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Özet: Antenler metal ve dielektrik parçalardan, toprak düzlemi ve konnektörlerden oluşmaktadır. Bu parçalar
bloklar haline getirilerek, bloklarla anten tasarımı konsepti ortaya koyulmuştur. Bu donanım blokları, hızlı ve
kolayca anten tasarımı, anten eğitimi ve anten hızlı prototiplemesi yapmaya uygundur. Bu çalışmada, donanım
blokları kullanılarak bir monopol anten ve daha geniş bant genişliğine sahip sleeve monopol anten tasarımı
yapılmıştır.
Abstract: Antennas consist metal and dielectric pieces, ground planes and connectors. These pieces are
producted as blocks and a block based antenna design concept is composed. These hardware blocks are
appropriate for antenna design, antenna education and fast antenna prototyping. This study presents a
monopole antenna and a wider bandwidth sleeve monopole antenna designed with the hardware blocks.

1. Giriş
Üniversitelerde verilen anten eğitimi, elektromanyetik, mikrodalga ve anten teorisi derslerinin yanında
mikrodalga ve anten laboratuvarı dersleriyle de pekiştirilmektedir. Anten mühendisliği, teorik veya bilgisayar
ortamında yapılan çalışmalar kadar, laboratuvar tecrübesi de gerektirmektedir. Anten laboratuvarı dersleri bu
yönüyle oldukça önemlidir. Anten laboratuvarı derslerinde çoğu üniversitede çeşitli hazır anten tipleri
gösterilmekte ve ölçüm altyapısı olan üniversitelerde bu antenlerin ışıma diyagramları ölçülebilmektedir. Buna
ek olarak, çoğu üniversitede simülasyon programlarıyla bilgisayar ortamında anten tasarımı yaptırılmakta ve az
sayıda üniversitede ürettirilerek ölçülebilmektedir [1-11]. Öğrenciler bazı anten tiplerini tanıyabilmekte ancak
yansıma katsayısı, ışıma diyagramı, anten açıklığı, bant genişliği vb. çeşitli temel anten parametrelerini
anlamakta zorlanmaktadır. Anten tasarımı, bilgisayar ortamında tasarım tecrübesi kadar laboratuvar tecrübesi ve
iterasyon yapılmasını da gerektirmektedir. Klasik anten laboratuvarı eğitimine alternatif olarak ortaya çıkan
donanım bloklarıyla anten tasarımı [12-16] konsepti, üniversitelerin zaman kısıtlı anten laboratuvarı derslerinde,
direk network analizör önünde tasarım yapılmasını, tasarımların kolayca kurulmasını ve elle iterasyon yapılarak
sonuca ulaşılmasını sağlamaktadır. Anten mühendisleri, kompleks anten yapılarını temel anten tiplerine
benzeterek ve temel anten tiplerinin çalışma prensiplerini kullanarak tasarlamaktadır. Donanım bloklarıyla anten
tasarımı yapılması her anten laboratuvarı dersinde ayrı bir antenin çalışma prensipleri anlaşılarak, öğrencilerin
üniversite eğitimleriyle endüstriye daha hazır hale gelmelerini sağlamaktadır. Literatürde “aktif öğrenme” [1719] olarak geçen etkili öğrenme tekniğinin beş basamağı bulunmaktadır. Taslak hale getir, tasarla, oluştur, ölç ve
tekrar et basamakları iteratif olarak yapılan anten tasarımı için uygundur. Donanım blokları ile anten tasarımı bu
aşamaların tümünü içermektedir.
Birçok üniversite araştırma amaçlı olarak yapmak istedikleri antenleri prototipleyecek veya üretecek altyapıya
sahip değildir. Yüksek yatırım maliyetleri, üniversitelerin yapmak istedikleri araştırmaları sınırlandırmaktadır.
Donanım blokları, araştırma amaçlı olarak yapılan çalışmaların herhangi bir ek üretim maliyeti gerektirmeden
laboratuvar ortamında hızlıca kurulmasına olanak sağlamaktadır. Bu şekilde özgün tasarımlar oluşturularak,
bilimsel literatüre katkıda bulunulabilmektedir. Endüstride çalışan anten mühendisleri donanım bloklarını
genelde hızlı prototipleme için kullanmaktadır [20].
Bu çalışmada, donanım blokları kullanılarak bir monopol anten tasarımı yapılmış ve ardından monopol antenin
etrafına bir sleeve yerleştirilerek, direk network analizör karşısında iteratif olarak sleeve monopol anten tasarımı
yapılmıştır. Monopol ve sleeve monopol antenin yansıma katsayısı sonuçları alınmıştır. Bu antenlerin ışıma
diyagramlarının eşyönlü olduğu bilindiği için, bir ışıma diyagramı ölçümü yapılmamıştır.
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2. Donanım Bloklarıyla Monopol Anten Tasarımı
Metal donanım bloklarıyla monopol anten oluşturulmuştur. Monopol anten yatayda 12 mm X 12 mm, dikeyde
32 mm uzunluğundadır ve 80 mm çapında dairesel bir toprak düzlemi üzerinde yer almaktadır. Şekil 1(a)
monopol anten fotoğrafını göstermektedir. Antenin besleme noktasında boşluk yerine mekanik stabiliteyi
sağlamak için dielektrik katsayısı 2.6 olan bej dielektrikler kullanılmıştır. Monopol anten VSWR ölçüm sonucu
Şekil 1(b)’de gösterilmiştir. Ölçüm sonucu, VSWR’ın 2’nin altında olduğu anten çalışma frekans aralığının
2086-2894 MHz olduğunu, merkez frekansının 2400 MHz ve bant genişliğinin %33,7 olduğunu göstermektedir.
Geniş bantlı dinleme anteni olarak kullanılmak üzere 2.4 ve 3.5 GHz frekans bantlarını içeren bir bant genişliği
ihtiyacı bulunmaktadır. Bunun için sleeve monopol anten tasarımı yapılmıştır.

