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(دريافت مقاله 1398/03/06 :؛ دريافت نسخة نهايی)1399/08/20 :

چكیده
در اين مقاله به شبيهسازی و ساخت آنتن پالسمايی دو قطبی که بسامد آن در ناحية  VHFقابل تغييررر اسررت مرریپررردازي م محرريا رسررانای آنررتن،
پالسمای ناشی از تخلية الکتريکی مستقي در يك لولة شيشهای استم برای تحريك آنتن از يك جفت کنندة استوانهای از جنس آلومينوم واقررد در
مرکز لوله پالسما استفاده میشودم ،با تغيير ميزان فشار گاز ،امپدانس ورودی مدار و نيز اختالف پتانسيل دو سر محيا پالسما ،میتوان ناحية کاری
آنتن را در محدودة بسامدی چند صد مگا هرتز تغيير دادم شبيهسازی و محاسبات عددی برای آنتنی به طول  76سانتیمتر و شعاع  2سانتیمتر کرره
تحت تأثير اختالف پتانسيل  15کيلوولت در فشار  0/8بار بود انجام گرفتم در فشار ثابت به وسيلة مقاومتهايی که به صورت موازی با آنررتن در
مدار قرار میگيرند ،امپدانس مدار تخليه تغيير داده شده و به نوعی چگالی پالسما تنظي میشررودم برررای بسررامد پالسررمای   p = 8 10 8 Hzو

  p = 9 / 5 10 8 Hzبا استفاده از روابا نيمه تجربی ،شبيهسازی نشان دهندة تشديد به ترتيب در دو ناحية  250 MHzو  311 MHzاست کرره
اندازهگيریهای تجربی با توافق خوب نشان دهندة تشديد در دو ناحية  217 MHzو  272 MHzاستم همچنين برای مقايسه ،شبيهسررازی برررای
يك آنتن فلزی با هندسه مشابه صورت گرفته است که ناحية کاری آن در بسامد  184 MHzمشاهده شدم

واژههای كلیدی :آنتن پالسمايی ،پالسما ،بسامد پالسمايی ،آنتن دو قطبی ،شبيهسازی آنتن پالسمايی،

 .1مقدمه

CST

قرار میگيرندم آنتنهای پالسمايی نوع جديدی از آنتنها هستند

آنتن دستگاهی برای انتقال يا دريافت انرژی الکترومغناطيسرری و

که در دهررههررای اخيررر پيشررنهاد شررده و هر اکنررون در صررنعت

ارتباط دهندة فضای آزاد و منبد امواج استم هر بخشی از يررك

ارتباطات به خصوص در زمينههای نظامی به دليل برخی مزايای
دوباره1

رسانا که شامل الکترونهای آزاد است ،میتواند به عنرروان يررك

آن از قبيل قابليت پيکربندی

آنتن استفاده شودم آنتنهای فلزی برره دليررل کر هزينرره بررودن و

تهاج دشمن مورد استفاده قرار گرفتهاند ][1م

سادگی ه اکنون نيز در صنعت ارتباطات مرردرن مررورد اسررتفاده

و حفاظررت آسرران در برابررر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

 Reconfiguribilityم1
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در پالسما که يك گاز يررونيزه اسررت ،الکترررونهررای نسرربتاا آزاد

اينجا ما به شبيهسازی و ساخت آنتن پالسمايی با قابليررت تغييررر

همان نقررش الکترررونهررا در فلررزات را ايفررا مرریکننررد ،بنررابراين

بسامد کاری از طريق پارامترهای پالسمای ايجاد شده در داخررل

جايگزينی پالسما و فلز در آنتن منجر به نتايج مشابه خواهد شد

يك لولة شيشهای میپردازي م با تغيير فشار گاز و نيررز امپرردانس

][1م آنتن پالسمايی نوعی از آنتن است که در آن اجزاء فلزی با

مدار میتوان ناحية کاری آنتن را بدون تغييررر در هندسررة آن در

پالسما جايگزين شده است ][2م اولين پيشنهاد نظری از کرراربرد

محدودة چند صد مگا هرتزی تغيير دادم در بخررشهررای بعرردی،

آنتن پالسما در ارتباطات توسا هتينگر در سال  1919ارائه شد

ابتدا به مطالعرة نظررری آنررتنهررای پالسررمايی پرداخترره و نتررايج

[]3م پس از کشف انتشار مرروج سررطحی برين سررتون پالسررما و

شبيهسازی آنتن پالسمايی دو قطبی را مورد بررسی قرررار داده و

محفظررة دیالکتريررك اطررراف آن در سررال  ،]4[ 1959کرراربرد

با آنتنهای معمول مقايسه خواهي کردم سپس بررا سرراخت آنررتن

آزمايشگاهی آنتنهای پالسمايی و بهبررود آنهررا توسررا چنرردين

پالسمايی بررسی شده ،نتررايج تجربرری و شبيهسررازی را مقايسرره

گروه در اياالت متحده و استراليا آغاز شد و بعداا به سرراير نقرراط

میکني م

جهان گسترش يافتم آزمايشررگاه تحقيقررات دريررايی در ايرراالت
متحده ،تحت نظررارت مررانهيمر و همکررارانش ،آنررتن پالسررمای

