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چكيده
 طراح یش ه اس ت س امانهW  گیگ اهرت در بان10 در این مقاله یک آنتن شبهاپتیک تصویربردار موج میل یمت ری در فرک ان مرک ی
 میلیمتر نیاز دارد این س امانه غیرفع ال92  متری به تفکیکپذیری کمتر از5 تصویربردار طراحیش ه جهت تشخیص اشیای فل ی در فاصله
شامل ترکیبی از یک ع سی دیالکتریک (اپتیک اولیه) جهت کانونی کردن تابش و یک هورن هرم ی (اپتی ک اانوی ه) ب ا دی وارهه ای فل ی
 به آشکارساز است پارامترهای کلی این سامانه ب ا اس تفاده از روش اپتی ک هن س ی،بازشون ه برای ه ایت و ت ویج مناسب تابش کانونیش ه
 برای تج یهوتحلیل آنتن ع سی جهت یافتن محل وABCD محاسبه ش ه است در ادامه ترکیبی از روش باریکه گاوسی و ماتری انتقال پرتو
 برای طراحی ع سی و تص یق نت ایج طراح ی ب ر اس اZEMAX ان ازه هورن تغذیه استفاده ش ه است از نرماف ار ق رتمن طراحی اپتیکی
 میلیمتر052 ) با قطر دهانهHDPE(  ماده پلیاتیلن بسیار چگال،ردیابی پرتو استفاده ش ه است در طراحی و شبیهسازی ع سی دیالکتریک
 گیگاهرت طراحی ش ه است شبیهسازی هورن و10  دسیبل در فرکان مرک ی99/1 بهکار رفته است سپ یک هورن هرمی بهینه با بهره
 انجام ش نتایج شبیهسازی آنتن هورن هرمی نشان میده ک ه ترکی ب آنCST  وFEKO بررسی نتایج آن با استفاده از نرماف ارهای تجاری
) برای طراحی سامانه شبهاپتیک ش املABCD  باریکه گاوسی و ماتری،با ع سی دیالکتریک مناسب است و روش تلفیقی (اپتیک هن سی
 ساده و کارآم است،ع سی و هورن برای تصویربرداری با ال امات موردنظر دقیق
 طراحی اپتیکی و روش باریکه گاوسی، آنتن شبهاپتیک، تصویربرداری موج میلیمتری:يدواژهها
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Abstract
In this paper, a quasi-optical millimeter wave imaging antenna at central frequency of 94 GHz in W-band is
designed. The designed imaging system requires resolution less than 30 mm at distance of 5 meters to recognize
metal objects. This passive system consists of a combination of a dielectric lens (primary optics) to focus the
radiation and a pyramidal horn (secondary optics) with open metal walls to properly direct and couple the focal
radiation to the detector. The general parameters of this system are calculated using the geometrical optics method.
Then the combination of Gaussian beam method and ABCD ray transfer matrix is used to analyze the lens antenna
to find the location and size of the feeding horn. The powerful optical design software ZEMAX was used to design
the lens and to verify the design results based on ray tracing. The designed dielectric lens is made of High Density
Polyethylene (HDPE) with a diameter of 650 mm. Then, an optimized pyramidal horn with gain of 18.9 dB at
center frequency of 94 GHz is designed. The simulation of the horn and investigation of its results performed using
the FEKO and CST commercial softwares. The simulation results of the pyramid horn antenna indicate that its
combination with dielectric lens is appropriate and the hybrid method (geometrical optics, Gaussian beam and
ABCD matrix) to design the quasi-optical system, including the lens and the horn antenna for imaging with
considered requirements, is accurate, simple and efficient.
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ام روزه س امانه تص ویربرداری م وج میل یمت ری ()MMW
کاربردهای بس یاری دارد ای ن س امانه توان ایی تص ویربرداری در
آب وهوای نامساع را دارد و امکان شناس ایی اش یا مخف ی زی ر
لبا  ،پلیمرها و را فراهم میکن [ ]9ته ی های ج ی شامل
تفن ه ای پالس تیکی و س رامیکی ،چاقوه ا و توس
آشکارسازهای فل ی قابل شناسایی نیستن آشکارس ازهای فل ی
تنها میتوانن اه اف فل ی مانن اب اره ای معم ولی و چ اقو را
شناسایی کنن از سوی دیگر ااربخشی این آشکارسازها بسته ب ه
مق ار ،جهت و نوع فل متفاوت است عالوه بر این ،آشکارسازهای
فل ی تفاوتی بین اقالم ی مانن عین ک ،کمربن  ،کلی و ب ا
ته ی ات واقع ی را تش خیص نم یدهن و ای ن ام ر منج ر ب ه
هش ارهای کاذب میشود [ ]2م ی ت مه م تص ویربرداری م وج
میلیمتری نسبت به تصویربرداری مرئی و مادون قرم ای ن اس ت
که امواج میلیمتری از مه ،دود ،ابر و مواد جام مانن یخ ،بتن یا
پارچه عبور میکنن و اتالف بسیار کمی دارن عالوه بر این ،ای ن
سامانهها در مقایسه با رادار نیازی به فرستن ه ن ارن []9
امواج میلیمتری در مح وده طولم وج  9ت ا  92میل یمت ر
طیف الکترومغناطیسی قرار دارن که متناظر با مح وده فرکانسی
 922-92گیگاهرت است [ ]0با توجه به نظریه تابش جسم سیاه،
اجسام در مح وده موج میلیمتری تابش حرارتی دارن و ش ت
تابشی آنها به گسیلن گی و دمای جسم بستگی دارد []5
با توجه به عبوردهی اتمسفر دو بان فرکانسی بهین ه ،بان
(فرکان  95گیگاهرت ) و بان ( Wفرکان  10گیگ اهرت ) ب رای
استفاده در تصویربردارهای موج میلیمتری وجود دارد بان  Wدر
مقایسه با بان  Qکیفیت تصویر و تفکیکپذیری مک انی 2بهت ری
دارد ک ه توس ح پ راش کنت رل م یش ود فاص له س امانه
تصویربردار موج میلیمتری از ه ف ،معموالً چن ین مت ر اس ت
البت ه تحقیق ات ان کی در م ورد عملک رد تص ویربردار م وج
میلیمتری در فواصل ن دیک گ ارش ش ه است []0
Q

