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ÖZET 

Bu çalışmada toplam uzunlukları aynı olan iki dipol antenin 
ışıma diyagramları arasındaki farklılıklar ortaya 
konulmuştur. Ayrıca bazı dipol antenlerin temel ışıma 
diyagramları MATLAB programı kullanılarak çizdirilmiştir. 
Işıma diyagramları karşılaştırılan tam dalga boyu dipol 
antenin ve yarım dalga boyu katlanmış dipol antenin 
simülasyonu HFSS (Yüksek Frekans Yapı Simülatörü) 
programı kullanılarak gerçekleştirilmi ştir. Bu iki antenin 
kazanç, yönlülük ve E-düzlem örüntüleri sonuç olarak sayısal 
bilgilerle birlikte verilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Dipol anten, katlanmış dipol anten, tam 
dalga boyu dipol anten, anten yönlülüğü ve kazancı, HFSS. 

1. GİRİŞ 

Son zamanlarda kablosuz haberleşme hızlı bir şekilde 
gelişme göstererek günümüz insanlarının iletişim ihtiyacını 
karşılamak için üzerinde çalışılan en önemli konulardan birisi 
haline gelmektedir [1]. Kablosuz şekilde veri alıp göndermek 
için veri boyutuna da bağlı olarak geliştirilen antenler önemli 
mühendislik hesaplamalarıyla tasarlanarak kablosuz 
haberleşme sistemlerinin önemli bir parçası konumunda 
kullanıma sunulmaktadır. Tasarımı yapılan bu antenlerin ve 
kullanılacak diğer mikrodalga elemanların düşük maliyetle 
üretilmelerinin yanında yüksek verimlilik göstermeleri her 
zaman tercih edilen bir unsur olmaktadır [1].  

Yaygın olarak kullanılan en basit antenlerin başında dipol 
antenler gelmektedir. Dipol antenler içerisinde en fazla 
kullanılan anten tipi yarım dalga boyu dipol antendir. Bu 
anten tipinin en çok kullanılmasındaki ve bilinmesindeki 
neden ışıma direncinin yaklaşık olarak 73Ω olmasıdır [2].  
Yaklaşık olarak karakteristik empedansı 75Ω veya 50Ω olan 
bazı iletim hatlarında hattın empedans eşlemesini özellikle 
kolaylaştırmaktadır [2]. 

Tam dalga dipol anten çok yüksek kazanç sağlamasına 
rağmen haberleşme sistemlerinde çok nadir kullanılan bir 
anten türüdür[3]. Kablosuz haberleşme sistemlerinde 
kullanılan antenlerin kazanç ve ışıma direnci hesaplamaları ile 
ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda tam ortadan 
beslenmeyen bir tam dalga dipol antenin ışıma direnci teorik 
olarak bulunarak anten kazancı ve 3dB bant genişliği 
hesaplanıp izotropik antenle karşılaştırılmıştır[3]. 

Çok yüksek frekanslar için tam dalga dipol antenin 
besleme tekniği ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bu 
çalışmalarda besleme için dört tekniği anten üzerindeki akım 
dağılımının değişimine ve buna bağlı olarak değişen kazanç 
değerlerine göre testler yapılmıştır[4].  

Folded dipol antenin boyutları küçültme yönünde 
çalışmalar yapılmıştır. İstenilen boyutlarda tasarlanan antenin 
özellikle mobil kablosuz cihazlarda kullanılması amaç 
edinilmiştir [5]. 

Moment yöntemini kullanarak katlanmış dipol anten 
analizi gerçekleştirilmi ştir. Bu analizlerde katlanmış dipol 
antenin bazı boyutlarını referans alarak giriş admitansının 
frekansa göre değişimi ortaya konmuştur [6]. 

Bu çalışmada tam dalga boyundaki bir dipol antenle 
toplam uzunluğu tam dalga boyunda olan ancak yarım dalga 
uzunluğundaki katlanmış dipol antenin bazı parametreleri 
karşılaştırarak HFSS programı ile analizi yapılmıştır. 

2. TASARIM   

HFSS programı sonlu elemanlar yöntemini kullanan 
yüksek frekanslarda çözüm yapan bir simülasyon programıdır. 
Programda tasarımı yapılacak olan anten ve kullanılmak 
istenen ortam için parametre ayarları yapılır. Anten için 
kullanılacak malzemenin parametre ayarları yapıldıktan sonra 
kullanılacak olan besleme şekli için port ayarları yapılır. 
Burada kullanılan besleme şekline göre kullanılacak olan port 
tümsel port olarak geçmektedir. Tümsel port için empedans 
ayarlanması da bu esnada gerçekleştirilir.  

Yapıdan, ışıyan dalgayı emecek ve geri yansımasını 
önleyecek bir ışıma kutusu oluşturularak uzak alan 
parametrelerinin hesaplanması için gerekli ayarlamalar 
yapılmaktadır. Işıma kutusunun boyutları ayarlanırken dikkat 
edilmesi gereken en önemli konu ışıma alanı yönündeki 
uzunluğun ilgili frekansın çeyrek dalga boyu uzunluğunda 
olması gerektiğidir [7]. 

