نش علم
رهی ی «رادار»
سال نهم ،شماره  ،1بهار و تابستان 1011؛ ص 11-32
علمی  -پژوهشی
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 -1استادیار -2 ،پژوهشگر ،پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات ،مرکز تحقیقات مخابرات تهران ،ایران
(دریافت ،1011/11/11 :پذیرش)1011/10/10 :

چكيده
تحقیقات بسیاری بر روی آنتنهای باز تابنده با هدف شکلدهی پرتو با استفاده از شکلدهی سطح انجام گرفته است .با اینن وونود مطالعنات
اندکی بر روی رهیافت چند تغذیهای انجام گرفته است .هدف این مقاله تحقق پرتو مسطح در آنتنهای بازتابنده با اسنتفاده از رهیافنت چنند
تغذیهای است .در این راستا بر پایه الگوریتم ژنتیک و بهکارگیری روش نور فیزیکی ( ،)POضرایب تحرینک عناصنر تغذینه آننتن بازتابننده در
وهت تحقق پرتو مورد نظر سنتز میگردند .در این مقاله همچنین ،روشی وهت کاهش زمان محاسبة انتگنرالهنای تشعشنعی  POپیشننهاد
شدهاست .در روش حاضر انتگرالهای تشعشعی POطی نگاشتی به فضای دو بعدی تصویر میگردد و در نتیجه زمان محاسبات به مینزان 21
درصد کاهش مییابد .روند ارائه شده در وهت تحقق پرتو مسطح در بازة زاویهای  -31تا  +31مورد استفاده قنرار گرفنت و خصوصنیات پرتنو
ب هدست آمده با آنچه از طریق روش شکلدهی به سطح بازتابنده انجام گرفته ،مقایسه شدهاست .نتایج نشان میدهد که رهیافت چند تغذیهای
میتواند پرتو مورد نظر را با دقت بهتری حاصل کند.
كليد واژهها:آنتن بازتابندة چندتغذیهای ،پرتو مسطح ،نور فيزیكی

 -1مقدمه
آنتنهای با پرتو شنکل داده شنده 1نقنش مهمنی در کاربردهنای
مخابراتی دارند [ .]1 -2در این میان تحقق آنتن بازتابنده با پرتنو
شکل داده شده تووه بسیاری از محققان را به خنود وبنب کنرده
3
است [ .]0 -11اینکار هم از طریق شکلدهنی بنه سنطح آننتن
]  [0،0و هم از رهیافت استفاده از چند تغذیه 2امکانپنذیر اسنت
] .[11،11اگرچه روش اول در کاربردهایی که نیاز به داشتن آنتن
با وزن پایین است ،انتخاب خوبی میباشد ،با این ووود روش دوم
از نظر سادگی ساختار ،سنهولت سناخت و داشنتن پالریزاسنیون
متعامد پایین بسیار وذاب است ] [11و از اینرو ،توونه بسنیاری
از محققان را به خود وبب کرده است .بسته به پیچیدگی پرتنو و
سرعت در انجام تجزیه و تحبیل ،روشهای متفاوتی وهنت سننتز
آنتنهای بازتابنده با چند تغذیه ارائه شدهاست ].[11،11
در ] [11با بسط مووک 0میدان دور ،به سنتز پرتو مورد نظر
پرداخته شدهاست .در ] [13روش تبندیل فورینه گسسنته وهنت
سنتز پرتو مورد نظر بهکنار گرفتنه شندهاسنت .روشهنایی چنون
همبستگی میندانی ] [12و ینا صنفر تطبیقنی ] [10و ] [11نینز
*

رایانامه نویسنده مسئول:

