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  مقدمه

ساختمان اين . براي تزويج خروجي يك فرستنده  و يا ورودي  يك گيرنده  بفضا نوعي سيستم واسطه ضروري است 
آنتن چنين سيستمي .    كه توانايي  تشعشع امواج الكترومغناطيسي  و يا دريافت آنها راداشته باشد سيستم بايد طوري باشد

معموال .و يا بالعكس بكار برده مي شود  است  و اين سيستم براي تبديل جريان فركانس زياد به امواج الكترومغناطيسي
  .يمها درست شده استآنتن از يك جسم فلزي ، اغلب  به صورت سيم يا مجموعه اي از س

 در RFمطالعه رفتار يك جريان . مكانيسم هاي واقعي تشعشع را ميتوان توسط معادالت ماكسول بطور كمي تشريح نمود 
يك سيم نشان مي دهد كه تمام انرژي اعمال شده به يك سرسيم به انتهاي آن نرسيده و قسمتي از آن فرار مي كنديعني 

وان رابطه رياضي براي اين انرژي فراري بدست آورد، كه در نتيجه نه فقط ميزان همچنين ميت.تشعشع حاصل مي شود
چون اين روش محاسبه تشعشع كمي پيچيده است ، در اينجا . انرژي بلكه جهات يا جهات تشعشع آن مشخص مي شود

  .قرار مي دهيمرفتار امواج ساكن و متحرك در يك خط انتقال مورد بررسي تشعشع را از جنبه نظر كيفي بر پايه 
  :چگونگي تشعشع

مشاهده مي شود امواج رفت و برگشت با يكديگر تركيب  را در نظر بگيريد مشاهده ميشود 1مدار باز شكل  خط انتقال
در اينجا تمام انرزي از محل مدار باز به .شده و موج ساكن در حاليكه شكم ولتاژ در نقطه مدار باز است ، عرضه مي گردد

 نمي گردد بلكه قسمت كمي از انرژي الكترو مغناطيسي از سيستم فرار نموده و بنابراين تشعشع حاصل خط انتقال منعكس
 تشعشع به خاطر اينست كه در خطوط نيرويي كه بطرف مدار باز در حرزكت هستند بصورت معكوس شدن فاز ، مي شود

ز سيستم فرار ميكند نسبت به باقيمانده موج ، به دو علت قسمتي از موج كه ا. وقتي كه به مدار باز مي رسند رخ مي دهد
خيلي كوچك است اول ، اگر محيط اطراف را بعنوان بار خط انتقال بحساب آوريم ، ديده مي شود كه عدم تطبيق به 

تشعشع از انتهاي واضح است تشعشع از يك انتها ،. در نتيجه مقدار كمي از توان در بار تلف ميشود. وقوع مي پيوندد 
ا حذف ميكند علت اينست كه آنها داراي پالريته متفاوتي بوده ودر فاصله اي خيلي كوچكتر از طول موج واقع ديگر ر
براي حل مسئله .عكس مطالب فوق هم صادقست ، يعني خطوط انتقال دوسيمه در فركانس پايين تشعشع نميكنند. شدهاند

  يم زبنطر مي رسد كه قسمت مدار بار را وسيع سافوق 
  

  

  

  

  

 تشعشع يك  خط انتقال 1-1شكلش
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  :نتن هاي دو قطبيآ

بسبب باز شدن دو سيم از يكديگر امواج در امتداد   خم مي كنيم a-1وقتي دو سيم را دريك خط بصورت شكل
و همچنين ميدان ( در اينجا ميدان الكتريكي .خط حركت نموده  و به سختي در انتهاي سيم ها تغيير فاز ميدهند  

حداكثر لذا  به فضاي اطراف  تزويج  خواهد شد  باشد  كامالًبجاي اينكه بين دو سيم محدود شده)  مغناطيسي 
وقتي كه مجموع طول دو سيم برابر با . بچنين تشعشع كننده اي يك دو قطبي مي گويند . تشعشع بوقوع مي پيوندد

در اينحالت .  مي باشد  c-3ن بصورت آنصف طول موج باشد آنتن را دو قطبي نيم موج مي گويند كه شكل 
 داشته و دليل اين افزايش اين است كه امپدانس كمي در نقطه اتصال بخط انتقال . ادي بوقوع مي پيوندد تشعشع زي
 ي تشعشعي زيادي به دست  جريان زيادي از خط انتقال به ورودي دو قطبي نيم موج اعمال شده  و بازدهدر نتيجه

  . مي آيد 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دو قطبي نيم  -c   هاديها در يك خط-bط انتقال باز شده  در خروجي   خ- a  تكامل تدريجي يك دو قطبي  2-1شكل 

  )تغذيه از وسط ( موج  

  

اين مشخصه ها را نسبت به  مشخصه . مشخصات  گوناگون آنتن ها  بصورت اعداد مطلقي نمايش داده نمي شوند 
ولي الزم نيست كه در ساده نموده آنتن هاي استاندارد تئوري را .  نظير آنتن هاي استاندارد  تعيين مي كنند  يها

يكي از چنين آنتن هاي مرجعي ، . همچنين ميتوان بسادگي آنها را مشاهده و محاسبه نمود . عمل وجود داشته باشد 
   يكديگر  داراي ظرفيت و با فاصله  و ابعاده دو قطبي بينهايت كوچك است كه  بصورت يك جفت كره نزديك ب

مرجع ديگر نيز عبارت است از يك دو قطبي ابتدايي كه  ساده ترين آنتن سيمي نتن آ. نظر كردني است  صرف
با استفاده از .  مي باشد  גاين دو قطبي بينهايت نازك بوده  و داراي طولي خيلي كوچكتر از طول موج  . است 

  يد آبدست مي  بصورت ذيل  تشعشع شده  ميدانمعادالت ماكسول  شدت
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                              z (L / 2) .I                                                                                                                                               

)) . cos θ . cos w ( t – d/ Vc )גE=    ___________ cos θ . cos w ( t – d/ Vc ) = ( (60п L.I) / ( d   
  dג                                                                                                          

  : در اينجا 
 =εشدت ميدان تشعشعي  بر حسب ولت بر متر    

Z =  امپدانس مشخصه فضاي ازاد)п120 اهم  (  
D =ده از دو قطبي ابتداييفاصله نقطه اي كه شدت ميدان در آن اندازه گيري ش  
cV= سرعت نور در فضاي آزاد  
θ= زاويه انحراف   

د كه اين شدت ميدان شومشاهده مي . اولين  جمله معادله فوق دامنه ميدان الكتريكي را در فاصله معين بما مي دهد 
در اينحالت دو قطبي كوچك (  تشعشعي بستگي به توان انتشاري داشته و بطور معكوس متناسب با فاصله از منبع

همچنين مشاهده مي شود  كه دامنه ميدان الكتريكي براي دو قطبي هاي كوتاه بازاء هر طولي مناسب است ) . است 
 )/lג(با نسبت طول آن به طول موج 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  : تشعشع كننده هاي سيمي در فضا 

 بصورت تعداد زيادي  دو قطبي  كه ده ها بوده و ممكن است تشعشع كننده هاي سيمي ساده ترين  نوع تشعشع كنن
  در انتهاي يكديگر متصل شده  اند  در نظر گرفته شوند در نتيجه خواص آن شبيه  به دو قطبي خواهد بود  

   :توزيع هاي ولتاژ و جريان 

ل موج  و بعضي اوقات مانند يك خط انتقال يك آنتن در عمل داراي طولي برابر اندازه بخشي  قابل توجه از طو
عمال ابا . بنابراين آنتن بصورت مداري با ثابت  هاي توزيع شده عمل مي كند . حتي چند برابر طول موج مي باشد 

