
 مدل آنتن
  به فرم زیر است. ( مربعیLoopحلقوی ) شوند اما در عمل این طور نیست. مدل واقعی یک آنتنآل فرض میها در تئوری به صورت ایدهآنتن

 

 یخاصیت سلفگردند. مقاومتی و سلفی در آن می های ظاهری آنتن موجب پدیدار شدن اثرات خازنی،همانطور که در کالس بحث شد، مشخصه

شود که شود به طوری که با افزایش میزان این خاصیت، فرکانس قطع کمتر و کمتر میدر آنتن می فیلتر باالگذرمدار موجب بوجود آمدن یک 

مقدار زیادی پیدا کرده و  cfنباشد ممکن است  بزرگی کافی به اندازه Lی ذیل اگر مقدار طبق رابطه شود.این یک تغییر مطلوب محسوب می

 های پایین توسط آنتن شود.ریافت فرکانسمانع د

ش مقدار ی ذیل با افزایشود. مقدار خازن نباید خیلی زیاد باشد چرا که طبق رابطهمیفیلتر پایین گذر از طرفی خاصیت خازنی موجب ایجاد  

C مقدار ،cf  30کاهش خواهد یافت و ممکن است از مرزKHz ی مطلوب مارا دریافت کند.تر قرار گیرد و آنتن نتواند تمامی ناحیهپایین 

 

  در این روابط مقدارL  برابر باwire+LloopL مقدار ،R  برابر باac+Rdc+RradR  و مقدارC  برابر باloopC .است 

  مقدارradR  وacR  صرف نظر خواهند بود.پایین ما، قابل به فرکانس وابسته هستند و با توجه به فرکانس کاری 

شود حداکثر پوشش کیلوهرتز را داشته باشد. توصیه می ۳۰هرتز الی  ۳این مهم است که مطمئن باشیم آنتن توانایی دریافت فرکانس های بین 

دهد ز را پوشش نمیکیلوهرت ۲۲فرکانسی فراهم باشد، ولی نیازی به پوشش دقیق بازه وجود ندارد؛ چرا که کارت صوتی رایانه از حدود بیشتر از 

 هرتز دیتای مطلوبی موجود نخواهد بود. لذا در طراحی آنتن باید مصالحه کرد. ۲۰۰های خیلی پایین در حدود و از طرفی در فرکانس



 های آنتنمشخصه
متفاوتی  ی که دارای فرمهایپردازیم. توجه داشته باشید که برای آنتنمیمربعی های مختلف آنتن چهارضلعی در اینجا به بررسی روابط مشخصه

 شود از آنتن چهارضلعی استفاده کنید.توصیه می هستند، روابط متفاوت خواهند بود.

radR 
 نظر است.شود. به فرکانس بستگی دارد. قابل صرفمقاومت تشعشعی: مقاومتی که در عمل تبدیل امواج الکترومغناطیسی به الکتریکی پدیدار می

 

 radR سب اهممقاومت تشعشعی بر ح 

 0Z  اهم ۳۷۷امپدانس فضای آزاد، حدود 

 rµ قرار دهید( ۱کنیم مقدار گذردهی نسبی هسته )از آنجایی که ما از هسته استفاده نمی 

 N تعداد دور سیم ها 

 A مساحت قاب آنتن 

 λ  طول موج، بر حسب متر 

 

loopL 
 اندوکتانس حلقه

 

 loopL ( اندوکتانس حلقه بر حسب هانریH) 

 N تعداد دور سیم ها 

 w طول ضلع مربع، بر حسب متر 

 l به شکل توجه شود( ، بر حسب مترپیچپهنای سیم( 

 

wireL 
 هااندوکتانس سیم: اندوکتانس ناشی از کنار هم قرار گرفتن سیم

 



 wireL  سیماندوکتانس ( بر حسب هانریH) 

 N تعداد دور سیم ها 

 w طول ضلع مربع، بر حسب متر 

 0µ  گذردهی الکتریکی خأل، برابر باH/m 7-4π10 

 d قطر سیم بکار برده شده، بر حسب متر 

 

dcR 
 مقاومت سیم

 

 dcR مقاومت سیم، بر حسب اهم 

 ρ در اینجا چون از سیم مسی استفاده میمقاومت ویژه( کنیم ی سیمρ=16.78nΩ·m  یاΩ·m9-ρ=16.78×10) 

 N تعداد دور سیم ها 

 w طول ضلع مربع، بر حسب متر 

 d قطر سیم بکار برده شده، بر حسب متر 

 

acR 
 مقاومت ناشی از اثر پوستی. به فرکانس وابسته است. قابل صرف نظر است.

 

 acR مقاومت اثر پوستی بر حسب اهم 

 N تعداد دور سیم ها 

 w طول ضلع مربع، بر حسب متر 

 0µ  گذردهی الکتریکی خأل، برابر باH/m 7-4π10 

 d قطر سیم بکار برده شده، بر حسب متر 

 ρ در اینجا چون از سیم مسی استفاده میمقاومت ویژه( کنیم ی سیمρ=16.78nΩ·m  یاΩ·m9-ρ=16.78×10) 

 f فرکانس بر حسب هرتز 

 

loopC 
 ی سیمشده: ظرفیت خازنی ناشی از حلقهظرفیت خازن توزیع



 

 loopC ظرفیت خازن توریع( شده بر حسب فارادF) 

 w طول ضلع مربع، بر حسب متر 

 l به شکل  ، بر حسب مترپیچپهنای سیم(loopL مراجعه )شود 


