ۲بیژن عباسی آرند، ۱سید محمدرضا موسوی
 Mohammadreza.mousavi@modares.ac.ir، دانشگاه تربیت مدرس۱

 Abbasi@modares.ac.ir،  دانشگاه تربیت مدرس ۲
 

 
 پهن بانديك آنتن طراحي و ساخت در اين مقاله  -یدهچک

و مناسب جهت نصب  V/UHFبراي كاربرد در باندهاي فركانسي
است. اين آنتن بر  شدهدادهشرح هاي هوايي بر روي پلتفرم
سازي و شده كه مطابق نتايج شبيهطراحي IHAاساس ساختار 

تا  180MHzفرکانسگيري، در باند فركانسي وسيعي از اندازه
2000MHz   با معيارVSWR  كند. كار مي يخوببه 3:1كمتر از

و وزن نمونه  35cm، ابعاد دهانه آن به 15cmارتفاع آنتن به 
است. در اين ساختار از يك  محدودشده Kg 1.5به  شدهساخته

 منظوربهحلقه بارگذاري فلزي و چهار عدد پين اتصال كوتاه 
 يالگواست.  شدهاستفادهافزايش پهناي باند امپدانسي آنتن 

و همه جهتي در صفحة افق و  يقطبآنتن تكتشعشعي شبيه 
هاي اين ترين ويژگياز مهم 11.1:1 پهناي باند امپدانسي وسيع 

محدود  fA089.0آيد. ارتفاع اين آنتن بهمي حساببهآنتن 
در آن متناسب با كمترين فركانس عملياتي  fAشود كه مي

ارتفاع يك  سوميكآنتن است. بنابراين ارتفاع اين آنتن معادل 
سازي آنتن با نتايج است. نتايج شبيه ربع موج يقطبآنتن تك

كه هردو  شدهدادهمطابقت  شدهساختهگيري نمونه اندازه
كنند. نتايج حاصله از نمونه مي ييدتأيكديگر را  يخوببه

جهت  بسيار مناسب، اين آنتن را به يك ساختار شدهساخته
 .هاي هوايي تبديل كرده استپلتفرم استفاده در

 V/UHF، آنتن باند IHAآنتن پهن باند، آنتن  –یدیکلمات کل

  مقدمه -۱

ی، به رنظامیغنوین ارتباطی در کاربردهای نظامی و  یهاسامانه

در صفحه افق و پهنای  یجهتی پهن باندی با الگوی تشعشعی همه هاآنتن

نیاز دارند. عالوه بر این   L تا باند VHFباند عملیاتی از باندهای فرکانسی 

هایی با حجم و وزن کم و به آنتن) Airborne(هیهواپادر کاربردهای 

 .استارتفاع اندک نیاز  خصوصبهی مناسب آئرودینامیکی و هایژگیو

یی از قبیل الگوی تشعشعی مناسب هایژگیوبه دلیل  یقطبتکی هاآنتن

مناسب، در این  قطبشو  موجطولدر صفحه افقی، ابعاد کوچک نسبت به 

اصلی شامل  دودستهها به کاربردها بسیار رایج هستند. این آنتن

شوند. تقسیم می یبعدسهی و ساختارهای اصفحهساختارهای 

تک وسیعی از اشکال هندسی مختلف شامل  ی گسترهاصفحهساختارهای 

. شوندیمرا شامل  ]۷, ۶[، دایروی و بیضوی ]۵-۱[عی ـمرب یهایقطب

ی و سبک هستند که پهنای باند اصفحههایی تمامی این ساختارها،  آنتن

نداشتن الگوی  هرچنددهند. امپدانسی بزرگی نیز از خود نشان می

شکل هندسی نامتقارن،  واسطهبه Hتشعشعی همه جهتی در صفحه 

-استفاده از این ساختارها را در برخی کاربردهای مخابراتی محدود می
این معایب را  DISCONEهای مانند آنتن یبعدسهسازد. ساختارهای 