  ر دو قطبي پرتو تشعشعي در صفحه عمود  ب- c پرتو تشعشعي -bو قطبيد آنتن -a  2-2شكل 
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 در نتيجه امواج متحرك و احتماالً. ولثاژ در نقطه مشخصي از آن ولتاژ و جرياني در آن نقطه ايجاد خواهد شد 
بدين معني  كه ولتاژ  و جريان در آنتن بطور كلي از يك نقطه  به نقطه ديگر .  مي آيند   امواج ساكني نيز بوجود

ميدان مذكور در . رروي ميدان  تشعشعي بگذارد باين توزيع  ولتاژ و جريان آنتن  بايد اثري .  تغيير مي كنند 
بعالوه ضخامت سيم  .  داشتاتالفش  و بارهاي انتهايي  خواهددرجه اول بستگي به طول آنتن نسبت به طول موج ، 

 با قطر بي نهايت كوچكي در مقابله ات آنتن نيز مهم بوده  اما از نقطه نظر عملي چنين آنتني ممكن است بدون تلف
  . با طول موج فرض شود 

  توزيع ولتاژ و جريان ايده آلي را بر روي يك دو قطبي نيم موج  كه ساده ترين آنتن سيمي عملي  1- 3 شكل
چنانكه مشاهده مي شود  اين توزيع مشابه توزيع  ولتاژ  و جريان  بر روي يك خط انتقال . دهد است  نشان مي 

موجود قال  تدر اينجا حداقل ولتاژ  و حداكثر جريان  از مدار باز يك خط ان. ربع طول موج مدار باز مي باشد 
   .خواهد بود 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ١-٣شکل 

  :آنتن هاي تشديد 

آنتن هاي .  انتن هاي غير تشديد -2 آنتن هاي تشديد  - 1 :ي انتن ها به دو دسته  تقسيم مي شونددر حالت كل
 غير تشديدي چنين  تشديد آنتن هايي هستند  كه طول انها مضربي از نصف طول موج باشد و لي در آنتن هاي

غير تشديدي كمتر مي باشد   ساخت آنتن هاي تشديدي راحت تر است ولي گين آنها نسبت به آنتن هاي. نيست  
وقتي كه طول انتن برابر با يك طول موج كامل گردد  پالريته جريان  در يك نيمه  از انتن ، عكس  نيمه ديگر . 
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واضح است كه در چنين حالتي  تشعشع  در جهت عمود بر آنتن  بسبب حذف ميدان حاصل از يك . خواهد شد 
البته در جهاتي حداكثر تشعشع را خواهيم داشت ولي اين  .  مي گردد نيم انتن توسط نيم آنتن ديگر  برابر صفر

  .جهات ديگر  در امتداد عمود بر انتن نمي باشد 
يك آنتن تشديد  معادل يك خط انتقال تشديد بوده و تمام آنتن هايي كه پس از دو قطبي ابتدايي بيان گرديدند  

ا مي توان بصورت يك خط انتقال  مدار باز در انتهاي آن چنين آنتني ر. بصورت آنتن هاي تشديد عمل مي كنند 
بنابراين طول آنتن ضريبي از نصف طول موج  (   ضريبي از ربع طول موج  مثالً. با يك طول تشديد در نظر گرفت 

  . ) خواهد شد 
دو قطبي براي يك . ن دارد آزاد  در درجه اول بستگي  به طول آرتو تشعشعي يك سيم تشعشع كننده در فضاي پ

براي بدست آوردن فرمول پرتو . نيم موج  اين پرتو ها مانند دو قطبي ابتدايي بوده  ولي كمي صافتر خواهند شد 
تشعشعي  ، پرتو تشعشعي  يك دو قطبي ابتدايي  را در طول آنتن جمع  و يا انتگرال  گرفته  كه در نتيجه پرتو 

  آيد بدست مي  1- 4تشعشعي آنتن نيم موج  مانند شكل   
   .  پر تو هاي تشعشعي  دو قطبي هاي تشديد  بازاء طول هاي مختلف  را مشاهده مي نمائيم1- 4شكل در
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  1- 4شكل 

 ، مقاومت آنتن ، جهتداري ، بهره جهتي ،حال به تعريف چند كميت مهم  در مورد آنتن ها از جمله بهره آنتن 
  .سيون آنتن ها  مي پردازيم  پهناي پرتو و پالريزا،پهناي باند 
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  : بهره آنتن 

بسته به نوع  آنتن  اين تمركز زياد . تمام  آنتن هاي عملي  تشعشع خود را در جهت بخصوصي متمركز  مي سازند 
بنابر اين چگالي توان در آن جهت بايد بيشتر  از ميزاني  باشد كه آنتن  بصورت تمام جهتي  . و يا كم خواهد بود  

راه ديگر براي ارائه اين تمركز تشعشع  در سمت هاي بخصوصي اينست كه بگوئيم . فاده  قرار مي گيرد مورد است
  . آنتن داراي بهره مي باشد 

  :بهره جهتي 

اين بهره ايست كه  در جهت بخصوصي تعيين مي شود  و اغلب بصورت دسي بل بيان مي شود و آن از نسبت 
 . ن جهت به چگالي  تواني كه توسط يك آنتن ايزوتروپيك تشعشع  گردد چگالي  توان تشعشعي توسط انتن  در آ

بهره جهتي نسبت چگالي توان ها .آنتن ايزوتروپيك در عمل وجود ندارد و منظور ما از آن يك انتن ايده آل است 
ه جهتي بهر. بهره جهتي تمام آنتن هاي عملي بزرگتر از واحد است . است و در نتيجه يك نسبت توان مي باشد 

آنتن هاي غير تشديد داراي بهره جهتي بيشتري نسبت به انتن هاي  تشديد  . آنتن با افزايش طولش زياد مي شود 
    .  با طول هاي  معادل  خواهند بود

  :جهتداري 

بهره جهتي بهره اي بود كه  براي هر جهتي تعيين مي شد اما جهتداري يا دايركتيويته  حداكثر بهره جهتي در 
  .يكي از گلبرگ هاي اصلي پرتو تشعشعي را گويند جهت 

  :بهره توان

تواني  كه بايد توسط يك آنتن ايزوتروپيك  تشعشع شود  . نوع ديگر  بهره در ارتباط با آنتن ، بهره توان آنست  
  . تا شدت ميدان مشخص را در فاصله معيني ايجاد سازد  

آنتن جهتي تغذيه شود  تا همان شدت ميدان  را در فاصله  ست كه بايد  به  ادر هر صورت ، توان عملي تواني
در بهره توان اتالف آنتن نيز در نظر گرفته شده  و فرمول آن  .  مذكور در جهت حداكثر تشعشع خود ارائه دهد 

  η.DpA=:                    را مي توان بصورت زير نوشت  
pA =               بهره آنتنD =  حداكثر بهره جهتي ( جهتداري                   (η = بازدهي آنتن  

اين دو  در . جهتداري را توسط تئوري مي توان محاسبه نمود   ولي بهره آنتن داراي اهميت عملي زيادي است 
  .د  برابر يكديگرناً تقريبVHF,UHFمورد آنتن هاي 
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  :مقاومت آنتن 

مقاومت تشعشعي  آن  كه نتيجه توانيست كه  تبديل به امواج . مقاومت يك آنتن داراي دو جزء است  
الكترومغناطيسي مي شود  و همچنين مقاومت مربوط به اتالف آنتن كه اين دو مقاومت را در اينجا مورد بررسي  

  . قرار مي دهيم 
    :مقاومت تشعشعي  آنتن

تي است كه اگر بجاي آنتن قرار گيرد  تمام توان تشعشعي  آنتن را در خود تلف مي سازد و بصورت نسبت  مقاو
  . توان تشعشعي آنتن   به مجذور  جريان در نقطه تغذيه بيان مي شود 

اين مقاومت قسمتي از امپدانس ورودي آنتن است و .  مي باشد  ac  نبوده و يك مقاومت dcاين  يك مقاومت 
 . همچنين با در نظر گرفتن آن محاسبات مربوط به بازدهي آنتن بسيار ساده تر مي شود . م بسيار مناسبي نيز دارد نا

