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                      :                                                                                                                            چکیده

کند مییان ب تک قطبی نتنآ یک درفراپهن باند  ویژگی به رسیدن برای را تشدیدی چندی روش پژوهش این

  ضلعی شش هندسه با فراپهن باند فرکتالی نتناین آ.ساختار آنتن پایه هندسه فرکتالی است بطوری که

ز نرم با استفاده ا از آنتن فرکتالی .تحلیلیشودمی بحث آنها خواص وفرکتالی  هایو شکل شده پیشنهاد

ن نتآابعاد  است و باند پهن مشخصه و باندی چند خاصیت دارایها نتناین آ انجام شده است. HFSSافزار 

گیگا 3.10 تا 7.2از آنتن این که دهدمی نشانشبیه سازی  نتایج. ع استمربمیلیمتر  25×25با صفحه زمین 

 به انتقال سریع توانبرخوردارند که از آن جمله می های فرا پهن باند از اهمیت زیادیآنتن کند.می کار هرتز

ی فوق او قابلیت انتقال پالسه برابر محو شدگیمقاوم در ،یالکترومغناطیست ،ایمنی در برابر تداخال داده

در  برداریتصویر رادارها، های بی سیم،های موبایل، شبکهها در سیستماین آنتن.العاده باریک اشاره کرد 

   .شودردیابی و یافتن موقعیت مکانی استفاده می ،پزشکی
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 مقدمه 1.1

های تک قطبی چاپی در سالهای اخیر توجه زیادی را به باند،آنتنپهنهای فرادر میان انواع مختلف آنتن

است. عالوه بر  آسان ساختشان و وزن بوده ، سبک دارای ابعاد کوچک هاآنتن خود جلب کرده اند. زیرا این

زیادی مثل افزایش  این، آنتن های تک قطبی دارای الگوی تشعشعی تقریبا همه جهته هستند.روش های

زمین یا ساختار تغذیه برای افزایش پهنای  ضخامت زیرالیه ،اصالح فرکتال تشعشعی ،تغییراتی درصفحه

توان با استفاده از ساختار فرکتالی در فضای محدودی باند آنتن ارائه شده است.یک طول بزرگ را می

دهد که دارای الگوی باند کوچکی را بدست میگنجاند.ساختار فرکتالی امکان طراحی آنتن های پهن

 های بزرگ است.تشعشعی و امپدانس ورودی مشابه آنتن

  دارایبا ابعاد کوچک  وه باند چند وسیع، باند پهنای با هایآنتن سیم،بی مدرن ارتباطی هایسیستم در

-در راستای طراحی چنین آنتن شهژوپ این.نظامی دارند و تجاری کاربردی هایبرنامه برای زیادی تقاضای

کنند و دارای کاربردهای  می کارگانه چند یا تک فرکانس باند در ها آنتن تمام کلی، طور . بههائی است

سبب  کافیهای متفاوتی دارندکه عدم وجود فضایمختلفی هستند که کاربردهای مختلف نیاز به فرکانس

 هایدر باند تواندشود که میمی استفاده باند چند هایمشکل،آنتن این حل برای .شود.بروز مشکل می

های شکل کردن اضافه بانده، چند نتنآ وردنآ وجود به یروشها از . یکی]1[ فرکانسی متعددی کار کند

  انسفرک در منطقه ازکل بیش باند پهنای ،باندپهن آنتن سازیدر پیادهباشد.می نتنآ هندسه به 1فرکتال

 .یابدمی توسعه آن شده قطع های

                                                           
1 Fractal 
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نتن های چند ضلعی است که بسیاری از آ 1در گوشه های پچ عناصر فرکتالگیرنده در بر شهژواین پ

با اند بفراپهن ینتناند.بنابراین تصمیم گرفتیم آبا استفاده از این روش به وجود آمده (2UWB)باندفراپهن

ر باند به طیف گسترده آن دپهنعلت استفاده از فرا.به عنوان هندسه پایه آن پیاده کنیم شش ضلعییک 

 آن در پزشکی است. های متعدد ار جمله نظامی برای عملیات ردیابی و کاربردهای کاربردی در زمینهبرنامه

