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چکیده
 سامانه طراحیشده میتواند به صورت هوشمند.در این مقاله یک سامانه آنتن هوشمند برای استفاده در سکوهای متحرک پیشنهاد شده است
 برقراری ارتباط با دقت باال در جهت مورد نیاز.سمت سکوی متحرک دیگری را تشخیص داده و به صورت دید مستقیم با آن ارتباط برقرار کند
 ساامانه آناتن هوشامند.نسبت به حالت همه جهته امنیت لینک و میزان سیگنال به نویز دریاافتی در ساامانه آناتن ییرناده را بااال مایبارد
 عملکرد ساامانه.ساختهشدهساختهشده در این مقاله شامل شش قطاع است که عملکرد آنها توسط یک برد کنترلی هوشمند کنترل میشود
 سکوی متحرک اولیه یک سیگنال به صورت همهجهته ارسال کرده و سکوی متحرک دوم بر اساس،به این صورت است که برای شروع ارتباط
 هار. سپس عملیات همراستاساازی انااام مایشاود، جهت سامانه اولیه را تشخیص میدهد، از کدام قطاع قویتر دریافت میشودSNR اینکه
 را پشتیبانی کرده و آرایه وفقی انتخابشدهانتخابشده از نوع بیم ساو یچ شادهUHF  وC قطاع از آنتن هوشمند پیشنهادی دو باند فرکانسی
 با بهکارییری آنتن هوشمند پیشنهادی در لینک ارتبااطی. هستندRubber duck  به ترتیب پچ وUHF  وC  المان آنتنی انتخابی در باند.است
. برابر افزایش خواهد یافت4/7 امنیت لینک تا حدود
 بیم سو یچ شده، سطح امنیت، آنتن هوشمند:دواژهها
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Abstract
In this paper, a smart antenna system to be used in moving platforms is proposed. The designed system detects
intelligently direction of the other moving platform and communicates with it in a poin to point manner. Compared
to omnidirectional transmission, poin to point communication with a high accuracy in the required direction
increases the link security and signal to noise ratio (SNR) in the receiver system. The fabricated smart antenna
system consists of six sectors, the performance of which is controlled by an intelligent control board. First, the
primary moving platform sends a signal to all directions and the second moving platform decides about direction of
primary platform, considering the strongest SNR among sectors. In the next stage, aligning operation is performed.
Each sector of the proposed smart antenna supports two frequency bands of UHF and C and the implementd
adaptive array type is beam-switched. Antenna elements in C and UHF-band are Patch and Rubber duck,
respectively. The results show that using the proposed smart antenna in the communication link, increases the
security up to 4.7 times.
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 .5مقدمه
با وجود اینکه عالقه به استفاده از سامانههای بیسیم روزباهروز در
حااال افاازایش اساات ،ولاای هنااوز مااانمی در مساایر اسااتفاده از
ساامانههااای باایسایم وجااود دارد و آن مااانم نااامن بااودن تاتاای
شبکههای بیسیم است .با توجه به ماهیت بایسایم باودن لیناک
ارتباطی ،یک شنودیر میتواند در یک مکاان ناامملوم باه صاورت
کامالً نامحسوس به اطالعات مهم دسترسی پیدا کند و علات ایان
اماار هاام پخااش همگااانی 5اطالعااات بااه ساابب اسااتفاده از آنااتن
همهجهته در لینکهای ارتباطی است [.]5
سه حمله متداول شبکههای بیسیم را تهدید میکنند؛ استراق
سمم ،فریب و رد سرویس .5متخصصان به ایان مشاکالت امنیتای
پی بردند و راهحلهایی برای افزایش امنیت ساامانههاای ارتبااطی
ارا ه دادند که عبارتاند از :استاندارد  ،IEEE 802.1Xفیلتر کاردن
آدرس  MAC9و الگااوریتمهااای رمزنگاااری .]5-4[ WEP/IPSec4
متأسفانه همه این روشهاا بار پایاه نارمافازار هساتند و نیااز باه
روشهای امنتری برای احراز هویت و یا الگوریتمهاای رمزنگااری
مؤثرتری دارند .همان طورهمان طور که میدانید هر راهحال نارم-
افزاری دارای مزایا و ممایبی است .همچنین راهحلهای نرمافزاری،
منابم سامانهای و پهنای باند بیشتری میطلبند ،به هماین دلیال،
سهولت استفاده از آنها کاهش مییابد .چندین مقالاه در مااالت
ممتبر برای اثبات نفوتپذیری راهحلهای نرمافزار محاور باه چاا
رسیده است .مسلماً ارا ه یک بستر سختافزاری امن راهحل بهتری
نسبت به تحقق امنیت بر پایه نرمافزار خواهد بود .یکی از راهحال-
های سختافزاری ،استفاده از آنتن هوشمند است [.]1
از طریق فناوری آنتن هوشمند میتوان انواع طار هاای روش
دسترسی مالتیپلکس تقسیم فضایی )SDMA( 1را اجرایای نماود.
در روش  SDMAیک فضای همهجهته به تمدادی زیرفضاای پرتاو
باریک تقسیم میشود .هر زیرفضاا باه صاورت جدایاناه در حالات
فرسااتندیی -ییرناادیی کااار ماایکنااد و باادون هایچ تااداخلی بااا
زیرفضای دیگر به ارسال اطالعات مایپاردازد .در آناتن هوشامند
زیرفضاهای روش  SDMAاز طریق قطاعبنادی محقاق مایشاوند
[ .]0در دستهبندی آنتنهای هوشمند رویکردهای مختلفی وجاود
دارد .از جمله میتوان آنها را به دو دساته کلای  MIMO0و آرایاه
وفقی تقسیمبندی کرد .با باهکاارییری فنااوری  ،MIMOباازدهی
طیفی افزایش مییابد و سامانه در برابر اثرات چند مسیریی مقاوم
خواهد بود .آنتنهای آرایه وفقی نیز شامل :بیم سو یچ شده ،آرایاه
1
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پارازیتیک ،آرایه شکلدهی پرتو دیایتال و آرایه فازی میشوند که
از این بین آنتن بیم سو یچ به علت هزینه پایین پیادهسازی ،بیشتر
مورد عالقه متخصصان بوده است [.]7
در یکی از طر های مشابه به طراحی و ساخت آنتن هوشامند
با  55المان آنتنی هاورن در باناد فرکانسای  Kuپرداختاه شاده و
روشهای کاهش ابماد و وزن ساختار کلی آنتن مورد بررسای قارار
یرفته است .آنتن ساختهشدهسااختهشاده در ایان مقالاه ،شابکه
تغذیه پیچیدهای دارد که جهات پیاادهساازی باه فنااوری ماواد و
ابزارهای دقیق نیازمند است [ .]8در مقالاه مشاابه دیگاری آناتن
پهنباند چند پرتویی برای بهکارییری در سکوهای کوچک طراحی
و ساختهشده است .ساختار کلی این آنتن شامل  8قطاع  95المانی
است که المان در نظر یرفتاهشاده جهات افازایش پهناای باناد و
کاااهش وزن ساااختار کلاای ،آنااتن بااال پروانااهای 7اساات .آنااتن
ساختهشده در این مقاله قابلیت شکلدهی پرتو در هر قطاع را نیاز
دارد .باند فرکانسی آنتن سااخته شاده در ایان مقالاه 0-51 GHz
است و هزینه پیادهسازی آن باالست [ .]3همچنین در طر مشابه
دیگری نتایج ساخت آنتن بیم سو یچ در باند فرکانسای -40 GHz
 97بررسی شده است .این مقاله به ارا ه راهکارهایی بارای کااهش
وزن ساختار کلی آنتن پرداخته و در نهایات تزریاق پالساتیک در
فرآیند ساخت المان آنتنی هورن را مد نظر قرار داده است .در این
مقاله از  55المان آنتنی هورن برای تقسیم فضایی استفاده میشود
[ .]50استفاده از آنتن هورن در فرکانسهای پایین به علت افزایش
ابماد ساختار کلی ،مورد عالقه طراحان نیست.
مقاله حاضر بر روی استفاده از آناتن هوشامند جهات بهباود
امنیت شبکههای ارتباطی تمرکز کرده و یک نمونه آزمایشگاهی از
آن را ساخته است .مقرون به صارفه باودن ،کااهش ابمااد ،جهتای
کردن پرتاو در فرکاانس  UHFباا اساتفاده از آناتن هماهجهتاه و
استوانه فلزی و پشتیبانی از دو باند فرکانسی با اختالف ،9/1 GHz
از وجوه تمایز آنتن پیشنهادی در ایان مقالاه نسابت باه کارهاای
یذشته است .سامانه آنتن هوشامند پیشانهادی تواناایی ارساال و
دریافت داده در هار دو باناد فرکانسای ماذکور را دارد ،اماا بارای
آزمایش عملکرد و کااهش هزیناههاا ،ییرنادیی در باناد  Cبارای
تشخیص جهت سیگنال و فرستندیی در باند  UHFدر آزمایشاگاه
مورد ارزیابی قرار یرفته است.
در ادامه ممماری ،آنتن هوشمند را بیان خواهاد شاد ،ساپس
ماادار کنترلاای پیشاانهادی ممرفاای و نتااایج شاابیهسااازی ساااخت
آنتنهای پچ 8و  Rubber duckرا نشان داده خواهاد شاد .پاس از
بیان سطح امنیتی ،نتایج شبیهسازی و آزمایش ارا ه خواهد شاد و
در نهایت به نتیاهییری کار پرداخت خواهد شد.
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نکهای ارتباطی؛ امیر حبیبی درونکال و همکاران
طراحی و ساخت آنتن هوشمند با هدف افزایش امنیت لی 