  :اتالفات آنتن و بازدهي 

 در -1:      عالوه بر انرژي كه توسط يك آنتن تشعشع مي شود مقداري از توان   بصورت زير تلف   مي گردد 
 جريان هاي گردابي  كه در -4 در دي الكتريك ها  تلفات  -3خليه و كورونا ت تلفات -2مقاومت زمين و آنتن 

  .اجسام فلزي در محدوده  ميدان القايي انتن مانند سيم هاي  مهاري  و آنتن هاي ديگر  القا مي شود 
نتن بوده  كه آ، مقاومت كل جمع اين دو مقاومت .   نمايش داده مي شود dRتمام اين اتالفات بصورت مقاومت 

براي دو قطبي هاي كوتاه با طول موثري   .همچنين امپدانس كل آنتن در طول تشديد نيز محسوب مي گردد 
مي توان توسط جداول و . متناسب با مجذور طول مي باشد ) R r(كوچكتر از نصف طول موج ، مقاومت تشعشعي  

اين مقاومت را بصورت اندازه گيري و با محاسبه  اغلب بدون  در منحني هاي  مربوطه در كتابهاي  مرجع انتن  
 .نظر گرفتن زمين  بدست آورد 

 :  بنابراين بازدهي آنتن  عبارت است از 
= R r /( R r+ R d) η  

 )^2λ  R r = 790 (l / 
يد بسيار بزرگشان مشكل است  آنتن هاي  فركانس كم و متوسط بسبب اينكه ساخت آنها در طول هاي  تشد

 درصد  است كه اين 95 الي 75با طرح  خوب  در حال حاضر بازدهي آنتن ها  در حدود  . بازدهي زيادي ندارند  
  . را با  افزايش مقاومت تشعشعي  در مقايسه با  مقاومت اتالفي آنتن مي توان بدست آورد 
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  تن هاپهناي باند ، پهناي  پرتو  و پالريزاسيون آن

 همان معني را خواهد داشت كه اًكلمه پهناي باند   كه در رابطه با آنتن ها بكار  برده مي شود  عين :پهناي باند 
 ( اين عبارت است  از محدوده اي  از فركانس عملكرد كه بين دو  نقطه نيم توان. در وسايل ديگر بكار مي رود  

3 dB(   پهناي باند وجود دارد يكي مربوط به پرتو تشعشعي انتن  و ديگري معهذا  در اينجا دو .  واقع شده است
بنابراين  وقتي كه صحبت از پهناي باند آنتني به ميان مي آيد  بايد . مربوط به امپدانس ورودي آنتن  خواهد بود 

در مورد در حقيقت دو شرط براي پهناي باند عريض . مشخص شود  كدام يك از پهناي باند ها مورد نظر مي باشد 
آنتن ها ضروريست  اول آنتن هايي كه ميتوانند در باند باريك عمل نموده  ولي الزمه عملكرد آنها اين است كه 

نتن هاي فركانس زياد آ.  وسيعي از فركانس مي تواند كار كنند در فركانس هاي متعددي  در محدوده  نسبتاً
با سوئيچ كردن  در يك فركانس جديد  مدارهاي جبران كننده   نمونه اي از اين آنتن ها هستند كه در آنها  معموالً

در نتيجه  تطابق در تغذيه كننده  خط انتقال به شرط اينكه  پهناي باند . نيز به حالت جديد خود سوئيچ مي نمايند  
 فركانس دوم آنتن هايي كه در  پهناي باند وسيعي در حول يك. پرتو تشعشعي  بدتر نشده باشد  باقي خواهد ماند 

   .ثابت عمل مي نمايند  اينها بيشتر پيچيده هستند  ولي با طرح هاي بخصوصي مي توان  آنها را ساخت

   :پهناي پرتو 

. پهناي پرتو يك آنتن عبارت است از زاويه اي بين نقطه نيم توان  بر روي پرتو تشعشعي  چگالي توان آن 
. ر از حداكثر شدت ميدان در پرتو تشعشعي  آنتن است    كمت3dBهمچنين اين همان زاويه بين دو نقطه با 

  در مورد  آنتن هاي با اشعه باريك بكار برده و به گلبرگ اصلي رجوع داده مي عبارت  پهناي پرتو را معموالً
  . شود 

   :پالريزاسيون 

ضا  كه موازي با عبارت است از جهت بردار شدت ميدان  الكتريكي  موج الكترومغناطيسي  تشعشعي  از آنتن در ف
...  عمودي  و يا افقي و يا به صورت دايروي  و همجنين انتن ها را با پالريته آنها مثالً. خود آنتن نيز مي باشد 

 را به سبب نزديكي به HF و همچنين تعداد زيادي آنتن هاي  VLF,LF,MFتمام آنتن هاي . مشخص مي كنند 
لبته استفاده از آنتن هاي با پالريزاسيون  افقي  در فركانس هاي زياد ا. مي سازند   زمين  با پالريزاسيون عمودي

انتن هايي با . بخصوص اغلب نويز ساخت بشرداراي پالريزاسيون عمودي مي باشند . نيز داراي مزايايي است 
  پالريزاسيون غير خطي نيز وجود دارند  كه در بعضي مواقع بكار برده مي شوند 

  : ها اثرات زمين بر روي آنتن

چون زمين را ميتوان بصورت يك سطح منعكس كننده در نظر گرفت لذا واضح است  كه بر روي پرتو تشعشعي   
چون اثرات زمين بستگي به اين . و ديگر  خواص انتن هايي كه در نزديكي ان قرار گرفته اند  اثر خواهد گذاشت 
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مين واقع گرديده است  بنابراين دو حالت اتفاق مي  به زمين وصل شده است  و يا نزديك زاًنتن حقيقتآدارد كه  
  . افتد  كه در اينجا بيان خواهد شد 

    : آنتن هاي زمين نشده 

اگر منبع تشعشع كننده اي در نزديكي يك سطح منعكس كننده اي قرار گيرد تشعشعي كه در يك نقطه 
با استفاده از تصوير . قيم و انعكاسي  دوري از منبع گرفته  مي شود  برابر است با جمع برداري  تشعشعات مست

 مانند تصوير اًدراينجا آنتن تصويري  در زير زمين قرار گرفته  و عين. له  ساده تر مي شود ئآنتن ، حل مس
  ميتوان تشعشع منتجه را 1-5 وقتي  كه تصوير مشخص گرديد  مانند شكل.  . نتن حقيقي است آآئينه اي  

  و تصويرش  بجاي انتن و سطح منعكس كننده بدست آوردتوسط مجموع تشعشعات  آنتن  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

   1- 5  شكل

اگر زمين را بصورت يك هادي كامل  فرض نموده و در نتيجه  . ه را از اين نيز ساده تر  نمود ئلميتوان مس
حالت  در اين. بصورت يك منعكس كننده  كامل در نظر گرفته  شود  اين فرض اغلب  تحقق يافته است  

جرياني كه در آنتن تصويري  برقرار مي شود  داراي همان دامنه ايست كه  در آنتن  حقيقي وجود داشته  و 
رايه اي از آبنابراين  پرتو  مجموع را ميتوان توسط  محاسبه  مربوط به دو آنتن  نزديك به يكديگر  بصورت 

  .ريان برابري را از جنبه نظر  دامنه خواهند داشتاين دو داراي طولهاي مشابهي بوده و ج. دو آنتن معين نمود 
بعضي از نمونه هاي پرتو  آنتن  دو قطبي . فاصله دو آنتن فوق نيز  دو برابر  فاصله انتن حقيقي  از زمين است 

  .  مشاهده  مي كنيد 2- 5نيم موج  زمين نشده  در فواصل مختلفي از زمين را در   شكل    
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  2-5شكل 
  تو هاي تشعشعي يك دو قطبي نيم موج زمين نشده  در فواصل مختلفي از زمين پر