  این، بر عالوه .ایم ساختهشش ضلعی  هندسه فرکتال از استفاده با باندپهنفرا یآنتن ما ،شهپژو این در

ری عه پارامت. مطالاندمان به آن اضافه شدهدر حوزه ز ،پالس باند پهنای به دستیابی منظور به 3ییها اسالت

  نظری، طراحی روش بر عالوه ست.ارائه شده ابر روی آنتن اصلی  ها و قرار دادن آنهااز اضافه کردن اسالت

  مانند طراحی پارامترهای آوردن دست به برای( 1HFFS) افزار ازنرم استفاده با عددی های سازی شبیه

  طراحی و تحلیل HFFSافزار نرم از استفاده با شده پیشنهاد آنتن .است تغذیه انجام شده محل و پچ اندازه

 .است شده

   کند.ار میگیگاهرتز ک2.10 تا 6.3 فرکانس درمحدودهباند پهنهمانطور که اشاره شد آنتن فرا

 :شهپژو این برای مباحث مورد بررسی

 هاآنتن اولیه مفاهیم بررسی. 

 مطلوب های ویژگی با فرکتال و هندسه آنتن پچ با طراحی. 

 آنتن. بهینه ابعاد بر پارامتری مطالعه انجام 

 افزار نرم از استفاده با سازیشبیهHFSS. 

                                                           
1 Patch 
2 Ultra Wide Band 
3 Slot 
4High Frequency Structural Simalator  
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 آنتن مشخصات مطالعه. 

  سازیشبیه نتایج. 

 :ختار پایان نامهسا 

  و شهوژپ زمینهپیش فصل این .شودمی ارائه قبلی شده انجام شهپژو از کلی مرور اول، فصل در: 1 فصل

 .دهد قرارمی را شهپژو هدف

چنین .همشودنیز بررسی می تغذیه روشهای.کندرا توصیف می آن های ویژگی پچ و آنتن فصل این: 2 فصل

   آن بیان خواهد شد. تغذیه هایروش مختلف انواع و 1MSAمزایا و معایب

  فرکتال هایهندسه از برخی . دهدرا شرح می 2MA طراحی در فرکتال هندسه از استفادهنحوه : 3 فصل

 .اندشده داده توضیح فصل این در موثر

 .است دهش پیشنهاد ضلعی شش فرکتال نتنآ از سازیشبیه نتایج و طراحی فرآیند شامل فصل این: 1 فصل

  املش فصل این. است شده هارائ طراحی فرآینداز  عمیق درک برای سازیشبیه نتایج و پارامتری مطالعه

 .باشدمی تمتفاو اندکی هندسی اشکال با فرکتال هایآنتن از دیگر برخی سازیشبیه نتایج و طراحی فرآیند

 باشد.می موضوع در ادامه این یندهآ هایکار مروری بر و شهوژپ نتیجه شامل فصل این: 5 فصل

 

 

                                                           
1 Microstrip Antenna 
2 Microstrip Antenna 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 نتیجه گیری 5.1

جبری ومنتن تک قطبی با تغذیه چک به شکل چند ضلعی تشعشعی به یک آکو روش افزودن عناصر فرکتالی

مطالعات پارامتری و همچنین تحقیقات بررسی شد. ( UWBباند)آوردن پهنای باند فراپهنبرای بدست 

اند بد.پوشش استاندارد پهنای باند فراپهنباشه برای درک بیشتر عملکرد آنتن میتوزیع جریانی انجام شد

 25×25در حالی که ابعاد آنتن ا عملکرد رضایت بخش در حوزه طیفگیگا هرتز( بدست آمده ب7/2-3/10)

 شود.متر مربع حفظ میمیلی

 یندههای آکار 5.2

 آن دهش سازیشبیه نتایج با شده گیریاندازه نتیجه و تواند ساخته شودمی شده پیشنهاد آنتن  

 .شود مقایسه

 داد کاهش وجهی بهترین به  را آنتن اندازه توانمی. 

  آنتن اسالتUWB  سازی شدهمعادل آنتن شبیه. 
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