Simülasyon gerçekleştirilmeden önce doğrulama testi 
yapılarak simülasyondan önce hata oluşturabilecek bir durum 
söz konusu ise düzeltilir. Kullanıcı tarafından verilen 
parametrelerle anten analiz edilir ve analiz sonuçları iki 
boyutlu ve üç boyutlu olarak gözlenebilir. 

Bu çalışmada HFSS programının uzak alan 
hesaplamalarından faydalanılarak analiz edilmiş, tam dalga 
boyu dipol anten ve yarım dalga boyu katlanmış dipol antenler 
için yönlülük, kazanç ve E-düzlem örüntüleri ile ilgili 
karşılaştırmalar yapılmıştır.  

3. ANTENİN ALAN BÖLGELER İ 

Bir antenin alan bölgeleri prensip olarak iki bölgeye 
ayrılır. Bunlardan birisi antenin yakınındaki bölgeler olarak 
çağrılan yakın alan bölgesidir. Bir diğeri antenden oldukça 
uzak olan uzak alan diye adlandırılır [8]. Şekil 1’ de temel 
anten bölgeleri gösterilmiştir. 
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Şekil 1: Antenin Alan bölgeleri 

     Uzak alan bölgesinde ölçülebilen alan bileşenleri 
antenden ışıma yönüne doğru eninedir ve bütün güç akışı 
dışa doğru yönelmiştir. Uzak alan bölgesinde alan 
örüntüsünün şekli uzaklıktan bağımsızdır[8]. L antenin 
metre ölçüsü cinsinden maksimum uzunluğu olarak 
alınırsa ve λ dalga boyu olmak üzere uzak alanın yarıçapı 
(1) denklemiyle ifade edilebilir. 

λ/2 2LR =                                                            (1) 

4. TEMEL ANTEN PARAMETRELER İ 

Anten ışıma eğrileri, alan bölgeleri, yönelticilik, kazanç, 
verim, yarım güç huzme genişliği, huzme verimliliği, giriş 
empedansı, ışıma direnci gibi özellikler temel anten 
parametrelerini oluşturmaktadır [9].  

Anten ışıma eğrileri antenin ışıma özelliklerinin grafiksel 
olarak gösterilmesini sağlamaktadır. Genellikle elektrik alan 
ve güç ışıma yoğunluğuna bağlı olarak çizdirilebilmektedir.  
Kazanç ve yönlülük bir antenin en önemli parametrelerinden 
birisidir. Bir antenin yönlülüğü, antenin maksimum güç 
yoğunluğunun ortalama güç yoğunluğuna oranı olarak 
tanımlanabilir [8]. Kazanç belirli bir yönde antenin en yüksek 
ışıma şiddetinin aynı giriş gücüne sahip referans olarak alınan 
antenin ışıma şiddetine oranı olarak tanımlanabilir [9]. 

5. ANTENLER İN IŞIMA ÖRÜNTÜLER İ 

Doğrusal bir dipolün E-düzlemi ışıma örüntüsü (2) 
denklemi kullanılarak çıkarılabilir.  

θ
βθβθ

sin

cos)coscos(
)(

hh
F

−
=                               (2) 

Işıma örüntüsü çizdirilecek olan antenin boyuna göre (2) 
denkleminde βh farklı değer almaktadır. Şekil 2, βh=0.5 değeri 
için λ/2 uzunluğundaki bir dipol antenin temel bir ışıma 
örüntüsünü göstermektedir. 
 

 

Şekil 2: λ/2 uzunluğundaki dipol antenin ışıma örüntüsü 

βh=1 değeri için tam dalga boyu uzunluğundaki (λ) dipol 
antenin ışıma örüntüsü Şekil 3’te gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 3: λ  uzunluğundaki dipol antenin ışıma örüntüsü 

βh=3/2 değeri için 3λ/2 dipol antenin ışıma örüntüsü Şekil 
4’te gösterilmektedir. 

 

Şekil 4: 3λ/2 uzunluğundaki dipol antenin ışıma örüntüsü 

βh=2 değeri için 2λ uzunluğundaki dipol antenin ışıma 
örüntüsü Şekil 5’de gösterilmektedir. 
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Şekil 5: 2λ uzunluğundaki dipol antenin ışıma örüntüsü 

Yukarıdaki dört anten için verilen ışıma örüntüleri 
dikkatle incelendiğinde dipolün boyunun uzamasıyla θ=90˚ 
düzleminde en yüksek ışımanın yönünün azaldığı 
görülmektedir. Ayrıca dipolün boyu uzadıkça 3dB bant 
genişliğinin de azaldığı görülmektedir. 