  :آنتن هاي زمين شده 

ئينه اي عمل نموده  آاگر آنتن خيلي نزديك زمين  باشد  گذشت از اينكه آيا انتن زمين شده  يا نه  زمين مانند
اوت در رفتار  منتجه اين سيستم  در اينجا يك تف.  و بصورت  قسمتي از  سيستم تشعشع  كننده خواهد  شد 

نظر به اينكه انتن زمين نشده با تصويرش  بصورت يك ارايه عرضه مي شود  بنابراين  قسمت .  خواهيم داشت 
پائين آنتن زمين شده به قسمت  باالي تصويرش متصل  خواهد شد  و بصورت يك آنتن با اندازه  دو برابر 

 تشعشع  كننده عمودي  ربع موج  در حالت آنتن  زمين شده  بصورت يك   a-6 در شكل مثالً. عمل مي كند 
در اينحالت با در نظر گرفتن  توزيع هاي  ولتاژ  و جريان  بر روي  . يك آنتن  نيم موج عمل خواهد نمود  

روي    شبيه به توزيع هاي مربوطه بر اًچنين آنتن  زمين شده اي  به آن  آنتن ماركني ابتدايي گفته شده كه عين
آنتن ماركني  مزيت مهمي نسبت به آنتن  زمين نشده  يا  )    b-6 شكل ( يك دو قطبي  نيم موج است  

آنتن  هرتز  داشته  و آن  اينست كه  براي ايجاد پرتو  تشعشعي  مورد نظر فقط احتياج به  نصف طول موج 
عشعي عمل مي كند  قابليت هدايت از طرف ديگر چون  در اينجا زمين بصورت يكي از عوامل تش.خواهد بود 

اگر  اين قابليت  خيلي كم باشد  چنانكه در قسمت بعدي خواهيم ديد يك  زمين . زمين بايد خوب باشد  
پرتو تشعشعي  يك آنتن ماركني بستگي به ارتفاع  و پرتو هاي  انتخابي   خواهد . مصنوعي را بايد بكار برد  

 .داشت 
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   آنتن و تصويرش-aمين شده  آنتن ز  : 6شكل 
b-توزيع ولتاژ و جريان بر روي آنتن ماركني ابتدايي   

   

  : تزويج آنتن در فركانس هاي  متوسط 

آنتن هاي فركانس كم  و متوسط  از آن جمله  آنتن هايي هستند  كه كمتر  مي توانند به ارتفاع  موثر تشديد 
بنابراين اين .   آنها  بصورت مقاومت خالصي  نخواهد بود ساخته  شده باشند  و در نتيجه  امپدانس  ورودي

  يا توسط  خط انتقال  به خروجي  مدار تانك  يك فرستنده  متصل نمود  اًگونه آنتن ها  را نمي توان  مستقيم
  . در اينحالت  شبكه تطبيقي  براي اتصال آنتن  به فرستنده مورد لزوم است . 

 انتن عبارت است از  شبكه ايست كه  شامل راكتانسها  و يك شبكه تزويجي با تزويج كننده
شبكه تزويج  عاملي  براي تطبيق امپدانس  بوده  و . ترانسفورماتورهايي بصورت فشرده و يا گسترده  مي باشد 

  :ميتواند  براي  يك يا تمام  دالئل زيرين بكار رود 
  مقاومت اًنسي كه فرستنده مي بيند  تمامبراي حذف قسمت  راكتيو امپدانس  آنتن  كه در نتيجه امپدا -1

در . در غير اينصورت ناهماهنگي  در موقع اتصال آنتن به فرستنده  ايجاد  مي شود. خالصي خواهد بود 
  . اين عمل  استفاده از راكتانس هاي متغيير الزم   مي باشد 

براي اينكار  به )  تفاده  شود و همچنين خط انتقال اگراس( ايجاد يك بار مقاومتي  صحيح  براي فرستنده  -2
 .يك يا چند ترانسفور ماتور  قابل تنظيم احتياج است 

براي جلوگيري از  تشعشع  غير مجاز فركانس هاي زائد از تمام سيستم  در اين حالت عملكرد فيلتري  -3
نس چون فركانس هاي زائد بيشتر هارمونيك هاي فركا. بخصوص فيلتر هاي پائين گذر  مورد لزوم است 

اين نكته را بايد تذكر داد كه هر چند شرايط  اول و دوم  در فرستنده  هاي  فركانس  .  فرستنده مي باشند 
متوسط  و كم بيشتر  از انواع  ديگر بكار برده مي شود  ولي از آخرين شرط  در تمام فرستنده  ها بهره 

ي  پائين نيز مورد توجه قرار همچنين يك مالحظه ديگر  بخصوص  در فركانس ها. مي نمايند  گيري
اين در رابطه با فرستنده هائيست كه  در آنها  تانك خروجي بصورت تغذيه سري  و هماهنگ . ميگيرد 

 منبع  تغذيه  به آنتن   dcدر اينجا  تزويج كننده آنتن بايد از رسيدن  ولتاژ . شده تكي خواهد  بود 
اشكاالت  عايق  بندي آنتن  و : مساله مهم بوجود مي ايد اگر اين عمل انجام نگيرد  دو .جلوگيري نمايد 
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  وخيم و درد آور RF خطر اخير بعلت اين حقيقت است كه گر چه سوختگي  هاي . خطر براي اپراتور 
 .   تقويت  كننده قدرت  بيشتر اوقات  مرگ آور  مي باشد DCولي اثرات ولتاژ زياد منبع تغذيه . است 

  

  : انتخاب نقطه تغذيه 

گرچه .  از وسط تغذيه مي شوند  آنتن هاي دو قطبي نيم موج را كه تا بحال  مورد بررسي  قرار داديم  معموالً
نقطه اي كه يك . بيشتر آنتن هاي عملي  باين صورت  متصل مي شوند  ولي اين طرز اتصال  ضروري نيست  

. ها امپدانس آنتن است نمهمترين آآنتن  بخصوصي تغذيه مي شود توسط چندين عامل  تعيين مي گردد  كه 
بنابر اين بررسي هايي در اين . چنانكه  نشان  داده شد  اين امپدانس  از يك نقطه به نقطه ديگر آنتن تغيير مي كند 

  .مورد  بايد بعمل  ايد 
  :   تغذيه ولتاژ  و جريان 

س  در مركز آن مقاومت خالص مي شود وقتي كه آنتن داراي طول موثري برابر با ميزان  تشديد  خود باشد امپدان
اگر در مركز انتن  گره جريان  وجود داشته باشد  اين امپدانس خيلي زياد  است  مانند انتن  تمام موج  همچنين . 

. موقعي كه  در مركز انتن  گره ولتاژ ايجاد شود  مانند دو قطبي نيم موج امپدانس فوق به حداقل  خود مي رسد  
عمولي است  كه يك آنتن را با تغذيه جريان مي گويند  اگر در نقطه اي كه جريان  حداكثر اين يك اصطالح م

بنابراين  يك آنتن نيم موج  تغذيه شده از وسط يا آنتن ماركني  با تغذيه جريان  مي باشد  .  است تغذيه شده باشد 
  . امند بهمين  ترتيب  يك آنتن تمام  تغذيه شده از وسط را با تغذيه ولتاژ مي ن

معني تغذيه  . اگر آنتني  در  يك نقطه ديگري تغذيه گردد هر دو عبارت فوق معني خود را از دست خواهد داد 
  اهم  را داشته 600جريان را مي توان  تا آنجا توسعه داد كه شامل  تمام  نقاط تغذيه اي كه امپدانس هاي كمتر از  

حتي بهتر است .   اهم  در نظر  خواهند شد 600  امپدانسهاي  بيشتر از همچنين در مورد تغذيه ولتاژ. باشند ، بشود 
  .كه تغذيه هاي فوق  را بصورت  تغذيه امپدانس كم و تغذيه امپدانس  زياد  معرفي كرد 

  :امپدانس نقطه تغذيه 
 موج جريان  چنانكه  نشان  داده شده است  در يك  دو قطبي نيم موج در فضا يا يك آنتن ماركني زمين شده ربع