 .2تئوری آنتن پالسمایی

انعکاسی را با عنوان آينة چابك توسررعه داد [ 5و ]6م برره دنبررال

برای محياهای مختلف پاسخگويی اجزاء محيا برره ميرردانهای

تحقيقات موسين و همکاران [ ]7که منجر به ايجرراد پالسررما بررا

الکترومغناطيسی يا پاشندگی متفاوت استم برای يك پالسررمای

تحريك سطحی گاز با امواج  RFبا استفاده از تنها يك الکترررود

سرد برخوردی رابطة پاشندگی امواج الکترومغناطيسی بهصورت

شد ،بورگ و همکاران از چنين سازوکاری جهت سرراخت آنررتن

زير است ] 27و :[28

پالسمايی تك الکترودی استفاده کردند [ 8و ]9م با انجام برخری
از محاسبات تئوری ،توليد آنتن و موجبرهای پالسررمايی توسررا
اندرسون و الکسيف در اياالت متحده انجام شد [ 10و ]11م در
مجموعهای از کارهای عملی که بعداا توسا آنها انجام گرفت بررا
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که در آن  kعددموج c ،سرررعت نررور  ،بسررامد برخررورد ،

بسامد موج الکترومغناطيسی فرودی و   pبسامد پالسررما اسررت

کاهش توان يونيزاسيون گاز (يونش بيشررتر بررا ولترراژ پررايينتررر)

و بهصررورت   p = ne e2 0 meتعريررف مریشررود کرره

آنتنهای پالسمايی بهينه با چگالی الکترونی باال طراحرری شرردند

چگررالی الکترررون e ،بررار الکترررون me ،جرررم الکترررون و 0

[]14-12م همچنين معرفی آنتن پالسمای تودرتو [ ،]15کررار بررر

گررذردهی خررت اسررتم وجررود برخررورد در پالسررما سرربب

روی کاهش تداخلهای مزاح [ ]16و نيز کاهش نوفة حرارتری

اتالف انرررژی و ميرررا شرردن مرروج الکترومغناطيسرری مرریشررود

[ 17و  ]18و توسررعة آنررتن پالسررمايی هوشررمند [ 19و  ]20از

ولی حتی با صرف نظر کردن از بسامد برخررورد در رابطرة (،)1

ديگر تحقيقات اين دو نفر بودم اگرچه در سال  1997اولين آنتن

اگررر   p  باشررد ،در ايررن صررورت

k

ne

يررك عرردد موهررومی

پالسمای  RFبه طور آزمايشی معرفی و ثبررت شررد [ ]21امررا در

خرررال

دهة گذشته ،بسياری از مطالعات انجام شررده برررای بهبررود ايررن

در داخررل پالسررما ميسررر نخواهررد بررود و برره عبررارتی پالسررما

آنتنهررا همچنرران متمرکررز برروده اسررت []25-22م در يررك کررار

مانند يك رسانا عمل خواهد کررردم امررا اگررر   p  باشررد،

تحقيقاتی که در ايررران انجررام گرفترره ] [26از لولررة يررك المر

عدد حقيقی برروده و مرروج الکترومغناطيسرری در پالسررما امکرران

مهتابی معمولی به عنوان محيا پالسما استفاده قرار گرفترره و بررا

انتشار خواهد داشت و پالسررما ماننررد يررك دیالکتريررك عمررل

تعبيررة يررك جفررت کننرردة اسررتوانهای در مرکررز آن ،يررك آنررتن

میکندم ضررريب دیالکتريررك در پالسررما بهصررورت زيررر بيرران

پالسمايی دو قطبی در ناحية  VHFمورد استفاده قرار گرفتم در

میشود ] 27و :[28

خواهرررد برررود و انتشرررار امرررواج الکترومغناطيسررری
k
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تغيير بسامد پالسما مثل تغيير طول يا نوع رسررانا در آنررتنهررای
معمولی بوده و میتواند در بسامد تشديد اثر گذار باشدم قسمت
موهومی ثابت دیالکتريك عامل اتالف و قسمت حقيقی مربوط
به عبور يا بازتاب استم تغيير در بسامد برخررورد کرره بررا تغييررر
فشار گاز امکانپذير است در اتالف تأثيرگررذار اسررتم مشرراهده
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توليدی در داخل کاواک جفت کنندة قابل تحريررك اسررت منشرأ
تابش الکترومغناطيسی آنتن استم البته در حالت گيرندگی آنتن،
امواج رسيده به پالسما سبب تحريررك جريررانهررای سررطحی و
ايجاد امواج نوسانی داخل جفت کنندة میشررودم اگررر  Eبررردار
ميدان الکتريکی محرک داخل جفت کنندة باشررد ،از رابطرة زيررر
چگالی جريان قابل محاسبه است ]:[1
1 A( r,t ) 