وهت سنتز پرتو مورد بررسی قرار گرفتهاند .روشهای منذکور در
وهت حصول پرتو کانتوری ارائه شدهاست و در منورد بسنیاری از
پرتوهای شکل داده قابنل اسنتفاده نیسنتند .در سنالهنای اخینر
استفاده از تکنیک چندتغذیه در راستای حصول پرتنو منورد نیناز
مرسوم شده است .از تالشهایی که در اینن زمیننه انجنام گرفتنه
است ،میتوان به سنتز پرتو مجذور کسکانت اشاره کنرد ] .[11در
این راستا با بهکارگیری آرایة خطی از عنصنرها بنهعننوان تغذینه
آنتن و تنظیم مناسنب ضنرایب تغذینه پرتنو منورد نظنر حاصنل
می شود .یکی از پرتوهای پرکناربرد در مخنابرات بنیسنیم ،پرتنو
مسطح است .آنتنهای با پرتو مسطح دارای بهره زیاد در محدودة
زاویه ای مشخص هستند کنه کیفینت سنیگنال یکسنانی را بنرای
مشترکین واقع در ناحیه مدنظر بهووود میآورد .این آننتنهنا در
کاربردهایی چون مخابرات ماهواره ،شنبکههنای محبنی بنیسنیم
( )WIFIو شناسننایی فرکنناند رادیننویی ( )RFIDب نهکننار گرفتننه
می شوند ] .[11،10این مقاله به سنتز پرتو مسطح 1در آنتنهنای
بازتابنده با رهیافت چندتغذیه میپردازد.
مقاله حاضر به اینصورت ،تندوین شندهاسنت :در بخنش دوم
مختصرا روش نور فیزیکی )PO( 1بینان منیشنود .در اینن مقالنه
وهت کاهش زمان محاسنبات ،انتگنرالهنای تشعشنعی POطنی

aryanian@itrc.ac.ir
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نگاشتی به فضای دو بعدی تصویر میگردد؛ لنذا تحبینل در زمنان
کمتری انجام میگیرد .سپد روند سنتز بیان میگنردد کنه طنی
1
آن با بهکارگیری روش نور فیزیکی و استفاده از الگوریتم ژنتینک
ضرایب تغذیه وهت حصول پرتو مدنظر سنتز میشوند .در بخنش
سوم با ذکر مثال روند سنتز ارائه شده وهت حصنول پرتنو منورد
نظر بهکار گرفته میشود .نشان داده میشود که پرتو حاصل شده
با رهیافت چندتغذیهای کیفیت قابل مالحظهای نسنبت بنه روش
شکلدهی سطح ] [31دارد .نهایتا در بخش چهارم ،مقاله با بینان
نتیجهگیری به اتمام میرسد.

 -2سنتز آنتن بازتابندده چندتغذیدهای بدا پرتدو
مسطح
شکل ( )1آنتن بازتابندة چند تغذیهای را نشان میدهد .قطر آنتن
 ،dارتفاع آفست آن  hو کانون آن با  fنشان داده شدهاسنت .آراینه
تغذیه -که متشکل از آنتنهای بوقی 3میباشد -در صفحه کنانون
آنتن واقع است و در حالت کبی با داشتن  Nتغذینه ،دامننه و فناز
تحریک عناصر ( )n=1,...,Nو فنر منیشنود .بنا فنر
معبوم بودن آرایة تغذیه ،دامنه و فاز عناصنر وهنت حصنول پرتنو
مطبوب بهینه میشود .در این بخش ابتدا روش نور فیزیکی ()PO
بهکار رفته در اینن مقالنه وهنت تحبینل آننتن بناز تابننده بینان
میشود .سپد روند بهینهسازی وهت یافتن دامنه و فناز عناصنر
تغذیه عنوان میگردد .الزم به ذکر است که تئوری ارائه شده برای
حالتی که تزویج متقابل بین تغذیهها کم باشد ،قابل اعمال است.

صورت زیر بهدست میآید ] [10و ]:[31
2N
 H inc
N

( -1الف)

Hinc  ˆe jkR

( -1ب)
( -1ج)
( -1د)

J

k  k   cos i sin i xˆ  sin i sin i yˆ  cos i zˆ 

k  R  k   cos i sin i x  sin i sin i y  cos i z 

که  φiو  θiزوایای موج تابشی به سطح هادی و  Nبردار
نرمال بر سطح هادی هستند .میدان راه دور از وریان بهصورت
زیر محاسبه میشود:
() 3