نمای مقطمی سامانه آنتن قطاعی در شکل ( )5نماایش داده شاده
است .در این شکل بلوک دیایرام عملکرد یک قطاع ترسایم شاده
است که شامل بلوک آشکارسااز تاوان ،5پردازشاگر ،ساو یچ  RFو
واحدهای فرستنده و ییرنده است .همان طور که مالحظه میشود؛
تمداد قطاعها برابر  0در نظر یرفتاه شاده اسات و ایان مقادار بار
اساس قطر استوانه آنتن قطاعی تمیین شده است.
میزان قطر قابلقبول با توجه به محادودیتهاای وزن و ابمااد
محموله برابر  51سانتیمتر است .برای پوشش کل فضا در سامت،
به وسیله آنتن قطاعی الزم است که هر آنتن کمیناه  00درجاه را
پوشش دهد .نوع آنتن نیز بر اساس محاسبات بودجه لینک و بهره
آنتن مورد نیاز تمیین میشود .در شکل ( )5بلوک دیایرام طبقاات
مداری کل آنتن قطاعی نمایش داده شده است .همان طور کاه در
این بلوک دیایرام مشاهده میشود ،پس از اینکه سایگنال توساط
هر یک از قطاعها دریافت شد ،وارد طبقه آشکارساز توان میشود.
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واقعی