 E( r,t ) − ( r,t ) − c t  ,



p
J
= + J
t
4
2

میشود که تغيير پارامترهای پالسما باعث تغييررر در پارامترهررای

()6

آنتن بدون تغيير هندسة آن میشود که به آن قابليررت پيکربنرردی

در رابطة ( )6که بنيادیترين رابطرره در حرروزة آنررتن پالسررمايی

دوباره در آنتن پالسمايی گويند ][1م

است  ،پتانسيل نردهای و  Aپتانسيل برداری امررواج سررطحی

پارامترهای پالسما به روش توليد پالسررما بسررتگی دارد کرره در

روی آنتن پالسمايی J ،چگالی جريرران الکترونرری و  بسررامد

اينجا ،تخليه تابناک  DCبوده و برای برررآورد چگررالی الکترونرری

برخورد الکترون با يون استم با توجه به ايررن رابطرره در حالررت

پالسما که جهت محاسبةه بسامد پالسما الزم است ،میترروان از

فرستندگی (در صورت اعمال موج الکترومغناطيسرری معلرروم )E

رابطة نيمهتجربی زيراستفاده کرد ]:[29

چگالی جريان القايی قابل محاسبه بوده و از روی آن ميدانهررای

I 
,
) ea e E(2 K BTe +   +  i

()3
که در آن ، K B



= ne

و  Iبه ترتيررب ثابررت بررولتزمن ،ولترراژ و

جريان اعمالی به گاز a ،سطح مقطد لولرره E =  d ،ميرردان
الکتريکی ( dفاصلة کاتررد و آنررد اسررت)  e ،تحرررک پررذيری
الکترون   ،انرژی الزم برای توليد هر جفت الکترون-يون کرره
بسته برره نرروع گرراز بررين  40الرری  90الکترونولررت اسررت و  i

متوسا انرژی اتالفی توسا يون در هر يونش برخوردی اسررتم
همچنين برای محاسبة  Teکه دمای الکترون اسررت مرریترروان از
رابطة زير استفاده کرد ]:[30
()4

1

1


−6
+
3
 =1 / 03 10 ([ 2 b p ]2 pR ) ,



 e
 exp  −

 K BTe

 e

 K BTe

تابشی قابل حصول استم در صررورت گيرنررده بررودن آنررتن نيررز
ميدانهای تابشی رسيده سبب تحريك امررواج سررطحی و بررروز
جريرران سررطحی در پالسررما و سرربب توليررد ميرردانهررای
الکترومغناطيسی در داخررل کرراواک جفررت کننرردة مرریشررودم برره
عبارتی ،انتقال و دريافت در آنتن پالسررمايی برره وسرريلة جفررت
کنندة استوانهای انجام میشودم جفت کنندة ،محفظة فلزی اسررت
که لولة پالسما را احاطه میکندم سيگنال به جفت کنندة بررا يررك
درگاه اعمال میشود و حذف عامل تداخل الکترومغناطيسی نيررز
با يك جعبة فلزی زمين شررده اسررتوانهای يررا مکعبری مرریتوانررد
صورت پذيردم
با اعمال سيگنال الکتريکی به جفت کنندة ،چگالی الکترونی

که در آن  pفشار محفظه برحسب بار R ،شعاع لولرة تخليرره،

يکنواخت سطح پالسررما دچررار نوسرران شررده و ايررن نوسررانات

 يك ثابت و  b +تحرک پذيری يون مثبت اسررتم در ضررمن

چگالی در سطح پالسما منتشر مرریشررودم در سررطح پالسررما بررا

بسامد برخورد نيز از رابطة زير قابل حصول است ]:[29

صرف نظر کردن از حرکررت يررونهررای سررنگين ،برررای حرکررت

() 5

 = Kp 109 Hz,

الکترون در يك بعد ،در حضور ميدان الکتريکی تحريکی جفت

که در آن  Kضريب ثابتی وابسته برره نرروع گرراز اسررتم بعررد از

کنندة به صورت

محاسبة پارامترهای مربوط به پالسما ،الزم است که رفتار زمانی

()7

چگالی جريان الکترونی در ستون پالسما محاسرربه شررودم ماننررد
آنتنهای معمولی اين جريان متناوب کرره از طريررق ميرردانهررای

it

 Eeداري :

)

(

 dV

m 
+ V  = −e Eeit −  ,
 dt


الزم به ذکر است که فرض شده است که اعمال ميدان الکتريکی
تحريکی تنها سبب تحريك يك مد سطحی بار -فضا با پتانسيل
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 E it 2  
e −

,
 z
z2 


()13

ien0
) (  − i

=n

همچنين با استفاده از قانون گاوس در يك بعد میتوان نوشت:
= 4  en,

()14

2 
z2

با اين فرض که لولة پالسما به صورت آنتن تغذية مرکزی است
(اين فرض با قراردادن جفت کنندة در وسا لولة تخليه محتمررل
میشررود) ،ممرران دو قطبرری دسررتگاه بررا اسررتفاده از رابطررة
  =  rn( r )d3 rبه صورت زير برای آنتن تغذيرة مرکررزی بررا
جريان سطحی مثلثی پيشنهاد میشود ]:[31

شكل  .1سازوکار تحريك آنتن پالسمايی ][5م

نردهای  میشررود کرره چگررالی الکترونرری مختررل شرردة آن برره
صورت  n = n0 + nاست ،کرره

n

چگررالی اختاللرری اسررتم بررا

جايگذاری چگالی فوق در معادلرة

n
پيوسررتگی + ( nV ) = 0
t

و همچنين با فرض حرکت يك بعدی ذرات ،خواهي داشت:
()8
که با فرض همگررن

( n0 + n ) 
+ [( n0 + n )V ] = 0 ,
t
z
n0
) مرریترروان
بررودن چگررالی زمينرره ( = 0
z
n
V
+ n0
=0,
t
z

