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Tekst będzie modyfikowany

ANTENY MIKROPASKOWE O DUśYM ZYSKU KIERUNKOWYM

1. WSTĘP
W niektórych aplikacjach antenowych wymagane jest zwiększenie zysku
energetycznego anteny, nawet kosztem zwiększenia wymiaru w kierunku
prostopadłym do powierzchni laminatu.
Takie anteny działają zgodnie z koncepcja wykorzystywaną w rezonatorze
Fabry-Perot [3]. W wielkim uproszczeniu moŜna powiedzieć, Ŝe energia
elektromagnetyczna (przedstawiona na Rys.1 w postaci promieni),
wypromieniowana przez dolny promiennik wielokrotnie pada na dodatkową,
relatywnie grubą płytę dielektryka, częściowo załamuje się na granicy
ośrodków, częściowo odbija się od niej. W ten sposób formowane jest w
apreturze anteny pole o bardziej efektywnym rozkładzie pola niŜ bez płytki
dielektrycznej. Powoduje to wzrost zysku energetycznego i zmniejszenie
poziomu listków bocznych. Inaczej mówiąc, wytwarzana jest sytuacja
swoistego „rozproszenia” energii, rezultatem czego jest wytworzenie większej,
synfazowo pobudzanej apertury.
Im niŜsza częstotliwość pracy anteny, tym grubość laminatu musi być
większa. Jest to istotny problem konstrukcyjny, gdyŜ grubość takiej płytki
moŜna zwiększać jedynie poprzez składanie pakietów z płytek o
standardowych grubościach. Grubość płytki dla laminatów z duŜą wartością
przenikalności dielektrycznej ε (np. 10) jest mniejsza niŜ dla laminatów z
niskim ε (np. teflon - 2.5). Jednak naleŜy znaleźć tutaj kompromis. Laminaty z
duŜą wartością przenikalności dielektrycznej mogą wnosić znaczne straty
energetyczne tgδ. Poszczególne warstwy pakietów mogą mieć róŜną
grubość, róŜne wartości przenikalności dielektrycznej ε [2].
W celu zwiększenia efektywności anteny grubość płytki nie powinna być
stała. Tym parametrem moŜna w określonym stopniu „regulować” kształt
rozkładu pola w aperturze.
Realne wartości przyrostu zysku energetycznego wynoszą 4÷6 dB, w
zaleŜności od częstotliwości, jakości laminatu, wielkości ekranu itd. W pracy
[6] podano, Ŝe przyrost zysku energetycznego uzyskany w przykładowej
antenie wynosił 18 dB.
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Rys.1. Zasada działania anteny (rysunek o tyle nieprecyzyjny, Ŝe nie uwzględnia zmiany kąta
przy przechodzeniu fali przez dielektryk)

Rys.2. z [4]

Rys.3. z [4]

Rys.4. Wyniki obliczeń [4]

MoŜna powiedzieć, Ŝe omawiana antena składa się z dwóch części –
promiennika (swoistego „drivera”) i płytki dielektrycznej, „poprawiającej”
rozkład pola w aperturze anteny.
„Driver” moŜe być zbudowany w postaci anteny jednowarstwowej lub
wielowarstwowej (dwuwarstwowej – Rys. 5). Wariant wielowarstwowy
zapewnia szersze pasmo pracy anteny. Kształt pobudzającego promiennika
moŜe być dowolny (prostokątny, kołowy, trójkątny itd.). WaŜne jest to, aby
płytka dielektryka całkowicie pokrywała/nakrywała promiennik ( z zapasem).
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Rys.5. Inny wariant anteny

Warto jednak zauwaŜyć, Ŝe grubość anteny jest stosunkowo duŜa, co
spowodowane jest koniecznością umieszczenia dodatkowej płytki/płytek w
znacznej odległości od promiennika. Korzystając z danych wymiarowych
przykładu z pracy [6] , gdzie grubość anteny wynosi 5 mm (dla f=14.5 GHz),
moŜna oszacować, Ŝe dla f=1.5 GHz będzie ona równa około 50 mm.
2. Przykład [ ]
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