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  چكیده طرح: 
ــی در  ــور كل ــه ط ــواره ای و ب ــات ماه ــا و ارتباط ــترده ای در راداره ــای گس ــی كاربرده ــه بازتاب ــای آرای آنتن ه
ــد  ــی می توانن ــه بازتاب ــای آرای ــد. آنتن ه ــدا كرده ان ــاال اســت پي ــره ب ــا به ــی ب ــه آنتن های ــاز ب ــه ني ــی ك كاربردهای
جایگزیــن بســيار مناســبی بــرای آنتن هــای ســهموی و آرایــه فــازی بــه خصــوص در كاربردهــای فضایــی كــه وزن 
و حجــم آنتــن یكــی از چالــش هــای اصلــی اســت باشــند. هــدف از اجــرای ایــن پژوهــش طراحــی، شبيه ســازی و 
ســاخت آنتــن آرایــه بازتابــی مایكرواســتریپی پهــن بانــد در بانــد فركانســی Ku  بــا داشــتن حداكثــر بازدهــی بــرای 
كاربردهــای فضایــی بــوده اســت. بــرای كاهــش انســداد دهانــه، آنتــن تغذیــه آرایــه بــه صــورت آفســت در نظــر 
ــراي  ــی كــه ب ــا المــان حلقه هــای ســتاره ای هــم مركــز فركتال ــی ب ــه بازتاب ــن آرای ــك آنت ــه شــده اســت. ی گرفت
ــرای پژوهشــكده گــروه  ــا فيــد آفســت ب ــداع شــده، ب ــراي اســتفاده در آنتن هــای آرایــه بازتابــي اب ــار ب نخســتين ب
ــا  ــرای كاربردهــای فضایــی ب ــی ب ــه بازتاب ــران در راســتای هموارســازی اســتفاده از آنتن هــای آرای فضایــی صــا ای

توجــه بــه محدودیــت در انــدازه و وزن محمولــه قابــل پرتــاب در كشــور  طراحــی و ســاخته شــده اســت. 
پهنــای بانــد بهــره و بازدهــی روزنــه آنتــن طراحــی شــده دارای بهبــود قابــل توجهــی نســبت بــه نمونه هــای 
ــره  ــد 1dB به ــای بان ــد دارای پهن ــی جدی ــان ابداع ــا الم ــی ب ــه بازتاب ــن آرای ــه آنت ــوری ك ــه ط ــت. ب ــود اس موج
ــد  ــای بان ــا پهن ــه ب ــه در مقایس ــد ك ــی باش ــا GH z 17/5( م ــس GH z 12/5 ت ــدود فركان ــدود 33% )از ح در ح

ــه ای متعــارف كــه در حــدود 15% اســت افزایــش یافتــه  آنتن هــای آرای
ــكان  ــه و م ــن تغذی ــخصات آنت ــر مش ــی تاثي ــا بررس ــن ب ــت. همچني اس
ــور  ــه منظ ــر ب ــن مقادی ــه، ای ــه آرای ــی روزن ــر بازده ــری آن ب قرارگي
حداكثــر كــردن بازدهــی روزنــه بــه صــورت بهينــه انتخــاب شــده اســت 
ــه  ــورت گرفت ــای ص ــج اندازه گيری ه ــه نتای ــه ب ــا توج ــه ب ــوری ك به ط
ــه در حــدود 64% در فركانــس  آنتــن طراحــی شــده دارای بازدهــی روزن
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