() 9

با مشتقگيری نسبت به مختصة مکانی  zمعادلة ( )7به صورت

()15

که در آن  aسطح مقطد آنتن و  dطول آنتن استم حررال ترروان
تابشی کل در آنتنهای دو قطبی از رابطة زير به دسررت مرریآيررد
]:[32

 E it 2  
e −

,
 z
z2 



 = −e



 2 V
V
m 
+
 zt
z


همچنين با مشتق گيری زمانی از رابطة ( )9خواهي داشت:
2 V
1 2 n
=−
,
zt
n0 t2

()11

با جايگذاری رابطة ( )11در رابطة ( )10داري :

= Prad

با جايگذاری رابطرة  15در رابطرة  ،16ترروان تابشرری کررل آنررتن
پالسمايی دو قطبی بررا جريرران سررطحی مثلثرری (در مرکررز آنررتن
کمترين مقدار میرسد) به صورت زير خواهد بود:
()17

n en0  E it 2  
=
e −

,
t
m  z
z2 
2 n
n
و = i n
نوشت = −2 n
2
t
t

+

2 n
t2

کرره اسررتفاده از ايررن

روابا در رابطة ( )12منجر به رابطة زير خواهد شد:

 a2 
(  E )2
=
( kd )2 4p
,

192 2 c 
] [( 2 − 2p )2 + 2 2



Prad

که در آن  kعدد موج کاری آنتن استم محاسرربات الزم جهررت
حصول توان تابشی کل برای آنتن دو قطبی فلزی تغذية مرکزی
با جريان مثلثی در منابد مختلف درسرری آورده شررده اسررت و از
رابطة زير قابل حصول است ]:[32
 I2 
Prad =  0  ( kd )2 ,
192 2 c 



()18

با فرض نوسانات تناوبی چگالی الکترررون برره شررکل n = neit

میتوان

 k2 2 2
 ,
3c

()16

زير خواهد بود:

()12

e n0 E0 d
,
] 2 m[ (  + i ) − 2p

=a

جريان سطحی بيشترين مقدار و به صورت متقارن در دو انتها به

نوشت:

()10

2

با فرض  I0 = Eaو با تعريف رسانندگی در مرردل درود 1برره
صورت
()19

2p
 − i

=  برای آنتن فلزی میتوان نوشت ]:[33
 a2 
E2
Prad = 
( kd )2 4p
,

2
192 2 c 
 − i



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
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استفاده از توان تشعشعی آنتن میترروان تمررام پارامترهررای آنررتن
(بهره ،1جهتداری ،2بازده آنتن 3و ممم) را برره دسررت آورد ][32م
در نتيجه تفاوت در توان تابشری دو آنررتن باعررت تفرراوت تمررام
پارامترهای آنتن پالسمايی با آنتن فلزی خواهد شدم
حال به بررسی پارامتر مه ديگر که امپرردانس ورودی آنررتن
اسررت ،مرریپررردازي م بررا حررل پتانسرريل برررداری در مختصررات
استوانهای ،مؤلفرة  zپتانسرريل برررداری در قررانون هلمهررولتز در
داخل پالسما صدق میکند که برررای ميرردان مغناطيسرری  H zو
الکتريکی  E zناشی از آن ،با فرض اين که پتانسيل برداری فقا
شكل  .2نسبت توان تابشی در آنررتن دو قطبرری پالسررمايی بررا بسررامد
پالسمايی   p = 8 10 8 Hzو بسامد برخورد   = 5 10 8 Hzبه
توان تابشی آنتن دو قطبی فلزی از جنس آلومنيومم

با مقايسة روابا ( )17و ( )19مشاهده میشود که ترروان تابشرری
در آنتن پالسمايی به بسامد برخورد و بسررامد پالسررما بررا آنررتن
فلررزی تفرراوت اساسرری داردم در شررکل  ،2برره ازای پارامترهررای
فيزيکی معمول در تخلية الکتريکی مستقي برای آنتن پالسمايی
با بسامد پالسمايی

= 8 10 8 s −1

plasma

  pو بسامد برخررورد

  plasma = 5 108و نيز انتخاب فلز آلومينيوم برای مشابه فلزی
آن بررررررا = 3 / 7 1015 s −1

metal

، metal =1 / 44 1014 ،  p

تغييرات نسبت توان تابشی فلز برره ترروان تابشرری پالسررما يعنرری
عبررررارت

] / 2 )2 +  plasma2
2

plasma

metal − i

[(1 − 2p

metal
plasma

4p
4p

برحسب بسامد کاری در ناحية  VHFآورده شده استم
مشاهده میشود کرره در ابعرراد يکسرران برررای آنررتن فلررزی و
پالسمايی ،توان تابشی کل برای آنتن پالسررمايی همررواره خيلرری
کمتر از آنتن فلزی است و اين به سبب چگالی کر الکترونهررا
در پالسما نسبت برره فلررز اسررتم البترره بررا انتخرراب بسررامدهای
پالسمايی باالتر ،توان تابشی آنتن پالسما نيز قابررل ارتقررا اسررتم
در اينجا ما دادههای مربوط به پالسمای ک يونيده و ک چگررال

در راستای  zاست و همچنين در نظر گرفتن وابسررتگی زمررانی
به صورت ، A( r ,t ) = A( r )e−itمیتوان نوشت:
(20م الف)

