
  

 مجموعۀ آزمایشگاهی آنتن

 ها و مفاهیمآزمایش



 راژان پرتو پارس
Ragan Parto Pars 

 ها و مفاهیمآزمایش

 آنتن زمایشگاهیمجموعۀ آ

 

 
1 

 
 

 ها و مفاهیمآزمایش
 است:تدوین گردیده ۀ آزمایشگاهی آنتنهایی به شرح زیر برای مجموعجهت دستیابی به اهداف آموزشی، آزمایش

 دایپل: آنتن 

o نیم موج دایپل آنتن تشعشعی الگوی بررسی (2/λ )صفحۀ  درE؛  

o تمام موج دایپل آنتن تشعشعی الگوی بررسی (λ )صفحۀ  درE؛ 

o 1.5 دایپل آنتن تشعشعی الگوی بررسی ( طول موجλ1.5 )ۀ صفح درE؛ 

o طول موج 2.5 دایپل آنتن تشعشعی الگوی بررسی (λ2.5 )ۀ صفح درE؛ 

o طول موج 4.5 دایپل آنتن تشعشعی الگوی بررسی (λ4.5 )ۀ صفح درE؛  

o موج نیم دایپل آنتن وسیلۀبه متعامد پالریزاسیون تضعیف بررسی (2/λ)؛ 

o موج نیم دایپل آنتن تشعشعی الگوی بررسی (2/λ )ۀ صفح درH. 

 یودا-آنتن یاگی: 

o  الگوی تشعشعی آنتن دایپل در صفحۀ بررسیE؛ 

o  الگوی تشعشعی آنتن دایپل با نگهدارندۀ مخصوص در صفحۀ بررسیE؛ 

o با یک رفلکتور و بدون دایرکتور )دو عنصر( در صفحۀ  یودا-الگوی تشعشعی آنتن یاگی بررسیE؛ 

o  با یک دایرکتور و بدون رفلکتور )دو عنصر( در صفحۀ  یودا-آنتن یاگیالگوی تشعشعی بررسیE؛ 

o ایود-بررسی الگوی تشعشعی آنتن یاگی ( با سه عنصرR-DIP-D در صفحۀ )E ؛ 

o یودا-بررسی الگوی تشعشعی آنتن یاگی ( با شش عنصرR-DIP-4D در صفحۀ )E؛ 

o  یودا در صفحۀ -الگوی تشعشعی آنتن یاگیبررسیH. 

 ایهای روزنهآنتن: 

o  ۀصفح در بزرگ شیپوری آنتن تشعشعیبررسی الگوی E؛ 

o  ؛بزرگ شیپوری آنتن پالریزاسیون تلف ضریببررسی 

o ؛پالرایزر ۀصفح اثر بررسی 

o  ۀصفح در بزرگ شیپوری آنتن تشعشعی یالگوبررسی H؛ 

o ۀدر صفح کوچکآنتن شیپوری  تشعشعی یلگوبررسی ا H؛ 

o  ۀآنتن شیپوری کوچک در صفح تشعشعی یالگوبررسی E؛ 

o  در صفحات  آنتن موجبری با انتهای باز تشعشعیالگوی بررسی(E  وH). 

 ای:های آرایهآنتن 
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o ۀصفحگیری الگوی تشعشعی اندازه H ؛های شکافی )آرایۀ خطی(آرایۀ آنتن 

o ۀصفحگیری الگوی تشعشعی اندازه E ؛های شکافی )آرایۀ خطی(آرایۀ آنتن 

o ؛گلبرگ اضافیرفتار  بررسی 

o  ؛رفتار اسکن الگوی تشعشعی آرایۀ آنتنی با تغییر فرکانسبررسی 

o  ای(آنتن مایکرواستریپ )آرایۀ صفحهبررسی. 

  هلیکالآنتن: 

o ؛های فرستنده و گیرندهبا پالریزاسیون یکسان آنتن هلیکالگیری الگوی تشعشعی آنتن اندازه 

o ؛هلیکالتشعشعی آنتن  بررسی تأثیر انعکاس روی الگوی 

o ؛های فرستنده و گیرندهآنتن مخالفپالریزاسیون با  هلیکالگیری الگوی تشعشعی آنتن اندازه 

o  مخالف؛ون پالریزاسیهای فرستنده و گیرندۀ دارای آنتن در هلیکالتأثیر انعکاس روی الگوی جهتی آنتن 

o  آنتن هلیکال؛ تشعشعیتأثیر صفحۀ پالرایزر روی الگوی 

o هتی.اصلی الگوی ج گلبرگعشعی آنتن فرستنده در محل ماکزیمم نوع پالریزاسیون موج تش تعیین 

 های مایکرواستریپ: آنتن 

o گیری الگوی تشعشعی آنتن مایکرواستریپ تک؛اندازه 

o بررسی اثر تغییر زیرالیه روی آنتن مایکرواستریپ تک؛ 

o گیری الگوی تشعشعی آنتن مایکرواستریپ دو طبقه؛اندازه 

o ؛ایگیری الگوی تشعشعی آنتن مایکرواستریپ با تزویج روزنهاندازه 

o ؛1روش -با پالریزاسیون دایروی گیری الگوی تشعشعی آنتن مایکرواستریپ تکاندازه 

o ؛2روش -گیری الگوی تشعشعی آنتن مایکرواستریپ تک با پالریزاسیون دایرویاندازه 

o ؛4×1ن مایکرواستریپ آرایۀ خطی گیری الگوی تشعشعی آنتاندازه 

o 2×2یکرواستریپ آرایۀ خطی گیری الگوی تشعشعی آنتن مااندازه. 

 

 ه:شود باست مفاهیم مختلفی از حوزۀ آنتن بررسی شوند؛ از جمله مفاهیم مورد نظر اشاره میها تالش شدهدر این آزمایش

 ؛موجبر با انتهای باز انتهای در مبناصفحۀ  دادن قرار اثر 

 شود؛بررسی میمبنا  ۀهای صفحاثر پراکندگی امواج از لبه 

 ؛شنواییهم ۀاثر قطرات باران در رفتار انتشار امواج و پدید 

 ؛ایهای آرایهدر آنتن جاروب پرتو آنتن 
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 ؛های گریتینگلوب رخ دادن 

  پرتو مدادی و بادبزنی؛ نظیر صخا یپرتوها ردمو درمطالبی 

 ؛آنها تخصوصیا و وییردا نسیوایزرپال با اجموا ردمو در طالعاتیا 

 ید؛مینما دهستفاا وییردا نسیوایزرپال با هایاز آنتن که یوییراد لینک یک در انعکاسثیر أت 

 ؛پ با الگوی خطی و دایرویهای مایکرواستریآنتن 

 های مایکرواستریپ؛اثر زیرالیه در طراحی آنتن 

  و مدادی و بادبزنی؛پرت نظیر صخا یپرتوها ردمو درمطالبی 

 ... 

 

 ،SLL و HPBW ،FBR ،ARهایی از جمله: گیری ویژگیها و اندازهالگوی تشعشعی آنتنها نحوۀ رسم همچنین در این آزمایش

 است.در نظر گرفته شده


