
UMTS �Için Bir Yagi Benzeri Anten Tasar�m�

Özgür TAMER Ahmet ÖZKURT
Dokuz Eylül Üniversitesi

Elektrik Elektronik Mühendisli�gi Bölümü
Buca, �IZM�IR

ozgur.tamer@eee.deu.edu.tr, ahmet.ozkurt@eee.deu.edu.tr

Özet:Çal�şmam�zda Evrensel Gezgin �Iletişim Sistemi (Universal Mobile Telecommunication System -UMTS)
sistemleri için baz istasyonlar�nda kullan�ma uygun bir yagi benzeri anten tasar�m� sunulmaktad�r. Sundu�gumuz
anten hem aşa�g� ba�glant� hem de yukar� ba�glant� bantlar�nda iyi bir başar�m göstermektedir. Bununla birlikte
yüksek frekans plaketine bask�l� olmas� di�ger devre katmanlar�yla entegre üretimini ve ara ba�glant� kay�plar�n� da
engellemektedir.

1. Giriş
Yak�n gelecekte ülkemizde de devreye girmesi beklenen UMTS iletişim sistemleri kullan�c�lara daha geniş bantl�
veri iletimi sunacakt�r. Söz konusu sistemlerin uygulamas� ço�gunlukla kullan�c�lar�n yo�gun olarak bulunduk-
lar� şehrin işlek bölgeleri ya da al�şveriş merkezleri gibi noktalarda yo�gunlaşmaktad�r. Bu tip noktalarda servis
kalitesini yükseltmek için uyarlan�r anten anten ya da aktif anten kullan�lmas� işaret/kar�şan oran�n� art�raca�g� için
geniş bant ve yüksek kaliteli işaret isteyen UMTS sisteminin daha verimli çal�şmas�n� sa�glayacakt�r. Bu tip anten
sistemlerinde bask�l� anten kullan�lmas� di�ger devre elemanlar�yla bütünleşik tasar�m yapmay� mümkün k�lmakta
böylece tasar�m� ve uygulamay� kolaylaşt�rmaktad�r. Bu nedenle yagi benzeri anten seçilmiştir.
UMTS sistemleri için çal�şma frekanslar� 1992 y�l�nda düzenlenen Dünya Yönetsel Radyo Konferans�nda (WARC
92)belirlenen 1920-1980 MHz (yukar� ba�glant�)2110-2170 MHz (aşa�g� ba�glant�)olarak belirlendi�gi için anten
çal�şma band�m�z da buna göre seçilmiştir.

2. Yagi Benzeri Anten
Çal�şmam�zda sundu�gumuz yagi benzeri anten bir bask�l� anten örne�gidir. Şekil 1'de de görülebilece�gi gibi bask�l�
dipol anten bir eşdüzlemli şerit hat taraf�ndan beslenmekte ve besleme hatt�n�n topra�g�n� yans�t�c� yüzey olarak
kullanmakta bu nedenle de yagi benzeri olarak adland�r�lmaktad�r [1]. Her ne kadar önceki çal�şmalarda bant
genişli�gini art�rmak ve anten huzmesini daraltarak kazanc� art�rmak amac�yla yönlendirici bir parça kullan�lm�ş
olsa da gezgin iletişim sistemlerinde dar huzme yerine geniş huzme daha yararl� olaca�g� için yönlendirici olmadan
da yeterli bant genişli�gi sa�glanabilece�gi için uygulamam�zda tercih edilmemiştir.
Yukar�da tan�mlanan anten Şekil 1'de de görülebilece�gi gibi temel olarak iki parçadan oluşmaktad�r. �Ilk olarak
mikroşerit hat, ve mikroşerit hatt� eşdüzlemsel şerit hatta çeviren bir balun devresi, sonras�nda ise eşdüzlemsel
şerit iletim hatt� ve dipol anten bulunmaktad�r. Mikroşerit eşdüzlemsel şerit çevirici devre tasar�m� mikroşerit hat-
tan gelen işareti biribirlerine göre 180 derece farkl� fazda iki işarete ay�r�p eşdüzlemsel iletim hatt�na uygun hale
getirme temeline dayanmaktad�r. Bu nedenle hatlardan birine toplamda �g=2 uzunlu�gunda ek bir k�s�m eklen-
miştir, burada �g iletim hatt�ndaki dalgaboyunu temsil etmektedir. Şekil 1'de görülen hatlar�n hal�nl�klar� w1 =1.5
mm, w2 =2.65 mm, w3 =3.6 mm, w4 =2.5 mm şeklinde oluşturulmuştur, kullan�lan dielektrik malzeme 0.7 mm.
kal�nl��g�nda �r = 4:1 olan GP-9306 dielektrik malzemedir. Anten ile mikroşerit hat aras�ndaki güç iletimi aç�s�n-
dan çevrim k�sm� devrenin önemli bir k�sm�n� oluşturmaktad�r bu nedenle de ayr� olarak uygulan�p test edilmiştir.
Şekil 2'de görülen S11 S22 ve S21 gra�klerinden de anlaş�laca�g� üzere çevrim k�sm� çal�şma band�nda en fazla -2
dB kay�p ile ve ortalamada da -1 dB kay�p ile işaretin anten ve mikroşerit hat aras�nda iletimini sa�glamaktad�r.
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Sekil1: Yagi Benzeri Anten
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Şekil 2 Mikroşerit Eşdüzlem Şerit çevirici balun başar�m gra�kleri
Yagi benzeri antenin beslemesi ise eşdüzlemsel hat olarak tasarlanm�şt�r. Eşdüzlemsel hat uzunlu�gu yans�t�c� yüzey
olarak işlev gören toprak yüzeyin sürücü dipol antenden uzakl��g� olan �d=4 uzunlu�guna göre ayarlanm�şt�r burada
�d= �0=(