بهبود عملکرد این ساختارها، تغییرات  منظوربه. اما حجیم هستندندارند،

. برخی از ]۱۳-۸[است  شدهاعمالها اساسی در شکل و هندسه آن

، ابعاد بزرگی دارند و برخی مورداشارهدر مقاالت  شدهارائهساختارهای 

 J. Zhao. دهندینمپهنای باند، عملکرد مناسبی از خود نشان  ازنظردیگر 

معرفی کرده که از  IHA(Inverted Hat Antenna)ساختاری را با عنوان 

تشعشعی  الگویعمودی و  قطبشبا  GHz 2تا حدود  VHFهای فرکانس

. ]۱۴[در صفحۀ افق عملکرد خوبی از خود نشان داده است  یجهتهمه 

به همراه یک حلقه بارگذاری خازنی و  IHAاز یک ساختار  ما در این مقاله

 حالنیدرعند وسیع و های اتصال کوتاه جهت دستیابی به پهنای باپین

. حلقه بارگذاری خازنی در باالی ایمابعاد الکتریکی مناسب بهره گرفته

های اتصال و پین BOR(Body Of Revolution)ار ــــــــــساخت

. با بهینه کردن شعاع اندقرارگرفتهکوتاه بین این حلقه و صفحه زمین 

سیع و ابعاد ها، ساختاری با پهنای باند وخارجی حلقه و قطر پین

طراحی، است. جزئیات مربوط به  آمدهدستبهالکتریکی مناسب 

خواهد شد. آنتن  ارائهی در این مقاله ریگاندازهی، ساخت و نتایج سازهیشب

کمتر از  VSWRبا معیار  MHz 2000-180در باند فرکانسی  موردنظر

ارتفاع این آنتن بهعملکرد مناسبی از خود نشان داده است.  3:1

fA089.0 که  محدودشدهfA  در آن متناسب با کمترین فرکانس

 عملیاتی آنتن است.
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) نمایش حلقه بارگذاری b( موردنظر) نمای جانبی آنتن پهن باند a: (۱شکل 

 های اتصال کوتاهفوقانی و پین

 آنتن طراحی -۲

است. یک  شدهدادهنشان  ۱(a)در شکل  موردنظرآنتن پهن باند 

جزء اصلی تشعشع کننده بر روی یک  عنوانبه IHA یقطبتکساختار 

و  15cmاست. ارتفاع ساختار به  قرارگرفتهصفحه زمین فلزی دایروی 

است. آنتن بر روی  محدودشده 35cmابعاد دهانه جزء تشعشع کننده به 

و تحریک آنتن نیز  قرارگرفته 70cmای شکل به قطر یک صفحه زمین دایره

-است. در این شکل می شدهانجاماهمی  ۵۰ محورهماز طریق یک کابل 
های اتصال کوتاه را نیز مشاهده کرد. توان حلقه بارگذاری فوقانی و پین

اخت آن، چهار جهت حفظ تقارن ساختار آنتن و الگوی تشعشعی یکنو

  است. قرارگرفته مورداستفادهعدد پین اتصال کوتاه در این طراحی 

 معادالت طراحی آنتن -۲-۱

برای چیدمان سطح بیضوی این ساختار از رشد نمایی آنتن حلزونی 

با نقاط  هایضیبقطر اصلی  خصوصبه. ]۱۴[است شدهگرفتهالهام 

0نشان  (a)۲هستند که این موضوع در شکل  ناظرمتآنتن حلزونی  )

 است. شدهداده

باشد، خواهیم  شدهیلتشکبیضی  Nاز  IHAاگر سطح خارجی 

 داشت:

)۱( (2 1)  for n=1,2,3,...,Nna n
nX e ;� 

در نقاط  xمحل تقاطع بازوهای آنتن حلزونی با محور  nXکه در آن  

π,3π,5π,...n; . اگر عرض استمعیار رشد ساختار حلزونی  a، و  

باشد، با انتخاب IHA Wکلی 
2n

WX  خواهیم داشت: 

)۲( (2 1)

2
na n

n
wX e ;�   

 دهد:که نتیجه می

)۳( 1 ln
(2 1) 2

wa
N '
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 ها نیز رابطه زیر صادق است،برای قطرهای فرعی بیضی  

)۴( .ln( . 1)n nY M X� �  

 که در آن

)۵( 1 .( 1)
( / 2)

h
Me

w
�  �  

. در کندیمپارامتری است که میزان انحنای ساختار را تنظیم Mو 

0.5Mاین طراحی  که در شکل  طورهماناست.  شدهگرفتهدر نظر 

(b)۲ شود، مقادیر دیده میnX  وnY  های شوند تا اندازه به هنجارباید

 حاصل گردند. برای رسیدن به این هدف مقادیر hو   wۀ شدنییتعاز پیش 

nx وny   شوند:زیر تعریف می صورتبه 

)۶( 
.n x nx f X  

.n y ny f Y  

 
 آیند:زیر به دست می روابطاز  yfو  xfکه پارامترهای مقیاس دهی 
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، یک ساختار با یازده بیضی جهت IHAبعد از طراحی انواع مختلف 