' ds

ˆjkr '.r

  J   J  rˆ  rˆ  e
s

j k 2
4

E far  

که ˆ rوهت موج پراکنده شده از سطح هادی است .در حالت
کبی محاسبه انتگرال فوق زمانبر است .وهنت کنم کنردن زمنان
محاسبات ،انتگرال فوق را طی نگاشتی به فضای دوبعندی تصنویر
میکنیم ] .[32به اینصورت ،که اصوال وریان روی سطحی که z
آن تابعی از  xو  yاست ( )  ) z  g (x , yبهدست میآیند؛ در
نتیجه مسئبه را میتوان با تصویر بر صفحه  xyسادهتر کرد:
inc

()2

2N  H

1
N


S proj



j k 2
4

'   rˆ rˆ e jkr 'rˆ N dx ' dy



inc

E far  

 2N  H



که بردار نرمال بر سطح ( )Nو اندازه آن بهصورت زیر میشود:
 g g 
N  
,
,1
 x ' y ' 

(  -0الف)
D
fN
f3

z
f2

f1

x

( -0ب)

y

2

 g   g 
 1

 
 x   y 

که با ساده کردن | |Nاز صورت و مخرج ،مسئبه بهصورت زیر
میگردد:

h
f

inc

شكل ( :)1آنتن بازتابنده چندتغذیهای جهت حصول پرتو مطلوب

() 1

 -1-2روش PO

روش نور فیزیکنی از ومبنه روشهنای مجنانبی پرکناربرد بنرای
تحبیل مسائل پراکندگی از ساختارهای بنزر اسنت .طبنق اینن
روش ،وریان  POبر روی سطح هادی برای پالریزاسیون افقی بنه
1
2

 N  H
S proj

' dx ' dy

Genetic algorithm
Horn

2

| N |

ˆjkr 'r

j k 2
4

  rˆ  rˆ e

inc

E far  



 N  H

رابطننه ( ،)1مبنننای انجننام محاسننبات در تحقننق پرتننو طننی
بهینهسازی خواهد بود .محاسبه عددی انتگرال با استفاده از روش
گاوس -لژاندر میباشد که در ] [30آورده شدهاست .در ادامه روند
بهینهسازی بیان میگردد.
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متغیرهای بهینهسازی را بهصورت ماترید زیر تعریف میکنیم:

 -2-2سنتز پرتو مسطح
مطابق شکل ( )1چنانچه  Nتغذیه و  Mنموننه از ناحینه مطبنوب

] X  [ A1 , A2 ,... AN , 1 , 2 , ... N

()13

داشننته باشننیم ،مینندان حاصننل از تغذی نة  nام در نقط نة  mام را
m
بهصورت  Enm  E pm, n  Eqm, nمیتنوان نوشنت کنه در آن  E p , nو

m
 Eq , nبه ترتیب مولفههای همراستا و متعامد ناشی از تغذیة  nام

در نقطة  mام است و داریم:

هدف به سه ناحیه تقسیم میشود .برای هر ناحیه مرز منحصر بنه
فرد آن تعریف میشود و زمانی که توان نقاط واقنع در آن ناحینه،
مرز تعیین شده را اقناع کند خطنای مربنوط بنه آن ناحینه -کنه
اختالف مقدار توان حاصل شده با مقدار مورد نظنر اسنت -صنفر

E pm, n  cos Em, n  sin  Em, n

( -1الف)

تعریف تابع هزینه مطابق با شکل ( )3صورت میگینرد .پرتنو

میگردد؛ ناحیه ( ،)1ناحیه زاویهای مسطح بین زوایای Ɵ1و  Ɵ2با
Eqm, n  sin  Em, n  cos Em, n

( -1ب)

میدانهای

 Eو

m
,n

تغییرات مجاز1/5dBاست .ناحیه دوم ،ناحیهای است که سطح

 Em, nهنر کندام دارای دامننه 𝜹 و فناز φ

هستند .بهعبارتی:

گببر های کناری را مشخص میکند کنه بایسنتی کمتنر از حند
تعریف شده ی  SLLباشد .ناحیه سوم ،ناحیه گذار از ناحیه اول به
ناحیة دوم است که طبق شکل ناحیهای با شیب  3/1 dBاست.

jm,n

( -1الف)

Em, n  m, ne

jm,n

( -1ب)

1.5dB

Em, n  m, ne

حال چنانچه دامنه و فاز تغذیه  nام بهصورت  Ane jدر نظر
n

گرفته شود ،آنگاه:
( -1الف)
( -1ب)