6. λ/2 KATLANMI Ş DİPOL ANTEN İN HFSS İLE 
ANALİZ İ 

Programda kullanılan katlanmış dipol anten ST2261 deney 
setinde bulunan dipol antenin boyutları referans alınarak 
tasarlanmıştır. Kullanılan anten boyutlarına göre besleme 
boşluğu: 2mm, iki silindir metal arasındaki mesafe: 20mm, 
silindirin yarıçapı: 2mm ve anten uzunluğu 16 cm alınarak 
programda analiz edilmiştir. Programda ve deney setinde ortak 
olarak kullanılan parametrelerden birisi de çözüm frekansı 
olmuştur. Çözüm frekansı programda 750MHz alınarak 
simülasyon gerçekleştirilmi ştir. Şekil 6’de HFSS programında 
oluşturulmuş yarım dalga boyu katlanmış anten görünüyorken 
Şekil 7’de ise antene ait E-düzlem örüntüsü verilmektedir. 

 

Şekil 6: Katlanmış dipol anten 

 

Şekil 7: λ/2 katlanmış dipolün E-düzlem örüntüsü 

Şekil 8’da antene ait kazanç örüntüsü gösterilmektedir. 

 

Şekil 8: Katlanmış dipolün kazanç örüntüsü 

Şekil 8’da antenin θ=90˚ ve θ=270˚ de kazançları sırasıyla 
1.636 ve 1.645’tir. Şekil 9’da antene ait yönlülük örüntüsü 
gösterilmektedir. 
 

 

Şekil 9: λ/2 katlanmış dipolün yönlülük örüntüsü 

Tablo 1’de antenin θ açısının değişimine göre 
yönlülüğünün değişimi verilmektedir. 
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Tablo1: Yönlülüğün θ açısına göre aldığı değerler 
 

θ 0˚ 90˚ 180˚ 270˚ 
D 0.024 1.640 0.024 1.648 

Tablo 1’den göründüğü gibi katlanmış yarım dalga boyu 
dipol antenin yönlülüğü θ=90˚ de tam olarak 1.64 ve θ=270˚ 
de 1.648 olarak çıkmaktadır. Yarım dalga boyu dipol antenin 
yönlülüğü idealde 1.64’tür [8]. Simülasyonda ışıma sınır 
durumlarının boyutları değiştirilerek gerçeğe çok yakın hassas 
ölçüm sonuçları elde edilebilir.  

7. λ BOYU UZUNLUĞUNDA DİPOL ANTEN İN HFSS 
İLE ANALİZ İ 

     Oluşturulan tam dalga boyu dipol antenin boyu 0.925 λ, 
besleme boşluğu 2mm, yarıçapı 2mm alınarak 
oluşturulmuştur. Şekil 10’de tam dalga boyu dipol antenin 
HFSS’te oluşturulmuş şekli görünmektedir. 
 

 

Şekil 10: Tam dalga boyu dipol anten 

Şekil 11’de tam dalga boyu dipol antenin E-düzlem 
örüntüsü verilmektedir. 
 

 

Şekil 11: Tam dalga boyu dipolün E-düzlem örüntüsü 

Şekil 12’te tam dalga boyu dipol antenin kazanç örüntüsü 
gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 12: Tam dalga boyu dipolün kazanç örüntüsü 

Şekil 13’te antenin θ=90˚ ve θ=270˚ de kazançları 
sırasıyla 2.393 ve 2.404’tür. Şekil 14’te tam dalga boyu dipol 
antenin yönlülük örüntüsü gösterilmektedir. 
 

 

Şekil 13: Tam dalga boyu dipolün yönlülük örüntüsü 

Tablo 2’de yönlülüğün θ açısına göre değişimi yer 
almaktadır. 

 
Tablo 2: λ boyundaki dipolün yönlülüğünün değişimi  

 
θ 0˚ 90˚ 180˚ 270˚ 
D 0.0 2.398 0.0 2.409 

 
     Tam dalga dipol antenin yönelticiliği 2.40’tır [10]. 
Simülasyon sonuçlarında θ açısının aldığı 90 ve 270 
derecelerde 2.40’a yakın değerler bulunmuştur. 
Oluşturulabilecek hassas sınır durumlarında ve kayıpsız bir 
durumda ideal ölçüm sonucu elde edilebilir. 

8. SONUÇLAR 
Çalışmada tam dalga boyu uzunluğundaki bir dipol anten 

ile yine akımın geçtiği toplam uzunluk tam dalga boyu 
uzunluğunda olan ancak yarım dalga boyu katlanmış bir 
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dipolün ışıma örüntüleri arasındaki farklar ortaya 
konulmuştur. Çıkan sonuçlarda tam dalga boyu dipol antenin 
yönlülüğünün ve kazancının katlanmış dipole göre daha 
yüksek olduğu görülmüştür. İleriki çalışmalarda HFSS 
programı kullanılarak RFID sistemler ve mobil haberleşme 
sistemleri için anten tasarımı konularında çalışılabilir.  
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