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چكیده طرح: 
نمونـه آزمايشـگاهي آنتـن آرايـه بازتابـي، با پرتـوي كانتوري بـراي اسـتفاده در ماهـواره ژئو ايرانـي طراحي، 
سـاخته و آزمايش شـده اسـت. باند فركانسـي آنتن 10/95 تا 11/7 گیگاهرتز و اندازه هر ضلع آن 1/4 متر اسـت. 
الزم بـه ذكـر اسـت كه بزرگ شـدن ابعـاد آنتن آرايه بازتابي كار طراحي و شبیه سـازي آن را مشـكل مي سـازد و 

بـراي سـاخت آنتـن نیز بايد ماحظـات خاصـي را در نظر گرفت. 
 ابتـدا سـلول آنتـن طراحـي و بـا فرض آرايه بي نهايت شبیه سـازي شـده اسـت و پاسـخ فاز سـلول به دسـت 
آمـده اسـت. سـلول آنتـن از يـك اليـه سابسـتريت بـا ضخامـت 0/78 میلي متر تشـكیل شـده اسـت كه يك 
صفحـه فلـزي در فاصلـه 3 میلي متـر از آن يك اليـه هوايي با ضخامـت 3 میلي متر ايجاد كرده اسـت. تغییر فاز 
در سـلول آنتـن بـا تغییـر ابعـاد حلقه هـاي فلـزي روي اليـه اول به دسـت مي آيـد. در مرحلـه بعـد به روش 
Intersection ، تغییـر فـاز مـورد نیـاز در هر كـدام از سـلول هاي آنتن براي داشـتن كانتورهاي پوششـي مورد 

نظر روي كشـور ايران به دسـت آمده اسـت. بعد از به دسـت آوردن تغییر فاز مورد نیاز در هر كدام از سـلول هاي 
آنتـن بـا انجـام بهینه سـازي بـراي كاهش خطـا در پهناي باند مـورد نظر، ابعـاد هر كـدام از سـلول هاي آنتن به 
دسـت آمده اسـت. سـپس آنتن طراحي شـده، سـاخته شـده اسـت و به روش تسـت میدان راه دور در فضاي باز 
مـورد آزمايـش قـرار گرفته اسـت. نتايج آزمايش بیانگر آن اسـت كه حداكثـر گین اين آنتن در پهنـاي باند كاري 
آن، dBi 36/5 اسـت. همچنین اين آنتن داراي پوشـش مناسـب در داخل ايران اسـت وگین آن در خارج از ايران 
بـه خوبـي كاهـش مي يابـد. میـزان پاريزاسـیون متعامد اندازه گیري شـده ايـن آنتن در محـدوده ايـران كمتر از 
dB  33- و گلبرگ كناري آن كمتر از dB 17- اسـت كه براي طراحي هاي عملي بسـیار مناسـب اسـت. آنتن 

تغذيـه آنتن اصلي نیز طراحي و سـاخته شـده اسـت كه 
يـك آنتن هورن شـیار دار اسـت. حداكثر افت بازگشـتي 
آنتـن تغذيـه dB 26-، گیـن آن در فركانـس مركـزي 
dB 17/8و انـدازه مؤلفـه پاريزاسـیون متعامـد آن در 

بدتريـن شـرايط در زاويـه 27 درجـه از بیـم اصلـي 
است.  -25/78 dB

دوم پژوهش هاي کاربردي

● پژوهشگر: ايمان آريانیان
ــي،  ــدي ربان ــدي، مه ــیدآرش احم ــي، س ــم زاده بائ ــه کري ــكاران: رقی ● هم
ــادر  ــدي، ن ــال محم ــاري، لی ــد مخت ــي، مجی ــد عبدلي آقاي ــیبي، حمی ــینا حس س

ــدي ــم عی ــوي و اعظ ــژن موس ــد،  بی ــان پرون ــان، پیم موالنی
● موسســـه هاي همـــكار: پژوهشـــگاه ارتباطـــات و فنـــاوري اطالعـــات و 

ـــي ـــن طوس ـــه نصیرالدي ـــي خواج ـــگاه صنعت دانش

  Ku طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي آنتن آرايه بازتابي باند
GEO با پوشش کانتـوري بر روي ايران برای ماهـواره در مـدار