بررسی وضمیت هر یک از قطاعها در آن لحظه مایپاردازد .توجاه
شود که هرچه سطح سیگنال  RFورودی به قطاع بیشتر باشد ،آن
قطاع در وضمیت بهتری برای انتخاب برای حالت فرساتندیی (یاا
ییرناادیی) دارد .بنااابراین پردازشااگر ،بااا توجااه بااه الگااوریتم
پیشبینیشده ،قطاع مورد نظر را انتخاب میکند و به ساو یچ RF
دستور روشن کردن قطاع انتخااب شادهانتخاب شاده را مایدهاد.
سو یچ  RFمتناسب با دستور پردازشگر ،مسیرسایگنال 300MHz
را از فرستنده تا قطاع مورد نظر برقرار میکند تاا از طریاق قطااع
مورد نظر سیگنال ارسال شود.

تولید سی نال

 .2معماری اجزای آنتن قطاعی بـا لاـا کـرنن ابعـان
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شکل  .2بلوک دیایرام طبقات مداری آنتن قطاعی
آشکارساز توان
ولتا DC

پرنازش ر
سو ی

RF

سی نال نراتور

شکل  .5نمای آنتن قطاعی با مشخص کردن مدارات مربوط به یک قطااع
(از نمای باال).
شــکل  .0ولتااا خروجاای آشکارساااز تااوان نساابت بااه تااوان ورودی در

با توجه باه شاکل ( )9کاه نشااندهناده ولتاا  DCخروجای
متناسب با توان  RFورودی است ،آشکارسااز تاوان در هار لحظاه
متناسب با توان  RFورودی یک ولتا  DCتولید میکناد کاه ایان
ولتا توسط پردازشگر مرکزی قابلدرک است .دقیقاً همین فرآیناد
به صورت هم زمان برای سایر قطاعها اتفاق میافتد .بنابراین در هر
لحظه دریاههای ورودی پردازشگر مرکازی ،ولتاا  DCمرباوط باه
قطاع منتسب به خود را ارسال کرده و با مقایساه ایان ولتا هاا باه
Power Detector

1

فرکانسهای مختلف

 .0مدار کنترلی آنتن هوشمند پیشنهانی
پردازشگر مورد استفاده در مدار کنترلی آنتن هوشمند پیشانهادی
جهت کاهش هزینه از خانواده  AVRاست .البتاه در ساامانههاای
آنتن هوشمند جدید از پردازشگر  FPGAنیز به علت سرعت باالی
آن در پاردازش اساتفاده ماایشاود .در واقام ماادار کنترلای آنااتن
هوشمند در این مقاله ،ولتا  DCتولید شده توسط آشکارساز توان
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را پردازش و بر روی آن عملیات اناام میدهد .در واقم وظیفه مدار
کنترلی آنتن هوشمند این است که در هر لحظاه ،شاش سایگنال
 DCمتغیر با زمان تولید شده توساط آشکارسااز تاوانهاا را طای
الگوریتمی توسط پردازشگر  ،AVRپردازش و متناسب با آن دستور
برقراری لینک ارتباطی از قطاع انتخابشده را صادر کند.