 است. شدهانتخابطرح نهایی 

 یافزارنرمسازی نتایج شبیه -۲-۲

 
ً
ی پایین، تطبیق امپدانس و هافرکانسعوامل محدودکننده در  معموال

قبل از اضافه کردن حلقه  IHAساختار اولیۀ  VSWR. باشندیمآنتن  بهره

اتصال کوتاه و بعد از اضافه کردن هر یک از ی هانیپبارگذاری فوقانی و 

بر این اساس، ساختار اولیه با  آورده شده است. ۳زء در شکل ـاین دو ج

به باال شرایط تطبیق خوبی  350Mhz، از 3:1کمتر از  VSWRمعیار 

باعث بهبود  2.5cmعرض دارد. اضافه کردن حلقه بارگذاری فوقانی با 

 330MHzشده و آنتن از فرکانس  20MHzپهنای باند امپدانسی به میزان 

دهد. بعد از اضافه کردن به باال تطبیق  امپدانسی مناسبی از خود نشان می

، یک بهبود بسیار خوب در شرایط آنتن 4mmهای اتصال کوتاه با قطر پین
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شود، در این حالت، ه میدید ۳که در شکل  طورهماناست.  شدهحاصل

 شدهفراهمبه باال  180MHzامپدانسی آنتن از فرکانس شرایط تطبیق 

شعاع  D2وقانی و ـبارگذاری ف عرض حلقه  ۱ D1(b)است.  در شکل

 D2و  D1است، با انتخاب بهینه  شدهگرفتههای اتصال کوتاه در نظر پین

. کلیه یافتدستتوان به آنتنی با پهنای باند امپدانسی وسیع می

  CST MICROWAVE STUDIO افزارنرمدر  هایسازهیشب

 است. گرفتهانجام

 
 یها¬یضیب یاصل شعاع نیتخم یبرا یحلزون یالگو) a(: ۲شکل 

 BOR  [14] ساختار دهندهلیتشک یهایضیب شینما) IHA  )b دهندهیلتشک

 آنتن عملکرد -۳

جهت سهولت  نشان داده است. ۷در شکل شدهساختهآنتن 

آنتن در مراحل ساخت و آزمایش، ابعاد صفحه زمین متناسب  ونقلحمل

نیز صاف در  IHAسطح داخلی ساختار و  شدهانتخاببا ابعاد دهانه آنتن 

 شد.  شدهگرفتهنظر 

  VSWR نشان  ۵در شکل  یسازهیشبگیری و مربوط به نتایج اندازه

 شدهنهیبهآنتن د. نکنمی دییتأد زیادی ـــــرا تا ح که یکدیگر شدهداده

های باالتر از حدود ، در فرکانسیافزارنرمسازی در شبیه ،برای ساخت

275MHz دهد( با معیار تطبیق خوبی از خود نشان میVSWR  کمتر از

در شرایطی که  شدهساختهدهد که آنتن گیری نشان می) نتایج اندازه3:1

، در باند فرکانسی ) ۷(a)(شکل  باشد قرارگرفتهصفحه زمین به سمت باال 

اختالفات  برد.در شرایط تطبیق به سر می 250MHzباالتر از حدود 

شود  نیز تا حد زیادی مربوط به تغییرات اندکی که در شکل دیده می

ابعاد  یرأثتبررسی  منظوربه .استجهت فرآیند ساخت آنتن  گرفتهانجام

نهایی با سطح داخلی  IHAصفحه زمین بر تطبیق امپدانس آنتن، ساختار 

مورد  متریسانتی ۱۰۵و  ۷۰، ۳۵صاف بر روی سه صفحه زمین با ابعاد 

آنتن بر  VSWR سازییهشباست. نتایج مربوط به  قرارگرفته سازییهشب

آورده شده است. بر اساس این  ۴ه زمین مفروض، در شکل حروی سه صف

آنتن عملکرد بسیار خوبی  70cmج، با در نظر گرفتن یک صفحه زمین نتای

 IHA نهایی ساختار IEEEبهره  سازییهشبنتایج از خود نشان داده است. 