در يك آنتن عملي مقادير . در وسط آن حداكثر و در انتهاي آن صفر شده در حاليكه توزيع ولتاژ عكس انست
امپدانس آنتن  در نقاط  مذكور مقدار  محدودي بنابراين ) نه صفر ( ولتاژ  يا جريان در آن  نقاط خيلي كم  است 

بنابراين ما مقاومت هايي برابر با چندين هزار  اهم را در انتهاي آنتن  خواهيم داشت در صورتيكه در . خواهد شد 
 72  در عمل بصورت تغذيه  وسط با  اهم بدست مي ايد  در نتيجه آنتن هاي فرستنده  معموال72ًوسط آنتن  فقط 

باين دليل  است  كه آنتن ها را اگر چه زمين شده  مي . مت ورودي از نقطه نظر خطوط  انتقال خواهد بود اهم مقاو
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نامند  ولي از جنبه نظر الكتريكي  نسبت به زمين عايق مي كنند در هر صورت پايه آنتن  بر روي عايقي با  فاصله 
 .   حقيقي عمل مي نمايند نزديك  به زمين قرار  گرفته است  كه شبيه به انتن زمين شده

 

  :آنتن هاي جهتي فركانس زياد 

اينها  عبارتند از تجهيزات  دريافت  و انتشار  .   با آنتن هاي فركانس كم دو تفاوت  مهم دارند HFآنتن هاي 
HF  چون بيشتر  مخابرات .   و همچنين  توانايي  مقابله  با آنهاHF  ميشود  بصورت مخابراه  نقطه به نقطه  انجام  .

 كوتاه اً طول موج ها نسبت HFچون در . تشعشع يا تمركز  پرتو بجاي تشعشع در تمام جهت بكار برده مي شود 
بنا براين آنتن ها با طول هايي در حدود چند طول  . است  بنابر اين مي توان بسادگي شعاع آنتن را متمركز  نمود 

  . از حدود عملي بزرگ شود بدون آنكه ابعاد  آن بيش . موج ساخته مي شوند 
  :آرايه هاي دو قطبي 

اينها .  رايه  آنتن  عبارت است از سيستم تشعشعي كه شامل چندين تشعشع  كننده يا عنصر تكي مي باشد  آيك
بنابراين  آنها بر روي هم . آنقدر نزديك يكديگر قرار گرفته اند  كه هر يك در ميدان القايي بقيه  واقع مي شوند  

اشته و ايجاد پرتوي تشعشعي  كلي  را مي كنند كه بصورت جمع برداري  تك تك پرتو ها منتجه مي شود اثر گذ
جمع يا حذف  پرتو ها در جهت بخصوصي نه فقط  بسبب مشخصه هاي هر عنصر بلكه توسط فواصل بين آنها بر .  

با . تلف تغذيه حاصل  خواهد شد بين نقاط مخ)  اگر وجود داشته باشد ( حسب طول موج  و همچنين اختالف فاز 
بنابراين يك ارايه . انتخاب مناسبي  مي توان  حذف يا جمع پرتو تشعشعي  را در جهات مورد نظر بدست آورد 

 بخصوص  در قسمت فوقاني  باند 50بهره هائي  كه در حدود . آنتن داراي مشخصه هاي جهتي  قوي مي باشد 
چنين  ممكن است  كه ارايه اي را براي بدست آوردن پرتو تشعشعي  تمام هم. فركانس چندان غير معمول نيستند 

. جهتي  در صفحه افقي  مانند ارايه هاي چهار بازوئي   كه براي فرستنده  تلويزيوني  استفاده مي شود ، طرح نمود 
مشخصه هاي  را بيشتر  براي بدست آوردن  HFدر هر صورت اين بطور كلي صحيح است  كه بگوئيم  آرايه هاي 

 . جهتي نه پرتوهاي تمام  جهتي بكار مي برند 

 :عناصر فرعي 

اين ضروري نيست كه تمام  عناصر يك آرايه  را به خروجي فرستنده  متصل سازيم  گرچه  اين عمل در بعضي از 
ال آرايه ها عمل مي شود به عنصري كه به فرستنده متصل شده  عنصر  محرك  و به تشعشع  كننده اي كه اتص

چنين عنصر  فرعي  انرژي  را توسط ميدان القايي يك عنصر  محرك . مستقيم  ندارد  عنصر فرعي گفته مي شود  
بطور كلي  يك عنصر فرعي كه از عنصر محرك  طويل .  و نه با اتصال مستقيم  به خط  انتقال  در يافت مي دارد 

ا در جهت خود كاهش  مي دهد  و باعث افزايش  تر بوده  و نزديك  به آن وافع شده  باشد شدت  سيگنال  ر
اين عنصر  فرعي مانند  آئينه مقعر  در نور عمل  نموده  و بنابراين  .  شدت سيگنال  در جهت عكس خواهد شد 
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يك عنصر فرعي كه از عنصر  محرك  كوتاه تر  بوده  تشعشع را در جهت خود . را  منعكس كننده  مي نامند  آن
باين نوع عنصر فرعي جهت دهنده . بنابراين  شبيه  به يك عدسي  محدب همگرا عمل  مي كند افزايش  داده  و 

  .  مشاهده مي گردد7گفته  شده  كه در شكل  
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0.55 ג    

0.45 ג    

  ג10/
  ג10/



 ١٦

مان فيزيكي  و چه از نظر چنانكه  مي توان تصور نمود  انواع مختلفي آرايه هاي متفاوتي  چه از جنبه نظر ساخت
تحريك بر حسب نوع عملكرد  وجود دارند  كه دو نوع از معمولي ترين  اين ارايه ها را در اينجا مورد بررسي  

  قرار مي دهيم    
   ساده ترين ارايه  تشكيل شده از تعدادي  دو قطبي  با اندازه ها  و فواصل مساوي  احتماالً :آرايه برود سايد 

بچنين ترتيبي . همچنين اين دو قطبي  ها با فاز ثابتي  از يك منبع تغذيه  خواهند شد .  يك خط مستقيمدر امتداد 
  .  همراه  با پرتو آرايه  مشاهده مي شود8آرايه برود سايد  مي گويند  كه در شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  

  8شکل  

  يك آرايه برود سايد و پرتو آن
رود سايد  داراي خاصيت جهتي قوي  در امتداد عمود بر صفحه آرايه بوده در چنانكه اشاره شد يك آرايه ب

اگر نقاطي را در امتداد  خط عمود بر صفحه . حاليكه  در صفحه مذكور تشعشع  خيلي كمي  خواهيم داشت 
ارايه را آرايه  در نظر  گيريم  مشاهده  مي شود  كه اين نقاط داراي فواصل برابري از تمام  دو قطبي هايي كه 

تشكيل داده اند ،  مي باشد  بنابراين تشعشعات تك تك دو قطبي ها كه در اين جهت خيلي قوي است با 
اين بعلت اينست كه دو  . يكديگر جمع مي شوند  و درجهت صفحه آرايه به ميزان كمي تشعشع  خواهيم داشت

اط  وسط دو قطبي  ها بيكديگر  وصل قطبي ها در جهت  محورشان  تشعشع  نداشته  و در امتداد  خطي كه نق
دليل آن مساوي  نبودن  فواصل نقطه دور  از آرايه از تمام  دو قطبي ها . مي كند  تشعشع حذف خواهد شد  

طول هاي آنتن نمونه  در آرايه  برود .  بوده  كه بنابراين  در آن سمت تشعشع يكديگر  را حذف مي كنند 
 دوازده  عنصر معموالً. خواهد بود    ג  يا  ג 2/  متغيير و فواصل  آنها بين  برابر طول موج10 تا 2سايد  از 
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توجه  كنيد  كه هر آرايه اي  كه در زاويه قائم  بر صفحه ارايه . ممكن است  در يك آرايه  بكار برده  شود 
   .جهتي باشد عملكرد آن بصورت برود سايد خواهد بود