تاریخچه فناوری موج میلیمتری به سال  9912برمیگ ردد،
اما اولین فعالیتهای مهم در این زمینه در دهه  9192انجام ش
[ ]2دیچفیل و انگلن [ ،]9اول ین س امانه تص ویربرداری م وج
میلیمتری در بریتانیا را در سال  9155ارائه نمودن از آن زم ان
تاکنون ،این فناوری با پیشرفتهای سریع در سالهای اخیر ادامه
یافته است [ ]1میتوان از ع س ی دیالکتری ک ی ا بازتابن ه در
ساخت سامانههای تص ویربرداری اس تفاده ک رد ب هعن وانمث ال
ساخت سامانه بازتابی تصویربردار با قط ر  9مت ر در فرک ان 10
گیگاهرت گ ارش ش ه است [ ]92در سال  2299نی یک سامانه

تصویربردار در فرکان  222گیگاهرت با استفاده از یک بازتابن ه
بیضوی که قطر م ثار دهان ه ورودی آن  09/2س انتیمت ر ب ود و
توانایی تصویربرداری با ق رت تفکیک  92میل یمت ر در فاص له 9
متری را داشت ،س اخته ش در ای ن س امانه از آین ه ب هعن وان
جاروبگر استفاده ش ه است [ ]99در نمونهای دیگر از یک آنتن
کاسگرین با قطر  92سانتیمتر که توانایی تصویربرداری از شئ در
فاصله  9متر با تفکیک پذیری  99میلیمت ر دارد ،اس تفاده ش ه
است [ ]92ساخت سامانه تصویربردار عبوری نی از شئ در فاصله
 9/5متری با تفکیکپذیری  29میلیمتر با اس تفاده از ع س ی از
جن  HDPE9با قطر دهان ه ورودی براب ر ب ا  09س انتیمت ر در
فرکان  91گیگاهرت [ ]9و سامانهای مشابه با تفکیکپذیری 95
میلیمتر در فاصله  9/5مت ری گ ارش ش ه اس ت [ ]5س اخت
سامانهای عبوری از جن  HDPEبا قطر ورودی  52سانتیمتر در
فرکان  10گیگاهرت نی که از آرایه یک بع ی گیرن ه اس تفاده
میکن  ،در سال  2299گ ارش ش ه است [ ]99همچن ین ی ک
سامانه تصویربردار که از ع س ی تفل ون ب ا قط ر  52س انتیمت ر
ساختهش ه است ،در فرکان  95گیگاهرت از شئ در فاص له 2/9
متر با تفکیکپذیری  02میلیمتر تصویربرداری میکن [ ]90در
سال  2299نی یک سامانه تصویربردار آرایه کانونی با اس تفاده از
ع سی از جن آکریلیک 0با قطر  22سانتیمتر با تفکیکپ ذیری
 2س انتیمت ر در فاص له  9مت ر ،در فرک ان  25-15گیگ اهرت
ساختهش ه است []95
سامانه های اپتیکی طراحیش ه ب رای دریاف ت ت ابش م وج
میلیمتری ،سامانههای شبهاپتیک 5هستن بسیاری از اج ای این
س امانهه ا مش ابه ب ا س امانهه ای اپتی ک هن س ی اس ت ،ام ا
تج یهوتحلیل انتشار بای اصالح شود تا اارات پراش لح ا ش ود،
زیرا در این ناحی ه ،ط ول م وج ت ابش ب ا ابع اد قطع ات اپتیک ی
قابلمقایسه اس ت اپتی ک هن س ی ب ا ق وانین انتش ار پرت و ک ه
نشاندهن ه یک دسته پرتو مستقیم است ،شامل روشهای کاملی
برای تحلیل سامانههای اپتیکی است و در آن ابعاد تم ام قطع ات
اپتیکی (مانن ع سیها ،آینهها و دهانهها) نس بت ب ه ط ولم وج
بهان ازهای ب رگ است که میتوان از اارات طولموج چشمپوش ی
کرد [ ]90در شرایطی که ابعاد سامانه در ح ط ولم وج باش
(می ان ن دیک دهانه یا آنتن) ،فرمولبن ی ک املی ب رای تحلی ل
رفتار پرتو و پراش نیاز است و انجام محاسبات دقی ق در س امانه،
نسبتاً وقتگی ر اس ت ش بهاپتی ک فاص له ای ن دو م ورد ح ی
(قراردادی) است و فرمولبن ی آن ش امل اا رات پ راش در ای ن
ناحیه است در حقیقت این ناحیه به این دلیل شبهاپتیک نامی ه
ش ه اس ت ک ه ناحی ه ب ین اپتی ک و الکترونی ک اس ت و ن وع
سادهش ه رفتار پیچی هتر اپتیک فی یکی را نشان میده []92
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می ان دی  ،تفکیکپ ذیری مک انی 9و حساس یت حرارت ی از
پارامترهای اصلی سامانه تصویربرداری موج میلیمتری هستن که
می ان دی و تفکیکپذیری مکانی توس زیرس امانه ش بهاپتی ک
مشخص میشون طراحی شبهاپتیک سامانه تص ویربرداری م وج
میلیمتری عم تاً به سه بخش طراح ی پارامتره ای ک ل س امانه
شبهاپتیک ،طراحی المان ک انونیکنن ه و طراح ی آن تن تغذی ه
تقسیم میشود بهترین تطابق بخشهای مختلف سامانه میتوان
با طراحی پارامترها ،المان کانونیکنن ه و آنتن تغذی ه ب ا در نظ ر
گ رفتن یک یگر ،ب هدس ت آی م واردی ک ه بای در طراح ی
پارامترهای کل سامانه در نظر گرفته شون شامل می ان دی  ،برد
تص ویربرداری ،ط رح آن تن 2و روش ج اروب 9هس تن الم ان
کانونیکنن ه میتوان ع س ی دیالکتری ک ی ا بازتابن ه باش
ع سیهای دیالکتریک زاویه جاروب ب رگتر فراهم م یکنن و
بهدقت ماشینکاری کمتری نس بت ب ه بازتابن هه ا نی از دارن ،
بنابراین ،گ ینه مناسبی برای المان کانونیکنن ه در ناحی ه م وج
میلیمتری هستن البته ماده ع سی در این ناحیه ط ولم وجی،
بای اتالف و جرم ویژه کم و اابت دیالکتری ک متوس طی داش ته
باش ( )εr=2-0پلیاستیرن ،0پلیاتیلن ،5تفل ون 0و رکس ولیت 2از
موادی هستن که معم والً در ناحی ه م وج میل یمت ری اس تفاده
میشون پ از طراحی پارامترهای شبهاپتیک ،ع س ی مناس ب
برای تشکیل لکه کانونی کوچک بای طراحی شود همچنین ن وع
و طراحی آنتنهای تغذیه اار مهمی بر عملکرد کلی سامانه دارن
معموالً آنتنهای هورن ،روش نایی مناس بی ب رای ع س یه ا ی ا
بازتابن هها ایجاد میکنن [90و ]99
در سامانههای ش بهاپتی ک ،پرت وی فض ای آزاد ک ه توس
ع سی متمرک ش ه است ،از طریق آنتن هورن به سمت م وجب ر،
که در آن آشکارسازها نصب میشون  ،ه ایت میشود آنتن هورن
(که نوعی موجبر بازشون ه 9است) ،برای انتق ال ی ا دریاف ت بهت ر
تابش به/از فضای آزاد به موج بر ت ویج 1م یش ود آن تن ه ورن،
تطبیق امپ ان بهتری به فضای آزاد را فراهم میکن  ،زیرا نسبت
به موجبر دهانه ب رگتری دارد بنابراین ،درک کامل ویژگ یه ای
انتقال و تابش آنتنه ای ه ورن در تج ی هوتحلی ل س امانهه ای
شبهاپتیک اساسی است []90
در ع سیها ،مانن بازتابن هها ،از فضای آزاد بهعن وان ش بکه
انتقال انرژی به هورن تغذیه اس تفاده م یش ود ازآنجاک ه ه ورن
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تغذیه در پشت دهانه ع سی قرار میگیرد ،انس اد دهان ه در ای ن
چی مان حذف میشود و ارتباط مستقیم از تغذیه تا فرس تن ه ی ا
گیرن ه برقرار میشود طراح ی ع س یه ا ب ا درج هه ای آزادی
موجود انجام میشود یک ع سی دیالکتریک یکنواخت دارای دو
سطح است و معادل با دو بازتابن ه است ،زیرا هر سطح یک درجه
آزادی دارد شکل دادن هر دو سطح به طراح اجازه م یده ک ه
یک ع سی با ابیراهی اصالحش ه طراحی نمای []91
در این پژوهش پارامترهای اولیه سامانه با اس تفاده از تلفی ق
روش اپتیک هن سی ،اپتیک گاوسی و ماتری  ABCDبا ح ذف
ریاضی پیچی ه ،با سرعت و دق ت ک افی محاس به ش ه اس ت و
طراحی تمام سامانه شبهاپتیک موج میل یمت ری ش امل اپتی ک
اولیه (ع سی دیالکتریک) و اپتیک اانوی ه (ه ورن) متناس ب ب ا
یک یگر انجام ش ه است که برد بیشتری نسبت به موارد ذکرش ه
داشته و درعینحال تفکیکپذیری مناسبی را ارائه میده ای ن
سامانه ب ا در نظ ر گ رفتن ال ام ات س امانهای ،مانن حج م ک ه
تعیینکنن ه ط ول س امانه اپتیک ی و در حقیق ت ع د ک انونی
( F/#برابر با  )9/95است ،جهت شناسایی اشیای پنهان زیرپوشش
در فاصله  5متری با تفکیکپذیری کمت ر از  92میل یمت ری ،ب ا
استفاده از روش تلفیقی ذکر ش ه ،طراحی ش ه است شبیهسازی
ع سی دیالکتریک این سامانه با در نظر گرفتن پارامترهای اولیه،
توس نرماف ار  ZEMAXصورت گرفته و بهینهسازی ش ه است
همچنین در این پژوهش هورن تغذیه مناسب ب رای ع س ی،
با در نظر گرفتن ایج اد روش نایی مناس ب روی ع س ی و تق ارن
الگوی بهینه با استفاده از نرماف ار  FEKOو  CSTطراحی و نتایج
آن بررسی ش ه است ،که در ادامه به آنها پرداخته میشود
ازآنجاییکه ساخت آرایه کانونی با استفاده از هورنه ا بس یار
ه ینهبر است ،میتوان با استفاده از روش جاروب مکانیکی که در
آن تمام سامانه شبهاپتیک صفحه شئ را جاروب م یکن ی ا ب ا
اس تفاده از روش اپتومکانی ک ک ه از ی ک بازتابن ه در س امانه
استفاده میشود ،صفحه شئ را جاروب کرد در اینجا با استفاده از
یک بازتابن ه که قبل از ع سی دیالکتریک قرار میگیرد ،میتوان
جاروب را انجام داد