برد کنترلی پیشنهادی :برد کنترلای از پانج قسامت ماداری
تشکیل شده است که هار کادام از آنهاا باه طاور جدایاناه
آزمایششده و عملکردشان مورد بررسای قارار یرفتاه اسات.
اولین و اساسیترین قسامت یاک مادار الکتریکای کاه بایاد
تمامی محدودیتهای آن اعم از بیشینه جریان ،ولتاا  ،تاوان
اتالفی ،نحوه عملکرد و کارایی مد نظار قارار ییارد؛ انتخااب
صحیح و مناسب منبم تغذیه است.
برای تثبیت ولتا خروجی منابم تغذیه از ریوالتورهای ولتا اساتفاده
میشود .یکی از ویژییهای مهم منبم تغذیه مقدار ولتا و جریاانی اسات
که میتواند برای بار خود تأمین کند .عالوه بر مسا ل فوق ،پایداری ولتاا
منبم تغذیه در شرایط مختلف باید مد نظر قرار ییرد.
قسمت دوم این سامانه ،تقویت سایگنال کوچاک ورودیهاای
 DCاسات .بارای اینکاه بتاوان اثارات ناویز را از باین بارد ،بایاد
سیگنالها تقویت شود تا در زمان نمونهبرداری بهترین عملکارد را
داشته باشند .یکی از مهمترین و کلیدیترین مسا لی کاه در مادار
پیشنهادی مد نظر قرار یرفته ،این است که همه تقویتکننادههاا
سیگنالهای ورودیشان را به یک نسبت تقویات کنناد و انحاراف
ولتا خروجی نزدیک به صفر باشد.
باید در نظر داشت که ،تقویتکنندهها از نظر ساخت باه طاور
کامل شبیه هم نیستند و تلرانس خود قطمات نیز باعث ایااد خطا
ماایشااود .قساامت سااوم سااامانه ،کااه هسااته اصاالی ماادار اساات،
میکروکنترلر  Atmega16اسات .قسامت چهاارم ساامانه ،مساوول
تقویاات جریااان بااا اسااتفاده از ترانزیستورهاساات .در ایاان حالاات
ترانزیستور در ناحیه اشباع و قطم عمل میکند و کمترین تلفات را
دارد .قسمت پنام سامانه رله است ،استفاده از رله موجب میشود
که ولتا ها ایزوله شود و جریان مورد نیاز برای روشن کردن سو یچ
به راحتی تأمین شود.

 .4آنتن پ
از مزایای مهم آنتنهای پچ حام کم ،قابلیت تولید انباوه ،قابلیات
تطبیق با مدارات ماتمم و  ...است .پس از بررسی انواع آنتن جهت
پیاده سازی در آناتن هوشامند پیشانهادی ،باا توجاه باه مزایاای
تکرشده ،آنتن پچ جهت استفاده در باند فرکانسی  Cانتخاب شد.

اشکال اساسی این نوع آنتنها ،دایرکتیویتی و پهنای باند کم آنها
است .البته مایتاوان باا باهکاارییری آنهاا باه صاورت آرایاهای،
دایرکتیویتی را افزایش داد.
از جمله عوامل مؤثر بر روی مشخصه و راندمان آناتن ،ضاریب
دیالکتریاک الیااه عاایقی ،شااکل و فاارم عنصار تشمشاام کننااده،
ضخامت الیه عایقی و شبکه ،تغذیه این آنتنهاست .این عوامل بار
روی فرکانس کار ،امپدانس ورودی ،پهنای باند ،پرتاو تشمشامی و
پالریزاسیون اثر مییذارد .پس از بررسی انواع سااختارهاای آناتن
پچ ،پچ دایروی برای ساخت انتخاب شد.
آنتن پ نایروی :پچ دایروی مشخصات مشابهی با پچ مساتطیلی
دارد؛ از جمله این مشخصات میتوان به بهاره ،وضامیت پرتوهاای
تشمشمی و بازده اشاره کرد .اما به علت اختالف در ساختار فیزیکی
باا پااچ مسااتطیلی ،پاچ دایاروی پهنااای باناد ،پرتوهااا و الگوهااای
تشمشمی باریکتری نسبت به پچ مستطیلی ارا ه مایدهاد .مهام-
ترین مزیت آنتن پچ نسبت به آناتنهاای دیالکتریکای تشادیدی
سادیی ساخت و ارزان بودن است.
روش تغذیه :پچ دایروی به سادیی ساخته میشود و تغذیه آن به
وسیله اتصال کابل کواکسیال به نقطه مناسبی از پچ اناام میشود.
نقطه اتصال به طور اساسی به فرکانس مرکزی و امپادانس ورودی
(ممموالً  10اهم) مرتبط است.
روابط آنتن پچ دایروی :فرکانس رزونانس آناتن پاچ دایاروی
 ،4/4GHzثابت دیالکتریک  9/98و ارتفاع فیبر را 0/8 mmدر نظر
یرفته میشود و با توجه به روابط زیر شماع پچ را به دست میآیاد
[:]55
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در رابطه باال h ،بیانگر ضخامت زیرالیه است و  aهماان شاماع
پچ دایروی است F .در رابطه ( )5از رابطه زیر به دست میآید [.]4
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با جایگذاری مقادیر   r  3.38 ، F  1.0867و  h  0.8 mmدر رابطاه
( )5شماع پچ دایروی  a  10.4 mmخواهد شد .شماع مؤثر پچ دایروی
از رابطه ( )9به دست میآید [.]55
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نکهای ارتباطی؛ امیر حبیبی درونکال و همکاران
طراحی و ساخت آنتن هوشمند با هدف افزایش امنیت لی 