SLL
) j (m,n  n

Em, n  Anm, ne

) j (m,n  n

Em, n  Anm, ne

Ɵ2

و میدان کل در نمونة  mام بهصورت زیر بهدست میآید:
2

() 0

2

2

E m  E pm  Eqm

شكل ( :)2مرزهای مطبوب پرتو مسطح

تابع هزینه بهصورت مجموع خطا در ننواحی منذکور تعرینف
میشود:

که در آن:
( -11الف)

N

E pm   E pm, n
n 1

( -11ب)

Ɵ1

3

()12

F ( X )    Ri
i 1

N

Eqm   Eqm, n
n 1

ماترید ( )13با استفاده از الگوریتم های وسنتجوی هندایت
شده تصادفی 3چون بهینهسازی گروه ذرات [31] 2و ینا الگنوریتم

کمیت مورد قیاس در بهینهسازی بهصورت زیر است:

0

()11

2

قدرتمند ژنتیک ] [31،31وهت رسیدن به پرتو مطبنوب بهیننه

Pm  10log Em

می گردد .در بخش بعد با ذکنر مثنالی سننتز پرتنو مسنطح بینان

 Pmتابعی است کنه در راسنتای رسنیدن بنه مقندار مطبنوب

میشود.

 تحت تعریف تابع هزینه -1بهینهسازی میشود .در حالنت کبنیRandom-guided search algorithm
Particle swarm optimization
4
Genetic algorithm
2
3

Cost function

1
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در شکل ( )2پرتو حاصل شده در نسل اول ،پنجاهم و صدم

 -3نتایج و بحث
بر اساس روند ارائه شده در بخش قبل ،هدف منا اینن اسنت کنه
آنتن بازتابنده با پرتو مسطح در بازه  -31تنا +31درونه طراحنی
کنیم .مطابق شکل ( Ɵ2 = -Ɵ1 =31 ،)3و مقدار  SLLنینز برابنر
 -31dBتعریف می شود .قطر بازتابنده برابنر  11λدر نظنر گرفتنه
شدهاست .برای کانون و ارتفاع آنتن نیز مقادیر  10λو  3λانتخاب
میگردد .در فرکاند طراحی  11گیگاهرتز ،مؤلفههای طراحی در
ودول ( )1آورده شدهاست .همچنین آنتنهای تغذیه ،آنتن بنوقی
با قطر  1/1λانتخاب میشود .الگوی تشعشنعی آننتنهنای تغذینه
بصورت ) cos5(Ɵدر نظر گرفتنه شندهاسنت .وهنت سننتز پرتنو
مذکور ،تعداد  1تغذیه انتخاب می گردد .گام بعدی ،تعیین دامننه
و فاز عناصر تغذیه است .مطابق نتایج شنبیهسنازی ،ایزوالسنیون
بین تغذیهها بیش از  31dBاست؛ از اینرو ،تئوری ارائنه شنده بنا
دقت خوبی قابل اعمال است .وهت انجام بهینهسازی ،با اسنتفاده
از روش  POذکر شده در بخش قبنل بنردار میندان الکتریکنی در
تمامی نمونهها محاسبه میگردد .اینکار برای تمامی عناصر تغذیه
انجام می شود و نتایج در فایبی ذخیره میگردد .بنهعبنارتی فاینل
حاصل شامل بردار

بنرای  m=1,2,...,Mو  n=1,2,...,Nاسنت.

اکنون فراینند بهیننه سنازی قابنل انجنام اسنت .در اینن مقالنه از
الگوریتم ژنتیک وهت بهینهسازی استفاده شدهاسنت .بنا در نظنر
گرفتن کروموزوم تعریف شنده در ( -)13کنه در آن  N =1اسنت
توان بهنجار شده 1براساس رابطة ( )11محاسنبه شنده و متعاقبنا
تابع هزینه ارزیابی می شود .این فرایند مادامیکه خطای از پنیش
تعیین شدة 1e - 1حاصل شود ادامه مییابد .تنظیمات الگنوریتم
در ودول ( )2آورده شدهاست.