Az
r

(20م ب)

E z = −4  i Az

H z = −4 

از اين رو میتوان با در دسررت داشررتن ولترراژ (   = E z lکرره

l

طول آنتن است) و جريان ( ) I =  a2 Hبرای آنتن دو قطبی بررا
سطح مقطد دايرهای  ،امپدانس آنتن را به صررورت زيررر تعريررف
کرد:

i Az

=Z
=
,
A
I
 a2 z
r

()21

از طرفی میداني جوابهای پيشنهادی برای پتانسيل برررداری از
آنجايی که در معادلة هلمهولتز در مختصررات اسررتوانهای صرردق
میکنند به صورت )  Azv = jv ( krاست که )  jv ( krتابد بسررل
کروی است و

k

نيز عدد موج در داخل پالسررما اسررت کرره برره



2p
صررورت −1 
 k = −ik0 تعريررف مرریشررودم بررا
 (  − i ) 



جايگذاری در رابطة ( )21و با کمك روابا حاک بر جوابهای
معادلة بسل ،برررای امپرردانس آنررتن پالسررمايی دو قطبرری خطرری
میتوان نوشت:
()22

,

) i I0 ( k0 r

)  a2 k0 I1 ( k0 r

=Z

مربوط به آزمايش خودمان را گذاشتهاي  ،هرر چنررد در کارهررای
مرسوم مربوط به تخليههای الکتريکرری ولترراژ مسررتقي  ،چگررالی
پالسمای توليدی در همين گستره استم همچنين بديهی است با

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

1. Gain
 Directivityم2
3. Efficiency
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2p

کرره در آن −1 
=  اسررتم مالحظرره مرریشررود
 (  − i ) 



مشخصات آنتن شبيهسازی شده عبارت است از :شعاع ميله هررا

امپدانس آنتن پالسمايی وابسته به پارامترهای پالسررما و بسررامد

 2سانتیمتر ،طول کل آنتن  76سررانتیمتر ،امپرردانس ورودی 50

کاری است که در فلررزات برره ايررن صررورت نيسررتم محاسرربات

اه و نوع مادة آنتن ،رسانای الکترونی کامل يا فلز ايدهآل استم

عددی نشان میدهد که برای آنتن پالسررمايی ،امپرردانس ورودی

الگوی تابش آنتن دوقطبی فلزی در شکل 4م الف نشان داده

کلی آنتن دو قطبی در شکل  3نشان داده شده اسررتم همچنررين

شده استم همان طررور کرره انتظررار داشررتي آنررتن دارای الگرروی

به مراتب بيشتر از نوع فلزی استم

تابشی نسبتاا همگنی داشته و به عبارتی تابش به صورت يکسرران

 .3شبیهسازی

در تمام جهات پخش مرریشررودم البترره در زوايررای صررفر و 180

در ايررن قسررمت برره شبيهسررازی آنررتن دو قطبرری فلررزی و

درجه که امتداد ميلة آنتن را نشان مرریدهررد ترروان تابشرری صررفر

پالسرررمايی خرررواهي پرداخرررتم شررربيه سرررازی توسرررا

استم نتايج حاصل از پارامتر پراکندگی  S11نيز در شررکل4م ب

 CST Microwave Studio Suiteانجررام خواهررد گرفررتم ايررن

نشان داده شده استم اين پارامتر ميزان انعکاس از درگاه ورودی

نرمافزار ،نرم افزاری کاربردی و مناسررب برررای شرربيهسررازی در

را نشان میدهد و متناسب با لگاريت نسبت ترروان انعکاسرری برره

حوزة آنتنها و امواج الکترومغناطيسی است که در حررل مسررائل

توان ورودی استم از اين رو هرچرره مقرردار ايررن پررارامتر کمتررر

از روش المان محدود بهره مریبررردم برررای مرردلسررازی محريا

باشد نشان دهندة جذب انرژی ورودی بيشررتر توسررا آنررتن در

پالسما و حصول رابطة پاشندگی نيز از مدل درود مطابق رابطرة

همان محدودة بسامدی بوده و در نتيجه آنررتن بيشررترين انرررژی

( )1کمك میگيري که در آن الزم است برای توصرريف محرريا،

تابشی و يا انرژی جذبی از اتمسفر را در بسامد مررذکور خواهررد

شررودم

داشتم به طور معمول ميزان استاندارد اين پارامتر  -10dbاستم

بررسیهای عملی و نظری را محدود به آنررتن دو قطبرری خطرری

با توجه به شکل 4م ب مشاهده میشررود کرره تشررديد (کمترررين

میکني که سادهترين و محبوبترين نوع آنتن است و ه اکنون

مقدار پارامتر  ) S11در در بسررامد  184 MHzدر محرردودة VHF

نيز کاربردهای بسياری در فناوری ارتباطات داردم سادگی و نيررز

اتفاق میافتد و مقدار آن  -14 dBاستم

بسامد پالسمايی(  )  pو بسررامد برخررورد(  ) مشررخ

کاربرد فراوان اين آنتن موجب اين شده است که به اولررين گررام

حال به شبيهسازی آنتن دوقطبی پالسمايی با ابعادی يکسرران

برای آموزش و بررسی آنتنها در صنعت مخابرات برردل شررودم

با آنتن فلزی بررسی شده مطابق شکل  5میپردازي م با اسررتفاده

در اين بخش ابتدا به شبيهسازی آنتن دو قطبرری فلررزی و سررپس

از رابطة  22امپدانس ورودی برررای آنررتن پالسررمايی در حرردود

مدل مشابه پالسمايی خواهي پرداختم مشخصات و طرحرروارة

جلد  ،20شمارة 4
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(ب)