با جایگذاری مقادیر در رابطاه بااال شاماع ماوثر پاچ دایاروی نیاز
 ae  10.8 mmخواهااد شااد.امپدانس ورودی در هاار فاصااله شااماعی
   0از مرکز پچ از رابطه زیر به دست میآید [:]55
()4
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R in  '  0 

در رابطه باال   2(2a)  ،فاصله شماعی است .با توجه به رابطاه
( )4جهت تطبیق امپدانس  ،10 فاصله نقطه تغذیه از مرکاز پاج
میبایست  5/8 mmباشد.
 .1آنتن Rubber duck

آنتنهای  ،Rubber Duckآنتنهایی با طول الکتریکی کم هساتند.
به طور خالصه زمانی به یک آنتن از لحاظ الکتریکی کوچک یفتاه
می شود که طول آنتن از   10بزرگتر نباشاد .آناتنهاایی کاه از
لحاظ الکتریکی کوتاهتر هستند ،باید رَاَکتانس خازنی باالیی داشته
باشند .راکتانس خازنی باا فرکاانس سایگنال رابطاه عکاس دارد،
بنابراین هر چه فرکانس افزایش یابد؛ راکتانس خازنی کم میشاود.
راکتانس خازنی کم ،مطلوب نیست؛ پس باید راکتانس خازنی را به
نحوی خنثی کرد .این کار با اضافه کاردن سالف تحقاق ماییاباد.
مقدار سلف باید طوری انتخاب شاود کاه راکتاانسهاای سالفی و
خازنی یک دیگر را خنثی کنند .برای ایان منظاور سالف باا آناتن
سری میشود .به این نوع از آنتنها که در آنها سیمپایچ باا آناتن
سری بوده و در پایه آنتن قرار میییرد ،آناتنهاای Base Loaded
یفته میشود [.]55
در آنتن  Rubber Duckسلف (سیمپیچ) به جای اینکه در پایه
آنتن باشد ،داخل خود آنتن ساخته شده است .یمنی در واقم آناتن
تماماً از یک فنر فلزی که کارکردی مشاابه هماان سایمپایچ دارد
ساختهشده است .این آنتنها برای پشتیبانی از باناد  UHFتهیاه و
به کمک ساختار فلزی کلی آناتن هوشامند ،پرتاو هماهجهتاه آن
جهتی شده است [.]55
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به پایانه از اهمیات بیشاتری برخاوردار اسات؛ چاون مایتواناد از
بستههای داده مدیریتی ،اطالعات مهمی به دست آورد .این مسوله
به ممنی بیاهمیتی اطالعات پایانه نیست .این محدوده را محدوده
امنیتی نامیده می شود و یک سطح امنیتی متنااظر باا آن تمریاف
میشود که با ابماد محدوده سیگنال و ابماد محدوده امنیتی رابطاه
دارد.
به دلیل اینکه اکثر تاهیزات شبکههای ارتباطی موجود ،ماهز
به آنتن همهجهتاه هساتند ،ممماوالً محادوده ساطح امنیتای باا
محدوده سیگنال برابر است .ایر آنتن هوشمند در ارتباطات بیسیم
به کار یرفته شود ،وضمیت امنیتی متفاوت خواهاد باود .محادوده
امنیتی باید کوچکتر از محدوده سیگنال باشد .از منظر ارتباطاات
بیسیم هر چه این محدوده کوچکتر باشد؛ ارتباط امنتار خواهاد
بود .با فرض شرایط ( LOS5آنتنها روبهروی هم قارار یرفتاهاناد و
مانمی در مسیر وجود ندارد) ،فاصله بین  APتا پایانه را باه عناوان
شماع یک دایره در نظر یرفته میشود .تمرکز این مقاله بر سیگنال
درون این محادوده اسات .ابمااد محادوده سایگنال را  S 1و ابمااد
محدوده امنیتی را  S 2نامیده میشود .همچنین ،پهنای بایم آناتن
جهتی اساتفادهشاده در  APو پایاناه را باه ترتیاب  و  نامیاده
میشود .جهت تمیین سطح امنیتی از لگاریتم نسابت مسااحتهاا
استفاده میشود .بر اساس اینکاه  APو پایاناه هار کادام از آناتن
هوشمند جهتی استفاده میکنند یا خیر ،چهار سناریو امکانپاذیر
است:
سناریو اول :نقطه دسترسی و پایانه ماهاز باه آناتن هماهجهتاه
هستند .این سناریو بسیار متداول است .سطح امنیتی در این حالت
برابر است با [:]59