آورده شدهاست .الزم به ذکر است که در نسل صدم همگرایی
حاصل شدهاست .روند همگرایی در شکل ()0

شدهاست .زمان انجام بهینهسازی که با استفاده از رایانهای با
پردازندة  Corei5 @3.1GHzانجام گرفته ،برابر  10ثانیه است.
الزم به ذکر است که این زمان برای تحبیل به روش  POمرسوم
برابر  31ثانیه است .همانطور که مشاهده میشود ،پرتو هدف به
خوبی سنتز شدهاست .تغییرات در ناحیه شکل داده شده کمتر از
 1/1dBاست .مقادیر نهایی دامنه و فاز عناصر در شکل ( )1آورده
شدهاست .حال به بررسی صحت روند ارائه شده میپردازیم .در
این راستا آنتن با ضرائب تغذیه بهدست آمده در شکل ( )1توسط
نرمافزار  FEKOشبیهسازی میشود و پرتو حاصل با پرتو سنتز
شده مورد مقایسه قرار میگیرد .تغذیهای که در شبیهسازی مورد
استفاده قرار میگیرد در شکل (-1آ) نشان داده شدهاست .ابعاد
تغذیه نیز در ودول ( )2آورده شدهاست .در شکل ( -1ب) پرتو
شبیهسازی شده برای تغذیه به همراه پرتو در نظر گرفته شده در
تحبیل نشان داده شدهاست .بر پایة تغذیه ذکر شده ،آنتن با
ضرائب تغذیه بهدست آمده مورد شبیهسازی قرار میگیرد .نتایج
در شکل ( -1ج) آورده شدهاست .همانطور که از شکل واضح
است ،پرتو حاصل از شبیهسازی توسط نرمافزار  FEKOبا پرتو به
دست آمده در تطابق است که این موضوع صحت روند سنتز را
نشان میدهد .الزم بهذکر است که مطابق نتایج بهدست آمده،
بهره آنتن  3321 dBاست .همچنین پهنای پرتو آنتن در صفحة
 03 ،φ=0دروه و در صفحة  0 ،φ=01دروه میباشد.
جدول ( :)3مقایسه مشخصات تشعشعی پرتو سنتز شده با

جدول ( :)1مؤلفههای هندسی آنتن بازتابنده

مطالعات پیشین

)D (cm

)f (cm

)h (cm

01

03

1

پرتو مسطح.
تعداد نسل

111

1

اندازه
جمعيت

111

حد هزینه

3

دقت تكرار

1e -1

تغييرات در ناحيه

شيب نزول

شكل داده شده

dB/°

][11

< 3/1 dB

1/1

][11

< 2 dB

1

][11

< 3dB

3

كميت

جدول ( :)2تنظیمات الگوریتم ژنتیک پیادهسازی شده وهت سنتز

2

نشان داده

0

1e -1
1

Generation
Population size
3
Fitness limit
4
Tolerance function
5
Normalized
2

مرجع

][21

< 3/1 dB

1/21

مقاله حاضر

< 1/1 dB

3/23
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(آ)

31

شكل ( :)0همگرایی الگوریتم ژنتیک پیادهسازی شده در سنتز پرتو
مسطح

(ب)
شكل ( :)5دامنه و فاز سنتز شدهی عناصر تغذیه وهت حصول
پرتو مسطح

(ج)
شكل ( :)3پرتو آنتن بازتابنده چندتغذیهای (آ) اولین نسل (ب) نسل
پنجاهم (ج) نسل صدم

(آ)

نشریه علمی ”رادار “ ،سال نهم ،شماره  ،1بهار و تابستان 1011

33

شکلدهی به سطح بازتابنده است که بیانگر آن است که پرتنو بنه
حالت ایدهآل بسیار نزدیکتر است .در اینن مقالنه ،پرتنو مسنطح
سنتز شده با پرتو حاصل شده از سنتز آنتنهای مدار چاپی ][11
و ] [11و دو قطبی ] [10که در مطالعات پیشین حاصنل شنده
مورد قیاس قرار گرفته است .نتایج در ودول ( )0آورده شدهاست.
چنانچه واضح است کیفیت پرتو سنتز شده در مقاله حاضر بیشتر
از بررسیهای پیشین است.
جدول ( :)0مؤلفههای هندسی آنتن تغذیه
)D1 (mm