شكل ( .4الف) الگوی تابش و (ب)پارامتر پراکندگی برای آنتن دو قطبی فلزیم

شكل  .5نمايی از آنتن دو قطبی فلزی در نرمافراز  CST Microwave Studio Suite 2018م

 280در نظر گرفته میشودم البته الزم به ذکررر اسررت کرره

به عبارتی الگوی تابش آنررتن پالسررمايی آورده شررده اسررتم در

تغيير بسامد کاری میتواند منجر برره تغييررر در امپرردانس ورودی

مقايسه با حالت مشابه آنتن فلزی ،توزيد ناهمگنتر اسررتم ايررن

شود کرره در ناحيرة  VHFايررن تغييرررات قابررل اغمرراض اسررتم

ناهمگنی خصوصاا در اطراف زوايای صفر 90،180و  270قابررل

مشخصات جفت کنندة طراحرری شررده برررای ايررن آنررتن :شررعاع

مشاهده استم در شکل 6م ب پارامتر پراکندگی  S11برای آنررتن

داخلی جفت کنندة داخلی  2سررانتیمتر ،شررعاع خررارجی جفررت

دو قطبی پالسمايی آورده شده استم مشاهده میشود که تشديد

کنندة داخلی  2/1سررانتیمتر ،ارتفرراع جفررت کننرردة داخلرری 0/2

در ناحية  250 MHzدر محدودة  VHFاتفاق میافتد کرره مقرردار

سانتیمتر ،شعاع داخلی جفررت کننرردة خررارجی  4/3سررانتیمتر،

پارامتر پراکندگی در اين بسامد تشررديدی  -12/74 dBاسررت و

شعاع خارجی جفررت کننرردة خررارجی  4/8سررانتیمتر و ارتفرراع

نشانگر آن است که توان تابشی کمتر از آنتن فلزی مشابه استم

جفت کنندة خارجی  6سانتیمتر استم

اين انتظاری است که میتوانستي از مقايسة روابا ( )17و ()19

Ohm

برای آنتن مذکور با استفاده از رابطة نيمه تجربی ( ،)3مقدار

داشته باشي م

چگالی الکترونی پالسررما محاسربه شررده کرره متنرراظر بررا بسررامد

در شکل  7نتايج شبيهسازی با افررزايش بسررامد پالسررما برره

پالسمای   p = 8 108 Hzاستم همچنين در فشار کاری 0/8

مقدار   p = 9 / 5 10 8 Hzو ثابت نگه داشتن بسررامد برخررورد

بررار ،بسررامد برخررورد   = 5 108 Hzاز رابط رة ( )5برره دسررت

در   = 5 108 Hzآورده شده استم همان طور کرره در بخررش

میآيدم نتايج شبيهسازی در شکل  6آورده شده استم

عملی خواهي ديد ،اين کار با تغيير مقاومت دسررتگاه پالسررمايی

در شکل 6م الف ،توزيد فضايی تابش الکترومغناطيسی و يررا

از طريرق اسرتفاده از مقاومررت موازی در فشار و ولتراژ ثابت
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(ب)

شكل ( .6الف) الگوی تابش و (ب) پارامتر پراکندگی برای آنتن دو قطبی پالسمايی با بسامد پالسررمايی   p = 8 10 8 Hzو وبسررامد برخررورد
  = 5 10 8 Hzم

شكل  .7پارامتر پراکندگی برای آنتن دوقطبی پالسمايی با بسامد پالسمايی   p = 9 / 5 10 8 Hzو بسامد برخورد   = 5 10 8 Hzم

انجام خواهد گرفتم در شکل  7پارامتر پراکندگی در اين حالت

الکتريکی آن در شکل 8م ب نشان داده شده استم

آورده شده است که نشان دهندة تشررديد در  311 MHzبرروده و

گام بعدی ساخت لولة تخليه است؛ به ايررن منظررور از لولرة

مقدار پارامتر  S11در اين بسامد  -13/11 dBنشان میدهررد کرره

کوارتز استفاده میکنرري م دليررل برتررری اسررتفاده از لولرة کرروارتز

عملکرد آنتن نسبت به حالت قبل بهبود يافته استم

نسبت به لولة پيرکس اين است که جنس پيرکس برای بسررامد-
های کاری مورد نظر کدر بوده و از تشعشررد امررواج جلرروگيری