 .تعیین سطح امنیتی
با توجه به آزمایشهای اناامشده برای هک کردن پروتکل امنیتی
 WEPو به دست آوردن دادههای بسته ،زمانی شنودیر میتواند به
شنود و اخالل در یک لینک ارتباطی بپردازد که او یاا تاهیازاتش
درون محیطی باشند که هر دو سیگنال نقطاه دسترسای ( )AP5و
پایانه ،با کیفیت مطلوبی دریافت شوند [ .]59محدودهای که بتوان
هر دو سیگنال را به خاوبی دریافات کارد هماان محادوده فصال
مشترک دو سیگنال است .ایار یکای از ایان دو سایگنال ممیاوب
دریافت شود ،اطالعاتی که شنودیر به دست میآورد ،ناقص و حتی
غیرقابل آشکارسازی است .البته اطالعات  APبرای شنودیر نسبت
Access Point

1

شکل  .4نحوه پوشش آنتنها در سناریو اول

()1

 10  S 1 
  log 10   1
 S2 

  log 

سناریو نوم :نقطه دسترسی ماهز به آنتن جهتی و پایانه ماهز به
آنتن همهجهته است (شکل ( .))1شکل بیم آنتن جهتی به صورت
بیضی است ولی محاسبه سطح امنیتی با شکل بیم بیضوی مشکل
Line of Sight

2
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است ،به همین دلیل جهت سادهسازی محاسبات به جای بیضی از
قطاعی که مرزهای آن نقاط  9 dBو پهنای بیم  اسات؛ اساتفاده
میشود .با توجه به شکل ( )1در مییابیم که محادوده امنیتای از
سطح دایره کامل در سناریو  5به سطح قطاع تقلیل پیدا میکند.
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10

  log 
 S2 
 sin 180       180 

  log 

()7

شکل ( )7نشاندهنده نمودار سطح امنیتی رسم شده است.
Security level definition
9
Sen2

8

Sen3

6
X: 60
Y: 4.094

5
X: 60
Y: 2.799

شکل  .1نحوه پوشش آنتنها در سناریو دوم
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سطح امنیتی در سناریوی دوم از طریاق رابطاه ( )0محاسابه
میشود.]59[.
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سناریو سوم :نقطه دسترسی ماهز به آنتن هماهجهتاه و پایاناه
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شکل  .7نمودار تمیین سطح امنیتی سناریو دوم و سوم

سناریو چهارم :نقطه دسترسی ماهز باه آناتن جهتای و پایاناه
ماهز به آنتن جهتی است (شکل  .)8این سناریو بسیار امن اسات.
در این سناریو ،محدوده امنیتی به شکل یاک چهارضالمی مناتظم
خواهد شد.

ماهز به آنتن جهتی است .این سناریو پیچیدهتر از ساناریو  5و 5
است .محدوده امنیتی از شکل یک قطااع سااده خاار مایشاود.
محدوده امنیتی را میتوان با توجه به شکل ( )0به دست آورد.

شکل  .8نحوه پوشش آنتنها در سناریو چهارم
S1   R 2

شکل  .نحوه پوشش آنتنها در سناریو سوم
2
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سطح امنیتی در سناریوی سوم از طریاق رابطاه ( )7محاسابه
میشود [.]59

در سناریوی چهارم سطح امنیتی از طریق رابطه ( )8محاسابه
میشود [.]59
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نکهای ارتباطی؛ امیر حبیبی درونکال و همکاران
طراحی و ساخت آنتن هوشمند با هدف افزایش امنیت لی 

در صورت افازایش زوایاای  و  ، دو یوشاه چهارضالمی کاه
ناشی از تقاطم امتداد خطوط آنهاست ،مطابق شکل ( )8در بیرون
از دایره خواهد بود .همان طور که قبالً تکر شد تمرکز ما بر ساطح
داخل دایره است .در این ماورد ابمااد محادوده امنیتای باه جمام
مساحت دو قطاع و دو مثلث تغییر میکند .شکل ( )3بیاانگر خاط
سیر سطح امنیتی است.