 .2روش تحقیق
 .4-2طراحی پارامترهای کلی سامانه
سامانه شبهاپتیک عبوری از ع سی و هورن تشکیلش ه است در
این سامانه ،همانطور که در شکل ( )9نشان دادهش ه اس ت ،ب ا
کانونی ش ن پرتوی ورودی توس ع سی ش بهاپتی ک ی ک لک ه
کوچک بهدست میآی که بای در مرک فاز هورن قرار بگیرد تا با
استفاده از موج بر ب ه آشکارس از ت ویج ش ود مرک ف از ه ورن
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نقطه ای است که به نظر میرس یک آنتن از آن موجهای ک روی
را منتشر میکن پرتوی کانونیش ه ب هدلی ل وج ود ابیراه ی 9و
پراش ع سی ،در صفحه تص ویر گس ترده و موج ب ت ار ش گی
تصویر میشود ابیراهی ناشی از هن س ه ک روی س طوح ع س ی
است که منجر به انحراف شکل تصویر از حالت ای هآل میش ود و
پراش یک ویژگی طبیعی است که به پخش ش ن ت ابش هنگ ام
عبور از دهانه اشاره دارد و همواره در هر ع سی شبهاپتیک وجود
دارد اگر ع سی ابیراهی زیادی داش ته باش  ،اا ر پ راش نادی ه
گرفته میشود و اگر پراش بر ابیراهی غلبه داش ته باش  ،س امانه
مح ود به پراش است [ 0و ]22
صفحه تصویر