 .4ساخت آنتن پالسمایی دو قطبی

میکندم اتصاالت لولة کوارتز با الکترودها را با استفاده از روغررن

در اين بخش ساخت و بررسی نتايج تجربی مطالعه خواهد شدم

سيليکون به منظور عايقسازی در دستگاه خت اندود میکني م برره

آنتن پالسمايی از قسررمتهررا و تجهيررزات مختلفرری نظيررر لولرة

منظور ايجاد خت در لولة تخليه از پم

تخلية روتوری اسررتفاده

تخليه ،منبد ولتاژ باال جهت ايجاد تخليه ،جفررت کننرردة و پمر

میشود که در تخليه با استفاده از اين پم

تخليه تشکيل شده استم در اين پژوهش به منظور ايجاد پالسما

رسيدم الزم به ذکر است که گاز زمينه همان هوا استم شررکل 9

از روش تخلية تابناک  DCاستفاده شده است ،به همررين منظررور

نمونة ساخته شده از لولة تخليه و جفت کنندة را نشان میدهدم

فشار گاز به  0/8بار

نياز به يك منبد تغذية  DCبا ولتاژ  15کيلو ولت حس شد و از

بر طبق شبيهسازی ،يك جفت کننرردة اسررتوانهای برره ارتفرراع

يكسوساز پل به همراه صافی خازنی مناسب برای ساخت ايررن

جفت کنندة  6سانتیمتر با شررعاع  4/8سررانتیمتر و ضررخامت 5

منبد استفاده شدم منبد تغذية مذکور در شررکل 8م الررف و مرردار

ميلیمتر از جنس آلومينيوم ساخته شدم برای تغذية آنتن از يك

جلد  ،20شمارة 4
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شكل ( .8الف) منبد ولتاژ باال ساخته شده توسا پژوهشگر و (ب) مدار صافی خازنی و يکسوساز پل ديودی در منبد ولتاژ باالم

شكل  .9لولة تخليه ساخته شده برای آنتن دو قطبی خطی به همراه جفت کنندة (باال) ،همچنررين قطعررات برراز شررده جفررت کننرردة (وسررا) و نيررز
طرحوارة جفت کنندة (پايين) که در آن  R1شعاع داخلی جفت کنندة داخلی R2 ،شعاع خارجی جفت کنندة داخلی H1 ،ارتفاع ديررواره داخلرری،
 R3شعاع داخلی جفت کنندة خارجی R4 ،شعاع خارجی جفت کنندة خارجی و  H2ارتفاع جفت کنندة خارجی استم

درگاه  SMA1لحي شده بين استوانة بيرونرری و داخلری اسررتفاده

قرن نوزده مرريالدی ابررداع شررده اسررت ،يررك رابررا بسررامدی

کردي م الزم به ذکر است که درگرراه  SMAکرره در دهرة شصررت

راديويی کابل ه محور است و در صنعت مخابرات استفاده از

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

1. SubMiniature version A
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شكل  .10نمای کلی از دستگاه آنتن پالسمايیم

آن بسيار مرسرروم اسررتم شررکل  ،10نمررای کلرری دسررتگاه آنررتن

 -10/76به  -11/22است که مطابق با پيشبينی انجام گرفترره در

پالسمايی را در آزمايشگاه نمايش میدهدم

شبيهسازی استم همان طور که انتظار داشتي مقداری جابهجايی

بعد از يونش و تغذية آنتن پالسمايی ،آنتن پالسمايی آمررادة
تست نهايی استم تست آنتن در آزمايشررگاه اترراق آنررتن انجررام

در بسامدهای تشديد داري که با افزايش بسامد پالسررما توسررا
باال بردن جريان ،جبران میشودم

میپذيرد و برای دو توان ورودی متفاوت انجررام گرفترره ،کنترررل
توان ورودی آنتن با استفاده از تغييررر در مقاومررت بررار دسررتگاه