041

62 mm

62 mm

=20.8 mm

2.8 mm

=21.6 mm

شکل  .53ابماد آنتن پچ تک المان در فرکانس مرکزی 4/4 GHz

شکل  .3تمیین سطح امنیتی سناریو چهارم

با توجه به نتایج شبیهسازی درصورتیکه هم  APو پایانه هردو
ماهز به آنتن هوشمند باشند ،لینک ارتباطی برقرارشده از باالترین
سطح امنیتی برخوردار خواهد بود که باا توجاه باه سااختار آناتن
هوشمند پیشنهادی در این مقاله و پهنای بیم  00درجه این مقدار
برابر  4/03است.

شکل  .55نمای روبهرو آنتن پچ ساختهشده

 .7نتایج شبیهسازی و ساخت
در این بخاش نتاایج شابیهساازی ،سااخت و انادازهییاری آناتن
هوشمند پیشنهادی آورده شده است.
 .5-7نتایج شبیهسازی و ساخت آنتن پ
در مراحل شبیهسازی با نرمافزار  CSTو ساخت باه بررسای تاأثیر
ساختار آنتن به تنهایی و باا وجاود سااختار کلای آناتن هوشامند
(استوانه فلزی) پرداخته شاده اسات (شاکلهاای  .)50-59فیبار
بهکاررفتاه در سااخت آناتن پاچ از ناوع  Rogers RO4003اسات.
مشخصات فیبر عبارتاند از    3.38و . h  0.8mm
شکل  .52نمای وجه کناری آنتن پچ به همراه نحوه اتصال کانکتور
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پس از شبیهسازی و طی مراحل ساخت S55 ،آنتنها با دستگاه
تحلیلیر شبکه 5مدل HP8510Cاندازهییری و نتایج آن در شاکل
( )50آورده شده است .با توجه به شکل ( )51میتوان نتیاه یرفت
که انتظار ورود سیگنال مطلوب با سیگنال به نویز مناسب تا زاویاه
کمینه  00درجه محقق شده است.

51cm

54cm

با توجه به شکلهای ( )54تا ()50مشاهده میشود که وجود یا
عدم وجود ساختار کلی تأثیری در نتایج مربوط به آنتن پچ ندارد و
میزان انحراف نمودارهای شبیهسازی و ساخت نیز ناشی از خطاای
ساخت است.

شکل  .50آنتن پچ به همراه ساختار کلی آنتن هوشمند

]S-Parameter [Magnitude in dB
0

نمودار پترن آنتن در صفحه  H-Planeدر شکل ( )54و نماودار
پترن آنتن در صفحه  E-PLANEدر شکل ( )51آورده شده است.
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-24

M easured

)S1,1 (dB

30

X: 4.411
Y: -15.24
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30

-12

X: 4.382
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)Farfield (Array) Realized Gain Phi (Phi=90
0

X: 4.394
Y: -10.12

-6

60

60

-30

90

10

4

-8

-2

-14

90

X: 4.411
Y: -42.32

120

120

4.5

4.45

-36

With cylinder; Measured
Without cylinder; Measured
With cylinder; Simulation
Without cylinder; Simulation
4.4

4.35

-42
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Frequency/GHz

شکل  .5نمودار  S11مربوط به آنتن پچ شبیهسازی شده در نرمافزار

150

150

CST

180
Theta / Degree vs. dB

Frequency= 4.411 GHz
M ain lobe magnitude; Without & with cylinder= 7.4 dB; M easured= 4.8 dB
Angular width (3 dB); Without & with cylinder= 80.6 deg.; M easured= 80 deg.

شکل  .54پترن

 .2-7نتایج شبیهسازی( )FEKOو سـاخت آنـتن
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شکلهای ( )57و ( )58به ترتیب نمایی از آنتن  Rubber duckباه
تنهایی و با وجود کل ساختار و همچنین نحوه اتصال آنتن Rubber
 duckبه سو یچ را نشان میدهند.
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شکل  .57آنتن  Rubber duckبه تنهایی
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شکل  .58نمایی از جانمایی آنتن  Rubber duckبه همراه کل ساختار