صفحه شی

شکل  .4نمایی از ع سی شبهاپتیک که پرتوی ورودی از صفحه شئ را
بر صفحه تصویر کانونی میکن []0

تفکی کپ ذیری مک انی در کاربرده ای تص ویربرداری ،درنهای ت
مح ود به پراش است زاویه مح ود به پراش متناظر با حلقههای
2
دایره ای الگوی پراش اس ت ک ه ش امل  90توزی ع برتابن گی
میشود و در شکل ( )2نش ان داده ش ه اس ت تفکی کپ ذیری
سامانه اپتیکی طبق معیار رایلی 9برابر است با [:]22

بنابراین ،در اولین ق م میتوان با تعیین ان ازه قطر دهانه ع س ی
با در نظر گ رفتن تفکی کپ ذیری مک انی در فاص له م وردنظر و
ال امات سامانه به طراحی سایر مثلف هه ا پرداخ ت و از اطالع ات
بهدستآم ه در شبیهسازی بهره برد
 .2-2طراحی عدسی شبهاپتیک
روشه ای طراح ی ش بهاپتی ک س امانه تص ویربرداری م وج
میلیمتری شامل اپتیک هن سی ،روش باریکه گاوس ی ،م اتری
انتقال  ABCDو روش ترکیبی است روش باریکه گاوسی ،روش ی
برای توصیف ویژگیهای انتشار موج الکترومغناطیسی اس ت و ب ا
در نظر گرفتن س رعت محاس بات ،پیچی گی و دق ت ،عملک رد
بهتری نسبت به سایر روشها دارد []99
محاسبه عملکرد اب ارهای ک انونیکنن ه ،مانن ع س ی ،در
فرمولهای باریکه گاوسی امک انپ ذیر اس ت هم انط ور ک ه در
شکل ( )9نشان داده ش ه است ،موج الکترومغناطیسی تابش ش ه
از صفحه شئ ،طبق قانون گاوسی منتشر میشود و توس ع سی
دریافت میشود ع سی جبه ه ف از م وج الکترومغناطیس ی را در
جهت انتشار عوض میکن تا توزیع می ان ج ی توس آن تن
گیرن ه دریافت شود []29
صفحه شی

صفحه تصویر

()9

شکل  .9طراحی زیرسامانه شبهاپتیک با استفاده از روش باریکه
گاوسی []29

اگر فاصله نقطه می ان تا محور برابر  ،شعاع باریکه گاوس ی ت ا
جایی که دامنه می ان  1/eمحور است برابر  ،انحنای جبهه ف از
کروی برابر و طولموج برابر باش  ،آنگاه توزیع می ان بهنج ار
بهعنوان تابعی از در صفحهای با اابت ،برابر است با:
() 2

⁄

]

مکان شعاع کمینه باریکه در
کمر باریکه نامی ه میشود رابطه بین
شکل  .2الف) تصویر یک منبع نقطهای ،ب) تصویر دوبع ی توزیع

() 9

برتابن گی ناشی از پراش (الگوی ایری) ،ج) سطح مقطع الگوی ایری،
 ρفاصله شعاعی بهنجار ش ه از منبع است []0
1

Aberration
Irradiance Distribution
3
Raleigh's Criterion
2

⁄

⁄

[

اس ت و ای ن ش عاع
و برابر است با:
⁄

]

[

انحنای جبهه فاز کروی در معادله زیر ص ق میکن [:]90
() 0

]

⁄

[

،
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همچنین پهنای باریک ه نص ف ت وان )HPBW(9پهن ای ک ل
باریکه در نصف ش ت بیشینه اس ت ب رای ی ک باریک ه گاوس ی
داریم [:]22
√

() 5

برای یافتن مکان و ان ازه کمر باریکه در ناحیه دوم میتوان از
ماتری عمومی  ABCDاستفاده کرد ماتری پرت و ی ا ،ABCD
در عناصر اپتیکی روی جابجایی و شیب پرت و ورودی ( و )
در صفحه ورودی عمل میکن و آن را طبق معادل ه م اتری ب ه
) در صفحه خروجی تب یل میکن [:]29
و
(
]

()0

ماتری
است:
()2

[

[]

]

[

انتقال برای یک ع سی نازک ب هص ورت رابط ه ()2
[]

]

⁄

[

[]

که فاصله ع سی تا صفحه شئ ،فاصله تصویر تا ع س ی و
فاصله کانونی ع سی است درنهایت میتوان مک ان ( ) و ان ازه
) را با ترکی ب ای ن
کمر باریکه گاوسی خروجی از ع سی (
ماتری و استفاده از پارامترهای باریکه گاوسی ،بهدست آورد:
⁄

() 9

⁄

⁄

() 1

] ⁄

⁄

[

که  w0inان ازه شعاع باریکه گاوسی در ص فحه جس م و
همکانونی باریکه گاوسی ⁄
است []20

فاص له

در صفحه کانونی و انتخاب ن وع
حال با بهدستآوردن
هورن مورداستفاده میتوان ان ازه دهانه هورن را تعیین کرد []25
تابش هورنهای میلیمت ری ک ه پرتوه ای تقریب اً ب ا ش کل
گاوسی تابش میکنن  ،را نی میتوان با اس تفاده از روش باریک ه
گاوسی تحلیل کرد [ ]92بنابراین ،ت ابش از چن ین وس یلهای را
میتوان اینگونه نشان داد که از کمر یک باریکه گاوسی م یآی
(شکل ]20[ )0