  :آرايه انديفاير

در هر صورت  گرچه دامنه جريان  در هر .  انديفاير  شبيه  به آرايه  برود سايد است  شكل فيزيكي  ارايه 
اين اختالف فاز  . عنصري  برابر با بقيه  است ولي  در اينجا اختالف فازي  ميان جريان ها موجود خواهد بود 

بين عناصر متناسب  با اين تاخير فاز  .   نشان داده شده  است 9بصورت افزايش از چپ به راست  در شكل  
  مشاهده مي 9فاصله  بين انها  بر حسب طول  موج  پرتو تشعشعي  ارايه  اند فاير  همانطوريكه  در شكل  

اين پرتو در صفحه مجمو عه بوده و د ر يك .  تفاوت خواهد داشت شود نسبت به آرايه برود سايد كامالً
. پرتو مشابه  گفته مي شود كه داراي عملكرد اند فاير  است توجه كنيد كه هر آرايه با . جهت ارائه مي گردد 

در اين حالت . در اين آرايه بسبب حذف در جهت  عمود بر صفحه ارايه آنتن  هيچ تشعشعي  نخواهيم داشت 
رايه برود سايد و آهر دو .  پرتو ها جمع شده  و شدت زيادي در جهت چپ به راست بدست خواهد آمد 

بهمين  . همچنين  هر دو در حال تشديد هستند چون شامل عناصر تشديد مي باشند  . ي نامند انديفاير را خطي م
ترتيب  هر دو ارايه داراي پهناي باند باريك بوده كه براي انتقال امواج كوتاه بسيار مناسب  ولي براي 

موعه باشد به يك فاصله از در اينجا نيز نقطه اي كه در امتداد عمود بر صفحه مج. گيرندگي زياد مفيد  نيستند 
بنا براين . ولي چون دو قطبي هاي اولي و سومي بصورت خارج از فاز تغذيه شده اند . تمام عناصر خواهد بود 

بهمين ترتيب دو قطبي هاي دومي و چهارمي  و بقيه  با فواصل رايج بين . تشعشع يكديگر را خنثي مي كنند 
  است  نه فقط در امتداد عمود بر صفحه آرايه تشعشع صفر خواهد بود   3ג4/يا   ג 4/دو قطبي ها كه برابر با 

در اينجا نه فقط اولين دو قطبي  .   نيز حاصل خواهد شد 9بلكه حذف تشعشع از راست به چپ  مانند شكل  
ه جلوتر  درج90بنا براين  تشعشع آن (   نزديكتر به نقطه دور دست در امتداد تشعشع  ارايه بوده  ג 4/باندازه  

 درجه بسبب روش تغذيه ارايه از دومين دو قطبي جلوتر 90بلكه همچنين  باندازه ) از دومين دو قطبي  است 
 درجه اختالف فاز  در اين امتداد داشته  و در نتيجه يكديگر 180بنابراين تشعشع از دو قطبي اول . خواهد بود 

در جهت چپ به راست  . بي  هاي سوم و چهارم و بقيه به همين ترتيب تشعشعات  از دو قط. را خنثي مي كنند 
بنابراين در اين . تفاوت  فاز فيزيكي ميان دو قطبي ها بوسيله اختالف فاز ناشي از روش تغذيه خنثي مي شود 

 . حالت  پرتو ها جمع شده و شدت زيادي  در جهت چپ به راست بدست خواهد آمد 
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  : اوداآنتن ياگي

اينها در يك . اين عبارت است از آرايه اي كه شامل  يك عنصر  محرك  و يك  يا چند عنصر فرعي است 
     نموديد  اين آنتن  پرتو آن و معادل  نوري آنرا مشاهده7در شكل . خط  نزديك بهم قرار گرفته اند 

جهتي  بوده  و داراي  بهره  متوسطي   يك اًچون اين آنتن همانطوريكه  پرتو تشعشعي  آن نشان مي دهد نسبت
همچنين از اين .  بكار برده  مي شود HFلذا آنتن ياگي  اودا  بعنوان آنتن فرستنده .  است  7dBدر حدود  

  .  بهره گيري مي كند HFآنتن در فركانس هاي بيشتر  بخصوص در گيرنده تلويزيون  
 نوع از آنها  فاصله آرايه ها متغيير  ولي طول    بوده   در يك W.B (Wide Band )اين نوع آنتن ها 

ديگري فاصله ها  ارايه ها ثابت  ولي طول آنها متغيير  .   استفاده ميشوند UHF آرايه ها ثابت  كه بيشتر براي 
  .  مورد استفاده قرار مي گيرند VHFكه  بيشتر براي 

  با هم تفاوت دارد ג 20/ن ياگي اودا  به اندازه   عدد  مي باشد و طول آرايه هاي آنت16 تعداد  آرايه ها برابر 
 نام داشته  و  Director  آنهايي كه در جلوي ديپل قرار مي گيرند.   از هم فاصله دارند ג  10/و به فاصله 

 نام داشته و  Reflector هر كدام براي فركانس خاصي مي باشند و آنهايي كه در پشت ديپل قرار مي گيرند 
  . محدب عمل نموده و سيگنال را روي ديپل جمع مي كنند همانند آينه 

ممكن است حذف شده وبنا بر اين  در نسبت جلو به عقب   . نموديد  مشاهده 7پرتو عقبي  كه در شكل 
اين عمل  را با قرار دادن تشعشع  كننده ها كمي نزديكتر  به يكديگر  مي توان  . بهبودي حاصل مي گردد 

 ) end-fire (   پرتو ارايه اندفاير 9شكل 
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   يك ג  10/  فاصله صورت  با اين عمل  امپدانس  ورودي  كمتر شده  ولي در هر حالدر هر . انجام  داد 
  . فاصله اپتيمومي خواهد بود 

. اثر دقيق  عنصر فرعي بستگي به فاصله  و هماهنگي آن  يعني دامنه و فاز جريان  القا شده  در آن دارد 
نس پائيني كمتر از يك عنصر محرك تشديد چنانكه تا بحال تذكر داده شد  يك عنصر  فرعي  كه در فركا

بصورت يك منعكس كننده متوسطي عمل نموده و اگر كوتاهتراز عنصر محرك  باشد  )  يعني طويلتر. ( شود 
همچنانكه  عنصر فرعي را نزديكتر به عنصر . بصورت يك تمركز دهنده پرتو تشعشعي كار خواهد نمود 

عنصر محرك را باز نموده و در نتيجه امپدانس ورودي را كاهش محرك  قرار دهيم  بدون توجه به طول آن 
  . اين دليل اصلي  براي استفاده يك دو قطبي  تا شده  بعنوان عنصر محرك يك آرايه مي باشد . مي دهد 

ا بسبب استفاده از دو قطبي ت(   با باند عريض اًآنتن ياگي اودا بهره زيادي داشته نداشته ولي خيلي جمع و جور نسبت
اين آنتن چنانكه  درعمل بكار برده مي شود  .  پرتو تشعشعي  يك جهتي مناسبي را ارائه مي دهد اًو تقريب)  شده 

 اًداراي  يك منعكس كننده و چندين  جهت دهنده  بوده كه جهت دهنده  ها با يكديگر  برابر و با كاهش نسبت
  .كمي  در طول از عنصر محرك خواهد داشت 

  

  :كرويوآنتن هاي  ماي

. بصورت انتن  هاي جهتي هستند )   گيگا هرتز 100 تا 1(آنتن هاي فرستنده و گيرنده  در طيف  مايكرويو 
 ، عدسي  سهموي از نظر نوع و شكل ظاهري انواع مختلفي از آنتن ها موجود مي باشد از جمله آنتن هاي

اغلب  در اين    آنتن ها  بهره .  يره مارپيچي ، ديسك مخروط ، آنتن هاي تناوبي لگاريتمي ، حلقه اي و غ
  :زياد  مورد لزوم بوده  ولي  ديگر  مشخصات نيز مهم اند كه در زير مي آيد 