در صفحه سمت نسبت به زوایای  35cm نیزم صفحه یرو بر موردنظر

 طورهمانورده شده است. آ 6در شکل  یادرجه ۸۰و  ۷۰، ۶۰، ۵۰ارتفاع  

 شود، آنتن در این چهار زاویه بهره که در این شکل دیده می
ً
مناسبی  نسبتا

دارد که با توجه همه جهتی بودن الگوی تشعشعی در صفحه سمت، یک 

ساختار مناسب جهت نصب زیر بدنه پرنده و عملکرد مناسب در شرایط 

باید یادآوری کرد که در کاربردهای عملی، آنتن بعد  بود.  خواهدمختلف 

از خود برخوردار  تربزرگپرنده از صفحه زمین بدنه از نصب بر روی 

در شکل   آنتن است. و بهره خواهد بود، که نتیجه آن، بهبود شرایط تطبیق

 سهآنتن در   H و Eصفحه  الگوی تشعشعیگیری نتایج مربوط به اندازه ۷

آورده شده است.  2000MHzو 700MHz, 500MHzفرکانس

شبیه به آنتن  موردنظررود، الگوی تشعشعی آنتن که انتظار می طورهمان

همه جهتی در صفحه ( ین محدودــــبر روی یک صفحه زم یقطبتک

ربع  یقطبتکهای نسبت به آنتن شدهساخته  IHAآنتن  .است)سمت 

ای متداول با ارتفاع های تیغهو نسبت به آنتن %۶۴.۴موج به میزان 

35cm  است. همچنین در مقایسه با  شده یسازکوچک %۵۷نیز به میزان

که  ]۱۵[های اخیر از قبیل در سال شدهارائهاز ساختارهای  یگرد یتعداد

در حداقل فرکانس کاری مشابه  دارند نیز ارتفاع   40cmارتفاعی معادل 

 کمتری دارد.

 
 نیزم صفحه یرو بر IHA یۀاول ساختار VSWR یساز هیشب جینتا: ۳شکل 

 75cm قطر با

 
 آنتن شدهسازییهشب VSWR بر نیزم صفحه ابعاد یرتأث یبررس : ۴شکل 

 موردنظر
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Simple structure
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35cm ground plane
70cm ground plane
105cm ground plane
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 نهایی ساختار یساز هیشب و یریگاندازه جینتا به مربوط  VSWR: ۵شکل 

IHA 35 نیزم صفحه یرو بر موردنظرcm 

 

 یرو بر موردنظر IHA نهایی ساختار IEEEبهره  سازییهشبنتایج : ۶شکل 

 ۸۰و  ۷۰، ۶۰، ۵۰در صفحه سمت نسبت به زوایای ارتفاع   35cm نیزم صفحه

 یادرجه

 یریگجهینت -۴

با  V/UHFجهت کاربرد در باندهای فرکانسی  یک آنتن پهن باند

که بر اساس  شدهساختهطراحی و  35cmو ابعاد دهانه  15cmتفاع را

سی ـــــیری، این آنتن در باند فرکانــــگی و اندازهسازهیبــــشنتایج 

180-2000MHz  عملکرد مطلوبی دارد. الگوی تشعشعی آنتن شبیه به

فقی تمام جهتی است. وزن نمونه بوده و در صفحه ا یقطبتکآنتن 

است.  محدودشده 1.5Kgآنتن به همراه صفحه زمین فقط به  شدهساخته

که در این طراحی از یک  شدهیطراح IHAاین آنتن بر اساس ساختار 

افزایش  منظوربهحلقه بارگذاری فوقانی و چهار عدد پین اتصال کوتاه 

ی و سازهیشبت. بین نتایج اس شدهگرفتهپهنای باند امپدانسی آنتن بهره 

گیری امپدانس ورودی و الگوی تشعشعی آنتن تطابق بسیار خوبی اندازه

داشتن پهنای باند امپدانسی  واسطهبه موردنظروجود دارد. آنتن پهن باند 

وسیع، الگوی تشعشعی یکنواخت و همه جهتی در صفحه افق، بهره 

اسب، در مقایسه با وزن و ساختار آئرودینامیکی من یتدرنهامناسب و 

ای و بسیاری از های تیغهسایر ساختارهای رایج از قبیل انواع آنتن

های اخیر، یک آنتن مناسب جهت در سال شدهیمعرفساختارهای 

 های هوایی است.استفاده در پلتفرم خصوصبهکاربردهای عملی و 

 

 

 

 
 در آنتن  H و E صفحه یتشعشع یالگو یر یگاندازه به مربوط جینتا: ۷شکل 
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