شکل  .1م ل انتشار باریکه گاوسی []20
Half Power Beam Width

1

بنابراین ،بهمنظور طراحی سامانه ،ابت ا پارامترهای کل س امانه ب ا
استفاده از قوانین اپتیک هن سی تعیین میشود سپ با استفاده
از فرمول به دستآم ه از ترکیب روش باریکه گاوس ی و م اتری
 ABCDبرای ع سی کانونیکنن ه ،مکان تصویر تشکیلش ه ک ه
نشاندهن ه محل قرارگیری مرک فاز ه ورن اس ت و ان ازه لک ه
تشکیلش ه که نشاندهن ه ابع اد دهان ه ه ورن اس ت ،ب هدس ت
میآی
 .9-2طراحی آنتن هورن تغذیه
آنتن به عنوان دستگاه انتقال یا مب ل بین موج ه ایتش ه و موج
فضای آزاد یا برعک تعریف میشود آنتنهایی که در سامانههای
شبهاپتیک مورد استفاده قرار میگیرن  ،آنتنهای دهانهای هستن
که مشخصههای تابش ص رفاً از طری ق می انه ای الکتریک ی و
مغناطیسی در طول دهانه مشخص میشود ،که دهان ه بیش تر ی ا
ح اقل برابر با طول موج است موجبر گشوده (آنتن هورن) ت ابش
را از فضای آزاد به آشکارساز انتهای موجبر ت ویج م یکن و ب ا
دهانه ب رگ (در مقایسه با طولموج) ،تطبیق امپ ان بهتری ب ه
فضای آزاد نسبت به یک موجبر ساده ایجاد میکن []90
آنتن تغذیه نسبت به یک منبع نقطهای بسیار ب رگتر اس ت
طبق اصل هویگن هر نقطه در روی جبهه موج در ح ال انتش ار
(که میتوان در دهانه هورن تغذی ه قرارگرفت ه باش ) م یتوان
بهعنوان یک منبع اانویه که موج کروی تابش م یکن  ،در نظ ر
گرفت ه ش ود طب ق نظری ه کل ر در پ راش ،انتش ار م وج
الکترومغناطیسی با اپتیک هن سی متفاوت اس ت و هنگ امیک ه
موج با مانع یا ناپیوستگی روبرو میش ود ،پ راش اتف اق م یافت
[]22
در این سامانه ،آنتن تغذیه یک مانع است و بای اارات پ راش
در نظر گرفته شود ،بنابراین ،تحلیل الکترومغناطی ک املی بای
صورت پذیرد آنتن هورن اساساً یک بخش فشرده از موجبر است
موج برها موج منتشرش ه را در یک مس یر انتخ ابش ه ه ایت
میکنن  ،موج از طریق فضای آزاد درون موجبر ه ایت میش ود و
توس دیوارهای فل ی ه ایتکنن ه مح ود میشود موج بره ایی
که معموالً در سامانههای میلیمتری و زیر میل یمت ری اس تفاده
میشون  ،میتوانن سطح مقط ع مس تطیلی ی ا دای ره ای داش ته
باش ن [ ]90ان واع مختل ف آن تن ه ورن ب ا س طح مقط ع و
طراحیهای متفاوت وجود دارن در مطالع ه آن تن ه ورن ب رای
سادهسازی تحلیل از قضیه معکو پذیر ریلی 2استفاده م یش ود
این نظریه بیان میکن که اگر یک آنتن در حال انتقال یا دریافت
تابش باش  ،ویژگیهای الگوی تابش در هر دو مورد یکسان اس ت

Rayleigh's Reciprocity Theorem

2
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و در هر دو صورت جریان توان 9یکسان است [ ]90این قض یه در
سراسر طراحی مورد استفاده قرار میگی رد آن تن ه ورن ک ه در
بسیاری از سامانههای شبهاپتیک مورد اس تفاده ق رار م یگی رد،
میتوان فرستن ه یا دریافتکنن ه تابش باش
دو مورد که بیشتر در سامانههای شبهاپتیک مورد استفاده
قرار میگیرن  ،هورنهای مخروطی و هرمی هستن هر هورنی
م ایا و معایب خود را دارد که هنگام طراحی سامانه شبهاپتیک
بای در نظر گرفته شود
در این قسمت برای دستیابی به تقارن الگوی تابشی بهتر
(ابیراهی کمتر) ،یک هورن هرمی طراحیش ه است ابعاد مختلف
پهنا و گشودگی دهانه در صفحههای متعام برای جبران ع م
تقارن شکل می ان دور در بین صفحات  Eو  Hاستفاده میشود

برحسب دسیبل بیان میشود گلبرگ اصلی جهت ح اکثر تابش
است و گلبرگهای جانبی تابش را در جهتهای ناخواسته نش ان
میدهن بن ابراین ،اگ ر آن تن ی ک س یگنال از ه ف م وردنظر
دریافت کن  ،مق اری تابش ناخواس ته از من اطق دیگ ر خ ارج از
ه ف دریافت میکن طراحان آنتن میخواهن تا ح امکان ای ن
گلبرگهای ج انبی را ب ه ح اقل برس انن معم والً ای ن الگ وی
سه بع ی در صفحات متعام  Eو  Hتصویر میش ود ک ه ن دی ک
بودن شکل آنها به هم ،نشان از تقارن الگوی بیشتر ه ورن دارد
نمایی دوبع ی از الگوی تابشی در شکل ( )0آم ه است []90
گلبرگ اصلی

اساساً هورنهای هرمی (شکل  ،)5بخشهایی از موجبرهای
مستطیلی هستن که در هر دو صفحه  Eو  Hبا درجههای
متفاوت باز ش هان  aو  bعرض و ارتفاع موجبر تغذیه هورن
(معموالً موجبر  WR-10با ابعاد  9/22 mm ×2/50 mmدر
فرکان  10گیگاهرت ) و  Aو  ،Bبه ترتیب عرض (صفحه  )Hو
ارتفاع (صفحه  )Eدهانه هستن []90

گلبرگهای
جانبی
گلبرگ پشتی

شکل  .1الگوی تابشی آنتن هورن[]90

ق رت تفکیکپذیری آنتن توس پهنای باریکه تعریف میشود که
برای تشخیص بین دو منبع ،برابر با عرض پهن ای پرت وی نص ف
توان ،یعنی نقطه  ،9 dBدر الگوی آن تن اس ت[ ]90نقط ه 9 dB
متناظر ب ا  2/222دامن ه می ان (نص ف ت وان) و نقط ه 92 dB
متناظر با  2/990دامنه می ان است بری گی لبه 2بهعنوان نس بت
توان در لبه دهانه به توان روی محور تعریف میشود و برابر اس ت
با:
()99

شکل  .1هن سه هورن هرمی []90

برای عملکرد بهینه آنتن هورن هرمی بهعنوان تغذیه گاوسی الزم
است که  ⁄ 2/2و برای دستیابی به بهترین تقارن گاوسی،
ان ازه کمر باریکه در دهانه هورن بهصورت رابطه ( )92باش [:]25
()92