a)

Monopol Anten Fotoğrafı

b) Monopol Anten VSWR Ölçüm Sonucu

Şekil 1. Monopol Anten Fotoğrafı ve VSWR Ölçüm Sonucu

3. Donanım Bloklarıyla Sleeve Monopol Anten Tasarımı
Klasik monopol anten bant genişliğinin geniş bir bant genişliğinde çalışmak için uygun olmadığından dolayı,
sleeve monopol anten yapısı kullanılmıştır. Sleeve monopol anten, monopol ve sleeve olmak üzere 2 parçadan
oluşmaktadır. Sleeve boyutunun monopol boyutundan daha düşük olması gerektiğinden dolayı, sleeve daha
yüksek frekansta çalışmak üzere tasarlanmaktadır.
Sleeve konulduğunda monopol boyutlarında da değişim yapılması gerekmektedir. Donanım bazlı anten tasarımı,
iteratif olarak istenen boyutlara ulaşmayı sağlamaktadır. Elle kolayca ekleyip çıkarılan bloklar sayesinde
monopol boyu 38 mm olacak şekilde artırılmış, sleeve boyu 17 mm, sleeve kare biçiminde iç boyutları 28 mm X
28 mm olacak şekilde kurulmuştur. Sleeve anten fotoğrafı Şekil 2(a)’da verilmiştir.

a)

Sleeve Monopol Anten Fotoğrafı

b) Sleeve Monopol Anten VSWR Ölçüm Sonucu

Şekil 2. Sleeve Monopol Anten Fotoğrafı ve VSWR Ölçüm Sonucu
Şekil 2(b), sleeve monopol antene ait VSWR ölçüm sonuçlarını göstermektedir. Biri monopol diğeri sleeve’e ait
2 rezonansın birleşmesiyle, geniş bant genişliğine sahip bir anten elde edilmiştir. VSWR’ın 2’nin altında olduğu
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frekans aralığı 2118 MHz ile 4010 MHz’dir. Bant genişliği yüksek oranda artarak, 1.89:1 olmuştur. Sleeve
monopol anten, monopol anten gibi eşyönlü yayın yapmaktadır. Donanım blokları sayesinde antenin çalışma
frekans aralığı kolayca değiştirilebilmektedir.

4. Sonuçlar
Bu çalışmada donanım bloklarıyla monopol anten ve sleeve monopol anten tasarımı yapılmıştır. Her iki anten
tipi donanım bloklarıyla kurulmuş ve VSWR ölçüm sonuçları gösterilmiştir. Sleeve monopol anten, klasik sleeve
monopol antenlerde olduğu gibi silindirik bir monopol ve silindirik bir sleeve’den oluşmamasına rağmen, 4X4
mm enine çözünürlükteki bloklarla da klasik bir sleeve monopol anten gibi performans elde edilmiştir.
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