84

)D2 (mm

33

h

31

(ب)

 -0نتيجهگيری

(ج)
شكل (( :)6آ) آنتن تغذیة مورد استفاده در شبیهسازی (ب) مقایسه
پرتو در نظر گرفته شده درتحبیل با پرتو شبیهسازی شده برای تغذیه
(ب) مقایسه پرتو حاصل شده از روند سنتز و شبیهسازی توسط نرمافزار
FEKO

وهنت مقایسننه پرتننو حاصننل شنده بننا آنچننه در ] [31از طریننق
شکل دهی بنه سنطح بازتابننده حاصنل شنده اسنت ،خصوصنیات
تشعشعی پرتوها شنامل تغیینرات 1در ناحینة شنکل داده شنده و
شیب نزول 3مورد مقایسه قرار میگیرد .محاسبه شنیب ننزول در
] [21بیان شده است .شایان ذکر است که کم بنودن تغیینرات در
ناحیه شکل پرتو و زیاد بودن شیب نزول مالک تشابه ریاضی پرتو
نسبت به پرتو ایده آل است .در ودول ( ،)0نتیجنه مقایسنه آورده
شده است .چنانچه از ودول مشخص است ،طراحی چند تغذیهای
تغییرات کمتری را در ناحیه شکل پرتو حاصل میکند .همچننین
شننیب نننزول در طراحننی چننند تغذیننهای تقریبننا دو برابننر روش
Ripple
Rejection slope

1
2

در این مقاله تحقق پرتو مسطح در آنتنهای بازتابنده بنا اسنتفاده
از رهیافت چند تغذیهای مورد بررسی قرار گرفت .در این راستا بر
پایه الگنوریتم ژنتینک و بنهکنارگیری روش ننور فیزیکنی (،)PO
ضرایب تحریک عناصر تغذیه آنتن بازتابنده دروهت تحقنق پرتنو
مورد نظر سنتز میگردند .در این مقاله همچننین وهنت کناهش
زمان محاسبات ناشی از تحبیل  ،POروشی ارائه شدهاست که طی
آن زمان انجام تحبیل کوتاه میگردد .در روش حاضر انتگرالهای
تشعشعی  POطی نگاشتی به فضای دو بعدی تصویر منیگنردد و
در نتیجه زمان محاسبات کاهش مییابد .روند منذکور در وهنت
تحقق پرتو مسطح در بازة زاویهای  -31تا  +31بهکار گرفته شد و
خصوصیات تشعشعی پرتو بهدست آمده بنا آنچنه از طرینق روش
شکل دهی به سطح بازتابننده انجنام گرفتنه ،منورد مقایسنه قنرار
گرفت .نتایج حاکی از این نکته است که طراحنی چنند تغذینهای
تغییرات کمتری را در ناحیه شکل پرتو حاصل میکند .همچننین
شیب نزول در طراحی چند تغذیهای بیشتر از روش شکلدهی به
سطح بازتابنده است که بیانگر آن است که پرتو به حالت ایندهآل
بسیار نزدیکتر است .روش ارائه شده در این مقاله پرتنو هندف را
در زمان کم و با دقت مطبوب تحقق میدهد و از ایننرو ،مناسنب
وهت کاربردهای راداری است.
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Abstract
Numerous researches have been performed on the reflector antenna for realizing beam-shaping
using level-shaping. However, little study has been done for realizing the shaped beam through
the multi-feed approach. The main goal of this paper is to provide a synthesis procedure for
realizing the flat-topped pattern in reflector antennas using the multi-feed approach. In this way,
based on the genetic algorithm (GA) and utilizing the physical optic (PO) method, the excitation
coefficient of the feeding array is synthesized to achieve the desired pattern. Furthermore, in this
paper, an efficient method for reducing the computational time of PO integrals is introduced. In
this way, the 3D PO integrals are mapped to 2D integrals; which results in about 30%
computational time reduction. The proposed procedure is employed to realize a flat-topped
pattern in the angular scope of -20o to +20o and the radiation characteristics are compared with
those presented through the shaped reflector method in the literature. Results show that the
multi-feed approach obtains the desired beam more accurately.
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