آنتن هورن را میت وان ب ا جری ان ه ای مع ادل الکتریک ی و
مغناطیسی جایگ ین کرد (اص ل ه مارزی می ان) می ان ه ای
الکترومغناطیسی درون هورن بای معادله موج و شرای م رزی را
برآورده کنن سپ با اس تفاده از تب یل فوری ه می ان دهان ه،
میتوان الگوی می ان دور آنتن را محاسبه کرد
الگوی تابشی آنتن هورن نمایشی از توزیع فضایی انرژیه ای
تابشی آنتن به عنوان تابعی از موقعیت ناظران است الگوی ت ابش
اغلب با توجه به ح اکثر مق ار آن بهنجار میشود و ش ت می ان

که شعاع دهانه است اگر بری گی لب ه برحس ب دس یب ل
بیان شود ،برابر است با:
()92

اگر دهانه توس باریک ه گاوس ی ب ا ش عاع
بری گی لبه برابر است با:
()99

) (

روش ن ش ود،

) (

از آنجاییک ه روش نایی 9در س مت لب هه ای دهان ه ک اهش
مییاب  ،ناحیه مثار آن میتوان کمتر از ناحیه فی یکی آن در نظر
گرفته شود بازده روشنایی 0معیاری از نایکنواختی باریکه بر سطح
دهانه است بازده سررفتگی نی معیاری از درص توان باریکه است
که توس دهانه قطع میشود []25
برای بهینهسازی عملکرد سامانه ،مطابقت پهنای باریکه هورن
2

Edge Taper
Illumination
4
Illumination (Or Taper) Efficiency
3

Power Flow

1
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تغذیه با ع د کانونی  )F/#=F/D( F/#سامانه اهمیت دارد مق ادیر
معمول بری گی بهینه تغذیه( 9معیاری از نسبت ک اهش ت وان در
لبه دهانه نسبت به ت وان روی مح ور) در مح وده  -92ت ا -99
 ،از ه ورن
دسیبل است پهن ای باریک ه  -92دس یب ل،
تغذیه بای با زاویه بازش گی ع سی ، ،مطابقت داشته باش اگر
ات الف س ررفتگی )SPL( 2رخ خواه داد اگ ر
0
اتالف بری گی دامنه )ATL( 9و اتالف خطای فاز
( )PELو درنتیجه انحراف از دامنه و فاز اابت در می ان دهانه رخ
میده []29
اتالف سررفتگی

همچنین در سامانه مح ود به پراش ،قطر لکه تص ویر ش امل
 90انرژی و برابر است با:
()90

بنابراین ،برای اینکه ع سی به تفکیکپذیری  92میلیمتر در
فاصله  5متر دست یاب  HPBW ،بای در این فاصله  92میلیمت ر
باش طبق روش باریکه گاوسی ،ان ازه  HPBWپرتو 9/92 ،براب ر
√

شعاع باریکه است (

) بنابراین ،شعاع کم ر

باریک ه در ص فحه ش ئ w0in ،در فاص له  5مت ری براب ر 25/00
میلیمتر است با در نظر گرفتن  w0inبرابر با  ،25/00فاصله براب ر
 5متر و قرار دادن فاصله کانونی برابر با  252میلیمتر ،م یت وان

ع سی

 w0outرا بهدست آورد

آنتن هورن

با توجه به محاسبات  w0outبرابر  0/02میشود با اس تفاده از
این ان ازه میتوان ابعاد دهانه هورن هرمی را از رابطه ( )92تعیین
کرد که به ترتی ب براب ر ب ا  9/10و  92/22میل یمت ر ب ه دس ت
میآین فاصله تصویر ( Siمحل قرار گرفتن آشکارساز) ،نی طب ق
رابطه انتقال باریکه گاوسی برابر با  921میلیمتر بهدست میآی
شکل  .1اتالف سررفتگی در ترکیب ع سی و هورن

در ادامه پ

دیالکتریک شبیهسازی شود

 .9نتایج و بحث

 .2-9شبیهسازی سامانه اپتیکی

 .4-9محاسبه پارامترهای سامانه جهت شبیهسازی
پارامترهای اولیه مانن ان ازه دهان ه ورودی ب ا توج ه ب ه رواب
اپتی ک هن س ی و در نظ ر گ رفتن ح پ راش و ال ام ات اولی ه
به دست آم ه است برای ی افتن قط ر ع س ی از معی ار رایل ی در
اپتیک که در رابطه ( )90آم ه است ،اس تفاده م یش ود در ای ن
فرمول λ ،فرکان مرک ی عملک رد R ،فاص له تص ویربرداری و s
تفکیکپذیری موردنیاز در این فاصله برای تصویربرداری است که
برابر با قطر باریکه یعنی  ،HPBWدر ای ن ناحی ه اس ت طب ق
معیار رایلی برای دستیابی به تفکیکپذیری  92میل یمت ری در
فاصله  5متری ،ان ازه دهانه ورودی بای  05سانتیمتر باش
()90

⁄

سامانه اپتیکی طراحیش ه از نوع عب وری و ی ک ت ک ع س ی از
جن

دیالکتریک است ،که در نرماف ار  ZEMAXش بیهس ازی

ش ه است ماده دیالکتریک ع سی از ج ن

⁄

⁄

اس ت ک ه ات الف آن در ای ن فرک ان
2/2229

و 2/2

Optimum Feed Taper
Spillover Loss
Amplitude Taper Loss
4
Phase Error Loss
3

 10گیگ اهرت ،

𝜀 [ )]21ازآنج اییک ه ای ن م اده در

کاتالوگهای موجود در نرماف ار  ZEMAXتعری ف نش ه اس ت،
بنابراین ،ابت ا این ماده بهعنوان ی ک شیش ه ج ی

در کات الوگ

جه ت شکس ت ص حیح

پرتوها ،با توجه به اطالعات موج ود در من ابع و مق االت موج ود،
ضرایب شکست در فرکان های مختلف ،مط ابق ج ول ( ،)9در
نرماف ار وارد ش [ 92 ،0و ]99
جدول  .4ضرایب شکست  HDPEدر فرکان های مختلف [ 92و ]99
فرکان