چون تعداد فرستنده  هائي كه در اين فركانس ها عمل مي كنند كم هستند  بنا براين  احتياج كمي به  -1
  . آنتن هاي تمام جهتي  خواهد بود 

مگر  گيرنده هاي  مخصوص  و . يرنده  هاي  فركانس  هاي پائين تر هستند گيرنده  ها نويزي  تراز گ -2
 . گران قيمت بنابراين سيگنال در سر هاي ورودي گيرنده  بايد تا حد امكان  زياد باشد 

در نتيجه ميزان اتالف توان  و در نتيجه . همچنانكه فركانس افزايش يابد ابعاد وسايل نيز كوچك مي شود  -3
 بنابراين داشتن آنتن  با بهره زياد ضروريست كه باين ترتيب توان   .  نيز كاهش مي يابدتوان عملكرد 

 .تشعشع شده در جهت مورد نظر افزايش خواهد يافت 

در كاربرد هاي  زيادي از مايكرويو  مانند رادار ، سمت يابي  و اندازه گيري ميدان  مورد لزومست كه  -4
 . ار بخوبي مشهود  مي باشد در نتيجه احتياج به آنتن هاي جهت د
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چون طول موج در اينجا خيلي كوچك است بنابراين احتياجي نيست كه آنتن هاي مايكرويو  با ابعاد  -5
در نتيجه بعضي فرضيات و ترتيباتي  در ساخت آنتن براي اين فركانس ها ممكن  .  بزرگي ساخته شوند 

  .  د رسيد خواهد شد كه در فركانس هاي پائين تر به نتيجه نخواهن
  :آنتن ها با منعكس كننده هاي سهموي 

سهمي يك منحني صفحه ايست كه عبارت است از مكان  هندسي  نقطه اي طوري كه فاصله آن از يك نقطه 
چنانكه خواهيم . مقداري ثابت باقي  بماند) خط هادي ( بعالوه فاصله از يك خط مستقيم )  كانون ( ديگر  

  . عكس كننده بسيار خوبي را براي نور يا ميكرويو عرضه خواهد نمود ديد اين خصوصيات هندسي من
  است  نشان        مي AB  و محور آن F  كه كانون  آن در CAD   سهمي   10شكل   :مختصات سهمي 

   :تدهد  توسط  تعريف  سهمي  مي توان نوش
FP+PP=FQ+QQ=FR+RR=K                                                                                         

   مقدار ثابتي است كه  با اشكال متفاوت سهمي تغيير مي كند   K در اينجا  
AF : طول كانوني سهمي 

ناميده )   Aperture(سهمي  دهانه)   AF/CD( توجه كنيد  كه نسبت طول كانوني  به قطر دهانه سهمي  
  . مي شود 
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تمام  امواجي كه از منبع خارج شده  و توسط . تصور كنيد يك منبع تشعشع  در كانون  سهمي قرار گرفته  باشد 
در نتيجه تمام  . سهمي منعكس مي شوند  فاصله  يكساني  را در موقعي كه به خط هادي مي رسند طي خواهند نمود  

  متمركز   ABجه  بسيار شديد شده و در امتداد محور ديده مي شود كه تشعشع  منت. امواج  هم فاز خواهند بود 
بنابراين  سهمي . همچنين  اين تشعشع بسبب تفاوت  طول مسير در جهات ديگر  از بين خواهد رفت . خواهد شد 

  . خاصيت جمع و تمركز  تشعشع را خواهد  داشت 
  AB وران  سهمي حول محور يك منعكس كننده عملي  داراي خواص  يك سهمي در سه بعد بوده  كه توسط د

عيناٌ همان رفتار فرستنده را در آنتن  .  وقتي  اين براي گيرندگي بكار برده شود . و يا بشقاب  مايكرويو ميباشد 
  . بنابراين اين يك آنتن منعكس  كننده گيرنده جهتي  با بهره زياد خواهد بود . خواهيم  داشت 

با اين اصل مي توان نشان داد  رفتار يك آنتن مستقل . وان بدست آورد اين رفتار  را توسط اصل هم پاسخي مي ت
. منعكس كننده  در حالت گيرندگي  نيز داراي خاصيت جهتي است . از  حالت گيرندگي  يا فرستندگي آنست 

در )  عمود بر خط هادي (   به منعكس  كننده تابيده مي شود  BAچون در اين حالت فقط اشعه اي كه از جهت 
بهمين ترتيب  اشعه اي كه از جهات ديگر وارد شوند  بسبب تفاوت  در مسير هاي آنها .  كانون جمع خواهد شد 

در اينجا آنتن  داراي بهره زيادي است  مانند آئينه  يك منعكس كننده . اثرات  يكديگر را خنثي مي كنند 
  .   مي كند تلسكوپ كه تشعشع هاي يك سطح بزرگ را در نقطه كانوني خود متمركز

  :خواص منعكس كننده هاي سهموي 

پرتو جهتي  يك آنتن با استفاده از يك منعكس كننده سهموي داراي يك گلبرگ اصلي خيلي تيز بوده  كه توسط 
شكل سه بعدي گلبرگ اصلي شبيه به . تعدادي گلبرگ هاي فرعي كه از آن خيلي كوچكترند  احاطه شده است 

اگر آنتن اوليه  با تغذيه بصورت غير جهتي باشد  در نتيجه  سهموي .  مي باشد ABيك سيگار برگ در امتداد 
  . پرتو  تشعشعي  را با مشخصه زير توليد مي كند 

  / D70ג=Ф 

   Ф2  =0Ф    
          Ф  =پهناي  پرتو  مابين نقاط نيم توان  بر حسب درجه  
        0Ф =   پهناي پرتو مابين  صفر ها بر حسب درجه  

          D  =قطر دهانه  بر حسب متر 

هر  دو معادله فوق  نتيجه  ساده  شده اي از معادالت  پيچيده هستند  ولي  در مورد  دهانه هاي بزرگ يعني  در 
بعبارت  ديگر معادالت . ند حالتي  كه نسبت قطر دهانه به طول موج بزرگ باشد  نتايج  دقيقي را ارائه مي ده

 جنبه عمومي  دارد اما داراي اًدر حاليكه معادله  باال  تقريب.  مذكور  براي پهناي پرتو كوچك  دقيق مي باشند 
اين  براي حالتي مخصوص اما معمول  در مورد توزيع ميدان  كه خاصيت يكنواختي خود را . محدوديت هايي است 

ميزان تغييرات نسبت به    . منعكس كننده  از دست مي دهد  بكار  برده مي شوداز مركز سهموي تا كناره هاي 
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 كمتر از چگالي  توان  در 10dBمركز سهموي طوريست كه چگالي توان در كناره هاي منعكس كننده باندازه  
  .مركز  خواهد شد 

 
  : دو دليل  براي اين كاهش ميدان وجود دارد 

 ايزوتروپيك نبوده  و در نتيجه كاهش چگالي توان در كناره ها كامالً) غذيه كننده آنتن  ت( هيچ آنتن اوليه اي -1
  . بوجود مي آيد 

 چنين كاهش يكنواختي  در توزيع ميدان داراي اثرات مفيدي در مورد كاهش شدت گلبرگ هاي فرعي خواهد -2
ربطي به كاهش توزيع ميدان بطرف توجه كنيد كه امواج به تمام سطح منعكس كننده  تابانده شده  و اين . بود 

منعكس . باالخره  اگر فقط نصف سطح منعكس كننده مورد تابش قرار گيرد . كناره هاي  سهموي نخواهد داشت 
  . كننده را مي توان فقط بصورت نصف اندازه معمولي خود در نظر گرفت 

يا غير ( و يكنواختي   )    / Dג (بهره آنتن كه شامل يك منعكس كننده سهموي است تحت تاثير نسبت دهانه   
اگر آنتن بدون اتالف و توزيع بصورت  قبل . توزيع ميدان  بر روي منعكس كننده قرار مي گيرد )  يكنواختي 