 .5بحث و نتیجهگیری

انجام میگيردم در شکل  ،11نحوة تغييرررات پررارامتر پراکنرردگی

در اين مقاله آنتن پالسمايی دو قطبی خطی با قابليت پيکربنرردی

 S11بر حسب بسامد کاری برای ترروان ورودی  225وات آورده

دوباره که در ناحية بسامدی  VHFکررار مرریکنررد ،شبيهسررازی و

شررده اسررتم منحنرری ترروپر نتيجررة شرربيهسررازی بررا نرمافررزار

ساخته شدم محيا آنتن ،پالسمای ناشی از تخليرة تابرران جريرران

 ST Microwave Studio Suiteاسررت و منحنرری نقطررهچررين

مستقي داخل لولة شيشررهای برره قطررر  4سررانتیمتر و طررول 76

حاصل دادههای اترراق آنررتن اسررتم ناحيرة تشررديد در بسررامدی

سانتیمتر انتخاب شد که در فشار  0/8بار تحت ولترراژ  15کيلررو

نزديك  210مگا هرتز واقد شده استم اما مطلب مه دريافت و

ولت ايجاد شدم برای تغيير بسامد کاری آنررتن از تغييررر چگررالی

انتقال سيگنال توسا آنتن پالسمايی است که تأييد میکند آنررتن

الکترونها که به واسطة تغيير در مقاومت دسرتگاه يررونش آنررتن

پالسمايی ما عملکرررد مناسرربی دارد و بررا همره شرربيهسررازیهررا

صورت میگرفت ،استفاده شدم در جريانهررای کرراری  15و 25

مطابقت داردم حال در شکل  ،12با کاهش مقاومت الکتريکی در

ميلی آمپر بسامدهای تشديد  217/32و  272/95مگا هرتز ناشی

مدار يونش آنتن پالسمايی ،توان ورودی را افزايش مریدهرري و

شدندم نتايج شبيهسازی با نتايج ناشی از آزمايشهای اتاق آنررتن

جريان الکتريکی در دستگاه به  25ميلیآمپر افزايش يافته و توان

توافق خوبی را نشان میدهدم همچنين نتايج آنتن پالسررمايی بررا

ورودی نيز به  375وات افزايش مریيابرردم نتررايج نشرران دهنرردة

آنتنهای فلزی مشابه مقايسه شرردند کرره بسررامد تشديدشرران در

افزايش بسامد تشديد از  217/32به  272/95مگا هرتز و مقرردار

ناحية  VHFواقد هستندم
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شكل  .11مقايسة پارامتر پراکندگی برای نمونة شبيهسازی بررا بسررامد شكل  .12مقايسة پارامتر پراکندگی برای نمونه شبيهسررازی بررا بسررامد
پالسررمای   p = 8 108 Hzو بسررامد برخررورد   = 5 10 8 Hzو پالسررمای

Hz

  p = 9 / 5 108و بسررامد برخررورد   = 5 10 8 Hzو

ساخته شررده در فشررار  0/8بررار ،ولترراژ  15کيلررو ولررت و جريرران  15ساخته شررده در فشررار  0/8بررار ،ولترراژ  15کيلررو ولررت و جريرران 25
ميلیآمپرم

ميلیآمپرم

 : S22ضريب انعکاس در درگاه خروجیم

 .6پیوست

ويژگیهای زيادی از شبکهها مانند بهره ،تلفررات بازگشررت،

پارامترهای پراكندگی آنتن
شکل  13طرحرروارة کلرری يررك شرربکه دو درگرراهی را نمررايش
میدهررد کرره در آن پارامترهررای پراکنرردگی ،رابطررة ورودی و
خروجی بين درگاههررا را در يررك دسررتگاه الکتريکرری توصرريف
میکنندم به عنوان مثال S12 ،نشان دهندة توان انتقررالی از درگرراه
 2به درگاه  1است S21 ،نشان دهندة توان انتقالی از درگاه  1برره
درگاه  2و در حالت کلی برای يك شبکة چند درگرراهی،

S NM

نشان دهندة توان انتقالی از درگاه  Mبه درگاه  Nاستم به طررور
کلی پارامترهای پراکندگی تابد بسامد هستندم
اگر يك توان يا موج ورودی  a1را به درگاه  1اعمال کنرري ،
ممکن است بررهصررورت مرروج انتقررالی  b2از درگرراه  2و مرروج
انعکاسی  b1از درگاه  1خارج شودم همچنين اگر ترروان ورودی
به درگاه  2نيز با  a2نمايش داده شود ،داري :
(پ)1-

)

(

) ( aa ) ,
1
2

(bb ) = ( SS

11 S12
21 S22

1
2

نسبت موج ايستان ولتاژ ( ،)VSWRضريب بازتاب و غيررره ،بررر
حسب پارامترهای پراکندگی قابررل بيرران اسررتم بهررره و تلفررات
بازگشت به صورتی که بيان شد با پارامترهای پراکنرردگی رابطرة
مستقي دارند و اتالف انعکاسی در درگاه ورودی و خروجی در
زير بيان شده است:
(پ)2-

RLin = −20 log10 ( S11 ),
RLout = −20 log10 ( S22 ),

کرره در آن  RLinاتررالف انعکاسرری در درگرراه ورودی و

RLout

اتالف انعکاسی در درگاه خروجی استم پس بديهی اسررت هررر
چه اتالف انعکاسی در يك درگاه کمتر باشد ،ميررزان بيشرتری از
توان اعمالی به آنتن انتقال يافته و تبديل به تابش میشررود و در
اتاق آنتن ،برای محاسبة عملرری پررارامتر  S11جهررت اسررتفاده در
محاسبة بهرة يك آنتن در يك بازة بسامدی خاص ،با اعمال يك
توان ورودی ،اين پارامتر را در آن بازه محاسرربه کرررده و هرچره

که  S = SS11 SS12را ماتريس پراکندگی مینامند و درايررههررای
21 22
آن به شرح زير توصيف میشوند:

بيشتری داردم طرحوارة کلی يك اتاق آنتن در شررکل  14آورده

 : S11ضريب انعکاس در درگاه ورودی

شده استم جهت حذف انعکاسررات الکترومغناطيسرری و جررذب

 : S12بهرة تقويت ولتاژ معکوس

هر گونه تابشی ،ديوارههای اتاق با قطعات مخروطی شکل فلزی

 : S21بهرة تقويت ولتاژ مستقي

پوشانده شده استم شکل و ابعاد اين قطعات طوری طراحی

اين مقرردار منفیتررر باشررد ،آنررتن در آن بسررامد بررازدهی عملرری

4  شمارة،20 جلد
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 طرحوارة کلی يك اتاق آنتن جهت انرردازهگيری پارامترهررای.14 شكل
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 نمايش يك شبکه دو درگاهیم.13 شكل

آنتن و نيز سطد مقطد راداری هر جس م

 درجه میکند تا الگوی تابش و ديگر پارامترهای آن توسا360

میشود که طيف الکترومغناطيسی مربوط به ناحية کاری آنتن به

دستگاه ثبت شودم

مقدار زيادی جذب شودم آنتن در فاصلة حرردود يررك متررری از
دستگاه اندازهگيری امواج قرار داده میشود و شروع به چرخش
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