شکست
2

 10گیگاهرت

ن اچی اس ت و ب رای

تص ویربرداری مناس ب اس ت (در فرک ان

ضریب
1

پل یات یلن بس یار

چگال ( )HDPEبا ضریب شکست  9/59در فرکان

تعریفش ه در نرماف ار اضافه ش سپ

معموالً در سامانههای موج میلیمتری ب ا توج ه ب ه ال ام ات
حجمی ،ع د کانونی سامانه ( )F/#کمتر از  9/5انتخاب م یش ود
با انتخاب ع د کانونی ،فاصله ک انونی  fنی مط ابق رابط ه ()95
بهدست میآی بهدلیل کمتر ش ن حجم سامانه در طراحی ،ای ن
ان ازه برابر  9/95در نظر گرفتهش ه است
()95

از طراحی اپتیک ،بای آنتن تغذیه متناسب با ع سی

95

10

902

922

052

919

9/590

9/5992

9/5200

9/5202

9/5200

9/0299
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با داشتن پارامترهای اولیه ،قیود اعم الی و انج ام محاس بات

آخر (پایین – وس و پایین  -راست) مرب وط ب ه انته ای می ان

مربوطه ،با نرماف ار  ZEMAXبه طراحی سامانه اپتیک ی پرداخت ه

دی ( ،معادل ه ف قرارگرفته در  12سانتیمتری نسبت به مح ور

ب ا تعری ف تواب ع شایس تگی 9مناس ب ،عملی ات

اپتیکی) هستن در این دو حالت  RMSقط ر لک ه کمت ر از 2/5

ش

س پ

بهینهسازی انجام گرفت در بهینهسازی جهت اصالح ابیراهیها و

میلیمتر است

ح اقل ک ردن قط ر لک ه RMS ،ش عاع لک ه ب هعن وان معی ار
بهینهسازی انتخاب ش از طرفی فاصله ک انونی و ح اکثر ط ول
سامانه اپتیکی بهعنوان عملگرهای تابع شایستگی تعری ف ش ن
همچنین با توجه به قطر زیاد ع سی و حجم آن ،تابع شایس تگی
به نحوی تعریف ش که ع سی دارای ح اقل لبه  22میلیمت ری
(جهت امکان نگه اری آن با نگهدارن ههای اپتومک انیکی) باش
درنهایت سامانه اپتیکی مطابق با شکل ( )9طراح ی ش

ان ازه

قط ر ع س ی و فاص له ک انونی آن ب ه ترتی ب براب ر ب ا  05و 25
سانتیمتر و ضخامت آن ح ود  90سانتیمتر است ش عاع س طح
اول برابر با  515/95میلیمت ر و ش عاع س طح دوم نی براب ر ب ا
 -9221/20میلیمتر است
شکل  .1منحنی لکهای سامانه

از شکل ( )92نی مشاه ه میشود که برای حالت روی محور
و همچنین نصف می ان دی (معادل فضای  05×05سانتیمتری)
ح ود  92انرژی ورودی روی سطح هورن جمعآوری (متمرک )

شکل  .1ساختار سیستم اپتیکی

می ان دی این سامانه براب ر ب ا  92درج ه ( )±5°اس ت ک ه
معادل یک فضای  12×12سانتیمتری از ه ف در فاصله  5متری

میشود ،که تقریباً برابر با حالت مح ود به پ راش اس ت و ب رای
انتهای می ان دی بیشتر از  22انرژی ورودی روی سطح ه ورن
جمعآوری میشود

است در ادامه نتایج عملکردی ،شامل منحنیهای لکهای ،نم ودار
 MTFو دیگر معیارهای کیفیتی آن نمایش و تحلیلش ه است
در این سامانه ابیراهیها اصالحش ه و می انگین مرب ع ش عاع
لکه در انتهای می ان دی تقریباً  9/2میلیمت ر اس ت ش کل ()1
منحنی لکهای سامانه طراحیش ه را برای  0حالت مختلف (ازنظر
می ان دی ) نشان میده
منحنی باال  -چپ مربوط به می ان دی

ص فر درج ه (روی

محور) و منحنی باال  -وس مربوط به می ان دی

 2/90درج ه

(متناظر ب ا ه ف  92میل یمت ری در فاص له  5مت ری) اس ت
همانطور که از این دو حالت مشخص اس ت  RMSقط ر لک ه در

شکل  41منحنی انرژی جمعآوریش ه روی هورن

هردو حالت کمتر از  0/5میلیمتر است دو حالت ب اال -راس ت و

ب ا توج ه ب ه ش کل ( MTF ،)99س امانه اپتیک ی در فرک ان

پایین – چپ (حالتهای  9و  0در شکل) مربوط به ه ف واقع در

نایکوئیست ،در دو حالت روی محور و نصف می ان دی  ،ح ود

 05سانتیمتری نسبت به محور اپتیکی در فاصله  5متری اس ت

 59است ،که مق ار مناسبی است و ح ود  19حالت مح ود به

از اطالعات و دادههای شکل مشخص است که  RMSقطر لک ه در

پراش است بنابراین ،به  MTFحال ت مح ود ب ه پ راش تقریب اً

این دو حالت نی کمتر از  0/2میلیمتر است همچنین دو حال ت

ن دیک است

Merit Function

1
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 .9-9شبیهسازی هورن
ازآنجاییکه میخواهیم از یک هورن هرمی به عن وان تغذی ه ای ن
ع سی استفاده کنیم ،با استفاده از رابطه ( )99ان ازه بهینه ابع اد
دهان ه ه ورن ب ه ترتی ب براب ر ب ا  9/10و  92/22میل یمت ر
بهدستآم ه است

شکل  .44منحنی  MTFسیستم نهایی

با توجه به محاسبات و ش بیهس ازیه ای ص ورت گرفت ه در
،
فرکان  10گیگاهرت  ،با در نظر گرفتن بهره مناس ب و
هورن طراحیش ه زیر با طول  99میل یمت ر ب رای ای ن س امانه
تصویربردار مناسب اس ت و م یتوان در فاص له ک انونی ع س ی
دیالکتریک قرار بگیرد که الگوی تابشی س هبع ی آن در ش کل
( )99آورده ش ه است