بنابراين  بهره توان  را با ترتيب خوبي       مي توان  از رابطه زير . بسمت  كناره هاي  سهموي كاهش داشته باشد 
  . بدست آورد 

  =D /  ( A(p)ג ( 2^  

D = قطر دهانه  منعكس كننده بر حسب متر  
 بهره توان ) = نسبت به آنتن ايزوتروپيك  ( جهتداري     = A(p)در اينجا      

  . اگر آنتن بدون اتالف باشد 
.  ي بسهولت بدست آورد بهره هاي خيلي زياد و پهناي تغذيه خيلي نازك  را مي توان توسط منعكس كننده سهمو

  تلويزيون VHFبسبب ابعاد بزرگ از اين نوع آنتن ها در فركانس هاي پائين مانند فرستنده  و گيرنده هاي 
 منعكس كننده  موثر و  و مفيد باشد يك سهموي بايد داراي قطر دهانه اي براي اينكه  كامالً. استفاده نمي شود 

  . شد   را داشته با10 גبا  حداقل  برابر 
 48  اين قطر بايد حداقل برابر  با 63MHZچنانكه  خواهيم  ديد در قسمت پائين باند فركانسي تلويزيون يعني 

 VHFبسبب ابعاد بزرگ  از اين نوع آنتن ها در فركانس هاي پائين مانند فرستنده و گيرنده  هاي .  متر باشد 
ده  مي شود كه در آنتن هاي عملي مايكرويو  بهره هاي البته از طرف ديگر  مشاه. تلويزيون استفاده نمي شود 

  . زيادي به كمك منعكس كننده ها نتيجه   مي شود 
  :مكانيسم تغذيه 

در هر صورت . بايد در كانون سهموي قرا ر گيرد )  يا تغذيه ( براي بهترين نتيجه انتقال  و در يافت  آنتن اوليه  
 سهموي در تمام  جهت پخش شده  و در نتيجه جهتداري آنتن را خراب تشعشع مستقيم  از تغذيه بدون برخورد به

در يكي از روش ها  از يك منعكس كننده كوچك . چندين روش براي جلو گيري از اين بكار مي رود . مي كند 
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در روش ديگر توسط ارايه دو قطبي  كوچكي كه در كانون  سهموي .   استفاده مي گردد 11كروي  مانند شكل  
 گرفته است  مانند ارايه ياگي اودا و يا يك ارايه انديفاير  تشعشع  مستقيمي  بطرف منعكس كننده ايجاد قرار

  . خواهيم  كرد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١1شکل 

  تغذيه  مركزي منعكس كننده سهموي  با يك پوسته كروي

  .   نشان داده شده است 12ك نوع ديگر از تغذيه با آنتن شيپوري  در شكل ي
تغذيه  همانطوريكه خواهيد ديد  داراي پرتو جهتي  در جهت عمود بر دهانه  منعكس كننده بوده  و در اين نوع 

اين را بايد تذكر داد كه گرچه آنتن تغذيه  و . نتيجه  از تشعشع مستقيم  توسط آنتن تغذيه اجتناب مي شود 
 كانون  آن قرار دارند  مسدود مي منعكس كننده  اش مسير بخشي از امواج منعكسه از سهموي را موقعي كه در

 سانتي متر در مركز  يك آنتن 30براي مثال  اگر منعكس كننده اي به قطر . سازند ولي اين مقدار يست ناچيز 
 متر  قرار گيرد  ميتوان  با يك محاسبه رياضي نشان داد كه فقط يك درصد از سطح آنتن بشقابي 3بشقابي به قطر 

چنين موردي را نيز ميتوان در مورد آنتن شيپوري اعمال نمود  كه در . ده مي شود توسط تغذيه كننده  پوشان
سطح پايه هاي منعكس كننده هذلولي را از نوع برنجي .  اينحالت قسمت كوچكي از آنتن بشقابي پوشانده مي شود 

  خيلي ريز مي سازند  بطوري كه اثري روي امواج نداشته باشد 
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  12شكل 
  منعكس كننده سهموي با تغذيه شيپوري

در  اين روش يك منعكس كننده ثانويه هذلولي  بكار برده شده . يك نوع  ديگر تغذيه  ، تغذيه كسگرين  است 
  13يكي از كانون هاي هذلولي منطبق بر كانون سهموي  بوده  كه در نتيجه  پديده  نشان داده شده در شكل . است 

وع تغذيه در ماهواره ها بيشتر استفاده مي شود  وحداقل اتالف را در سيستم و كيفيت بهتري اين ن. روي مي دهد 
براي انتقال امواج  .  هورن در كانون هذلولي و سطح منعكس كننده هذلولي شكل در كانون سهمي قرار دارد .دارد 

 تحت تاثير منعكس كننده اشعه  صادره  از آنتن شيپوري تغذيه  توسط آئينه هذلولي  منعكس شده  و سپس
 . سهموي  قرار خواهد گرفت

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 مشخصات تغذيه كسگرين-13كل ش
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همچنين باين . تغذيه كسگرين   موقعي استفاده مي شود كه  بخواهيم  آنتن اوليه را در موقعيت مناسبي قرار دهيم 
اين شرايط اغلب در  گيرنده . ه خواهد شد كوتا) تا فرستنده ( ترتيب طول خط انتقال با  موج بر متصله به گيرنده 

 30بخصوص در طول هايي كه از . هاي كم نويز در آنهايي كه اتالفات در خط  با موج بر را نمي توان تغيير داد  
حل ديگر اين مساله عبارت است از قرار دادن قسمت . متر  در آنتن هاي بزرگ  متجاوز  است مشاهده مي شود 

همچنين . البته بسبب ابعاد بزرگ فرستنده  آنرا نمي توان در كانون قرار داد . يرنده در كانون فعال فرستنده  يا گ
اين نيز بخاطر اندازه اش و يا .  گيرنده  را نيز   در اين مكان نصب نمود RFاغلب مشكل است كه تقويت  كننده 

 ممكن است بقدر كافي  RFيت كننده در هر حالتي تقو. سرد نمودن  آن بسبب تجهيزات خيلي كم نويز مي باشد 
 باين RF در هر حالتي با قرار دادن  تقويت كننده ) . در حاليكه تجهيزات ديگر چنين نيستند .( كوچك باشد  

   . صورت  اشكاالت جايگزين  و سرويس رخ مي دهد كه در اينصورت تغذيه كسگرين بهترين راه حل است

اشكال اصلي در بكار بردن يك منعكس كننده ثانويه  مسدود نمودن  . مشا هده  مي شود  13چنانكه در شكل 
بخصوص در مورد منعكس كننده . اين يك اشكال بزرگي است . مقداري تشعشع  از منعكس كننده اصلي  است 

چون ابعاد هذلولي توسط فاصله اش  از تغذيه اوليه شيپوري و قطر دهانه شيپور  كه بستگي به . هاي كوچك 
يكي از راههاي مقابله با اين اشكال استفاده از يك منعكس كننده اوليه بزرگ . مل دارد تعيين مي شود فركانس ع

همراه با شيپوري است  كه بحد امكان نزديك به منعكس كننده ) كه نمي تواند  هميشه اقتصادي و مناسب باشد ( 
راه ديگر آنست كه امواج با .  باشد اين داراي اثر كاهش قطر منعكس كننده ثانويه نيز مي. ثانويه باشد 

پالريزاسيون عمودي كه توسط تغذيه صادر مي شود توسط سطح هذلولي كه از ميله هاي عمودي ساخته شده است  
 درجه توسط مكانيسمي كه در سطح سهموي است  90به آئينه  اصلي برگشت داده شده  و پالريزاسيون آن باندازه 

ين امواج منعكسه  داراي پالريزاسيون افقي شده  و مي توانند براحتي از ميله هاي عمودي بنا برا. تغيير داده مي شود 
  .آئينه ثانويه عبور نمايند 

  

  

  

  

  

  