p

�r+1) olarak belirlenmiştir [2]. Her ne kadar yararlan�lan kaynakta anten boyu �d=2 olarak belirlenmiş
ise de[2] yap�lan ölçümlerde 7.25 santim olan merkez frekans dalgaboyunun 0.8 kat� olan 5.8 cm de en iyi sonucu
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verdi�gi belirlenmiştir.

Şekil 3 Anten geri dönüş kayb� ve kazanç gra�kleri
Uygulanan yagi benzeri antenin geri dönüş kayb� ve kazanç gra�kleri Şekil 3'de verilmektedir. buradan da
görülebilece�gi gibi anten geri dönüş kayb� 1925 MHz ile 2200 MHz aras�nda -10 dB alt�nda kalmakta ve an-
ten empedans uyumu göstermektedir. Dolay�s� ile antenimizin empedans bant genişli�gi 275 MHz olarak belir-
lenebilmektedir. Bununla birlikte kazanç gra��ginde yans�t�c�n�n da etkisiyle anten kazanc�n�n 3.4 dB seviyesine
kadar ç�kt��g� ve yar�güç bantgenişli�ginin de 310 MHz (1845 MHz 2155 MHz frekanslar� aras�) oldu�gu ölçülmüştür.

3. Yorumlar
Tasarlad��g�m�z anten UMTS çal�şma frekanslar�nda (1920-1980 MHz (yukar� ba�glant�) 2110-2170 MHz (aşa�g�
ba�glant�)) uygun empedans ve kazanç de�gerleri göstermiştir. Antenin özellikle UMTS iletişim sistemlerinin baz
istasyonlar�nda di�ger RF devre elemanlar� ile ayn� plaket üzerinde bas�l� halde kullan�m�n�n uygun oldu�gunu düşün-
mekteyiz. Elde edilen sonuçlar farkl� bas�l� dipol antenlerle uyumlu sonuçlar göstermektedir[4] bununla birlikte
önerdi�gimiz anten plaketin tek taraf�nda bulundu�gu için kolayl�kla uygulanabilmektedir .
Kaneda, Qian ve Itoh taraf�ndan yap�lan çal�şmadaki ölçülerle, tasarlanan antenin ölçüleri biribirini tutmamaktaysa
da bunun sebebinin kullan�lan malzemenin görece daha düşük dielektrik katsay�s�na sahip olmas�ndan ve daha da
önemlisi çal�şma frekans�n�n çok daha düşük olmas�ndan kaynakland��g� sonucuna var�lm�şt�r.
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