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 . پیکرواستریما یهاآنتن یو طراح لیبا تحل ییآشنا: هدف

 

 : سرفصل مطالب درس

 یهاانیروابط تشعشع از جر انیب، آن هیتغذ یهاو روش پیکرواستریبر هندسه آنتن ما یمقدمه ا: پیکرواستریما یهاآنتن

 cavityاستخراج روابط مدل ، یسیو مغناط یکیالکتر

 شده با پروب هیتغذ یلیپچ مستط، نرمال یمودها فیتوص، هندسه: یلیمشخصات آنتن پچ مستط

، الیشده با کواکس هیتغذ یرویپچ دا، نرمال یمودها فیتوص، هندسه و دستگاه مختصات: یرویمشخصات آنتن پچ دا

باند و امپدانس  یپهنا ت،یفیک بیضر ن،یگ ،یتیویرکتید ،یبازده تشعشع ،یپترن تشعشع ،یسیمغناط انیجر عی)توز جینتا

 سطح قطبش متقاطع، (یورود

االضالع )هندسه  یپچ مثلث متساو، (الیبا کواکس هینرمال، تغذ ی)هندسه، مودها یپچ حلقو: الضالع یو متساو یپچ حلقو

مشخصات  سهیمقا، (الیکواکس هیتغذ یو پترن و امپدانس ورود یتشعشع دانیمودال،  فرکانس رزونانس، م یها¬دانیو م

 یاالضالع و حلقو یمثلث متساو ،یرویدا ،یلیپچ مستط

 یپهنا ممیماکز یبرا هیبهبود مکان تغذ، الیشده با کواکس هیتغذ یلیپچ مستط یامپدانس ورود: یباند سازپهن یها روش

پچ ، انباشته کیتیپچ پاراز، پروب یروش جبران ساز، و اسالت یتیپاراز یهابا المان یباند سازپهن یاصول کل، باند

 یادهانه جیبا تزو یپهن باندساز، یچیاستفاده از پروب مارپ، L-probeروش ، شکل Uبا شکاف  یلیمستط

، اتصال کوتاه و پچ تا شده( نی، پPIFAکاهش اندازه پچ )فرمول فرکانس رزونانس،  یهاروش: کاهش اندازه یهاروش

 باندآنتن پچ کوچک پهن

با  یپچ دو باند، پچ بار شده، یدو مود یلیپچ مستط، یانباشته شده دو باند یرویپچ دا: یو چند باند یدوباند یطراح

 اسالت

آنتن پچ پهن باند با دو  یطراح، باند یو پهنا ونیزوالسیا شیافزا، هیپا یطراح: ونیزاسیآنتن پچ با دو پالر یطراح

 ونیزاسیپالر

آنتن ، (ونیزاسیپالر قیعدم تطب بیطول موثر مختلط، ضر ،ینسبت محور ون،یزاسیمقدمه )انواع پالر: یرویدا ونیزاسیپالر

آنتن پچ با ، هیتغذ کیبا  یرویدا ونیزاسیآنتن پچ با پالر یباند سازپهن، هیتغذ کیبا  یرویدا ونیزاسیپچ با پالر

 یمتوال یچرخش هیبا استفاده از تغذ یطراح، هیبا دو تغذ یرویدا ونیزاسیپالر
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