میزان انحراف نمودار  S11مشاهدهشده در شکل ( )53ناشای از
تأثیر بدنه فلزی ساختار و همچنین فرکانس کاری به نسبت پاایین
آنتن  Rubber Duckبر میزان مو بریشتی است ،ولی چون شکل
پترن آنتن هم تحت مصالحهای در این سامانه مورد اهمیت است از
این میزان انحراف نیز میتوان چشمپوشی کرد .با توجه باه شاکل
( )50انتظار قبلی وجود استوانه فلزی سبب افزایش یین آناتن در
راستای عمودی شده است ولی رفتار پترن تغییر محسوسی نکارده
است.
با توجه به شکل ( )55میتوان دریافت که وجود استوانه فلزی
ساختار با توجه به انتظار قبلی سابب جهتای کاردن پتارن آناتن
همهجهته  Rubber Duckشده است و با توجه به پهناای بایم 30
درجهای میتوان نتیاه یرفت که انتظار ورود سیگنال مطلاوب باا
سیگنال به نویز مناسب تا زاویه کمینه  00درجه محقق شده است.
از جمله مزایای اساسی این روش عدم افزایش ابماد آنتن اصالی در
فرکانس پایین و کمک یرفتن از بدنه فلزی جهت بارآورده کاردن
انتظارات مورد نیاز سامانه است.
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شکل  .25پترن
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شکل  .23پترن
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پس از شبیهسازی عملکرد مدار کنترلای در نارمافازار  Proteusو
اناام مراحل ساخت ،در نهایت مادار کنترلای آناتن هوشامند باه
صورت شکلهای ( )55و ( )59جهت جانمایی درون ساختار آناتن
هوشمند ساخته شد.
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شکل  .22نمای سهبمدی پترن آنتن  Rubber Duckباا در نظار یارفتن
ساختار کلی
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فرستنده
4.4 GHz

شکل  .20نمای جلوی مدار کنترلی آنتن هوشمند

به علت اینکه کانکتور خروجایهاای آشکارسااز تاوان از ناوع
 BNCاست ،با طراحی و سااخت یاک طبقاه دیگار بار روی مادار
کنترلی ،مدار واسطی بین خروجایهاای آشکارسااز تاوان و مادار
کنترلی اصلی ایااد شاد کاه مادار نهاایی در برابار فشاار و ناویز
محیطی مقاوم باشد .در شکل ( )54نحوه اتصال کانکتورهای BNC
به مدار کنترلی اصلی توسط مدار واسط نشان داده شده است.

شکل  .2سناریو آزمایش آنتن هوشمند

آنتن مورد استفاده برای آزمایش عملکرد تشخیص قطاع آناتن
هوشمند ،آنتن هورن است .با چرخش آنتن هورن در مسیر حرکت
به دور آنتن هوشمند ،به محض اینکه آنتن هورن در زاویه دید هار
قطاع قرار یرفت ،قطاع مورد نظر انتخاب و در همان زمان سیگنال
 300مگاهرتز تولیدشده توساط سایگنال نراتاور از هماان قطااع
ارسال میشد و به این ترتیب عملکرد تشخیص قطاع مورد ارزیابی
قرار یرفت .شکل ( )57مراحل اناام آزمایش آزمایشگاهی عملکرد
آنتن هوشمند را نشان میدهند.

شکل  .24نحوه اتصال کانکتورها به مدار اصلی توسط مدار طبقه دوم

شکل  .27آزمایش عملکرد آنتن هوشمند از نمای روبهرو

 .3نتیجهگیری

شکل  .21نمای پاایین آناتن هوشامند و نحاوه جانماایی مادار
کنترلی در آنتن هوشمند

 .8سناریو آزمایش عملکرن آنتن هوشمند پیشنهانی
با توجه به بلوک دیایرام کلی سامانه ،آنتن هوشامند سااختهشاده
مورد ارزیابی و آزمایش قرار یرفات .ساناریوی آزماایش در شاکل
( )50مشخص شده است.

در این مقاله به بررسی میزان افزایش امنیت لینکهای ارتباطی با
وجود سناریوهای مختلف بهکارییری آنتن هوشمند پرداخته شاده
و پس از بررسی و شبیهسازی طر های مختلاف ،آناتن هوشامند
پیشنهادی ساختهشده و در آزمایشگاه ماورد ارزیاابی قارار یرفتاه
است .نتایج شبیهسازی و ساخت اجزای مختلف ساامانه حااکی از
برآورده شدن انتظارات از سامانه آنتن هوشمند پیشانهادی اسات.
مقرون به صرفه بودن ،حام کم و وزن پایین کل سامانه مایتواناد
از وجوه تمایز آن نسبت به سامانههاای باا عملکارد مشاابه باشاد.
میزان افزایش نرخ امنیتی یاک لیناک ماهاز باه آناتن هوشامند
پیشنهادی بدون در نظر یارفتن راهکارهاای نارمافازاری امنیتای
کمینه  4/03برابر یک لینک ماهز به آنتن همهجهته است.
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