از طرفی میانگین  MTFسامانه اپتیکی (در فرکان نایکوئیس ت)
برای انتهای می ان دی ح ود  59است ک ه تقریب اً  99حال ت
مح ود به پراش است ای ن مق ادیر نش ان م یده ک ه س امانه
طراحیش ه از کیفیت مناسبی برخوردار است
منحنیهای کیفیت تصویر نمودار لکهای ،انرژی متمرک ش ه
و  MTFو همچنین تحلیلهای آنها نشان میدهن ک ه س امانه
طراحیش ه از کیفیت تصویر باالیی برخوردار است
نتایج شبیهسازی با نرماف ار  ZEMAXنش ان م یده ک ه
فاصله تصویر تا ع سی  929میلیمتر است و ب ا توج ه ب ه ان ازه
لکه ،می ان انرژی جمعش ه روی هورن و نمودار  ،MTFم یت وان
گفت که سامانه طراح یش ه مح ود ب ه پ راش اس ت و نت ایج
بهدستآم ه با نتایج حاصل از محاسبات انجامش ه توس روش
باریکه گاوسی که مکان تصویر برابر با  921میلیمتر بهدستآم ه
بود ،تطابق بسیار خوبی دارن که نشان از صحت شبیهسازی دارد
همچنین ابعاد بهدستآم ه برای دهانه هورن طب ق روش باریک ه
گاوسی که برای هورن هرمی براب ر ب ا  9/10و  92/22میل یمت ر
بهدست آم  ،نی با نتایج سامانه مح ود به پراش که در آن ان ازه
لکه طبق رابطه ( )90برابر با  9/10میلیمتر است ،مطابقت دارد
درنهایت میتوان از یک بازتابن ه مسطح که پ یش از ع س ی
قرار میگی رد ،مط ابق ش کل ( ،)92ب رای ج اروب ص فحه ش ئ
استفاده کرد

شکل  .42قرار دادن بازتابن ه مسطح قبل از ع سی دیالکتریک جهت
جاروب صفحه شئ

شکل  .49هورن طراحیش ه و الگوی تابشی سهبع ی آن

ساخت این هورن هرمی طراحیش ه آسان است و با استفاده
از موجبر  WR-10به آشکارساز ت ویج میشود طراحی و
شبیهسازی این هورن با استفاده از نرماف ار  FEKOصورت گرفته
است و الگوی می ان دور آن در شکل( )90آورده ش ه است
همانطور که مشاه ه میشود این هورن تقارن الگوی مناسبی در
دو صفحه  Eو  Hدارد و میتوان در کانون ع سی موردنظر ،پیش
از آشکارساز مورد استفاده قرار گیرد تقارن الگوی بهتر معادل با
خطای فاز و ابیراهی اپتیکی کمتر است این هورن از جن
رسانای کامل و ضخامت آن برابر یک میلیمتر و بهره آن 99/1
دسیبل است
درنهایت مرک فاز هورن  ،در کانون س امانه ق رار م یگی رد
مرک فاز این هورن با استفاده از ن رماف ار  CSTمحاس بهش ه و
برابر با  9/21میلیمتر بهدستآم ه است
با توجه ب ه ان ازه قط ر ع س ی و فاص له ک انونی آن ،زاوی ه
بازش گی ع سی ، ،برابر با  22/0درجه است الگوی هورن نی
آن براب ر ب ا  22/9درج ه اس ت ک ه
نشان میده ک ه
همخوانی مناسبی دارد و ترکیب آنها با یک یگر مناسب است این
هورن از پهنای بان مناسبی نی برخوردار است و نمودار به ره آن
برحسب فرکان در شکل ( )95رسم ش ه است
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 .1نتیجهگیری

شکل  .41الگوی می ان دور هورن هرمی طراحیش ه در
فرکان

 10گیگاهرت

سامانه شبهاپتیک تصویربردار موج میلیمتری با استفاده از روش
ترکیبی اپتیک هن سی ،باریکه گاوسی و ماتری  ABCDطراحی
و با استفاده از نرماف ارهای  FEKO ،ZEMAXو  CSTشبیهسازی
و بررسیش ه اس ت ان ازه دهان ه ورودی ع س ی براب ر ب ا 05
سانتیمتر است که توانایی تصویربرداری از شئ با تفکیکپ ذیری
 92میل یمت ر در ب رد تص ویربرداری  5مت ر را دارد ع س ی
طراحیش ه برای دوربین موج میلیمتری ی ک س امانه نس بتاً ب ا
کیفیت باال است که ابیراهیه ای آن ب هخ وبی اص الحش ه ان
منحنیهای کیفیت تصویر سیستم نی نشاندهن ه کیفیت ب االی
سامانه طراحیش ه است همچنین ابعاد هورن طراح یش ه ک ه
برابر با  9/10و  92/22میلیمتر با طول  99میلیمتر است و ی ک
هورن فشرده به ش مار م یرود ،نی ب ا نت ایج ب هدس تآم ه از
شبیهسازی ع س ی دیالکتری ک س ازگار اس ت و تق ارن الگ وی
مناسبی دارد با توجه به نتایج محاسبات میت وان نتیج ه گرف ت
ترکیب ع سی و هورن طراحیش ه ب ا یک یگر مناس ب اس ت و
میتوان از این سامانه شبهاپتی ک ب همنظ ور تص ویربرداری م وج
میلیمتری استفاده نمود

 .1مرجعها
شکل  .41بهره هورن طراحیش ه برحسب فرکان

از  22تا 992

گیگاهرت

با توجه به ع م انطباق امپ ان  ،مق اری از انرژی در س امانه
بازتاب داده میشود ک ه ات الف برگش تی (برحس ب  )dBنامی ه
میشود پارامتر  S11ان ازه ع دی اختالف ب ین امپ ان باره ا و
خطوط انتقال فل ی است مقادیر ب رگتر آن نشاندهن ه بازت اب
کمتر است در حال ت کل ی مق ار  -95 dBت ا  -22 dBو ب االتر
قابلقبول در نظر گرفته میش ود[ ]92ب ا توج ه ب ه ش کل ()90
مق ار ای ن پ ارامتر در فرک ان مرک ی  10گیگ اهرت براب ر ب ا
 -20/2 dBو قابلقبول است

شکل  .41پارامتر  Sهورن طراحیش ه برحسب فرکان
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