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 بهبود پهنای باند آنتن پچ مایکرواستریپ با استفاده از ساختار بلور فوتونی

 حمیده کندری

 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز زاهدان

از ما در این مقاله . استفاده از ساختارهای بلور فوتونی، جذابیت زیادی در مخابرات، الکترومغناطیس و آنتن پیدا کرده است -چکیده 

نتایج شبیه سازی، بهبوود مشخاواتی   . ایمکردهیک ساختار متناوب بلور فوتونی روی سطح زمین آنتن پچ مایکرواستریپ استفاده 

  .دهدی آنتن را با اضافه نمودن ساختار بلور فوتونی در ساختار آنتن نشان میو اندازه همچون پهنای باند، تلفات برگشتی

 .آنتن پچ مایکرواستریپ، اندازه آنتن، بلور فوتونی، پهنای باند، تلفات برگشتی -کلید واژه

 

Improvement Microstrip Patch Antenna Bandwidth Using Photonic 
Crystal Structure 

Hamideh Kondori  

 Faculty Member of Zahedan Payame Noor University, kondori_h@yahoo.com
 

Abstract- The use of photonic crystal structures have been of high interest in telecommunication, electromagnetic and 

antennas. In this paper, we have used a photonic crystal periodic structure on the ground surface of the microstrip patch 

antenna. Simulation results show improvements in characteristics such as bandwidth, return loss, and antenna size by 

adding the photonic crystal in the antenna structure. 

Keywords: microstrip patch antenna, antenna size, photonic crystal, bandwidth, return loss. 
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 مقدمه

مایکرواستریپ کاربردهای فراوانی در مخابرات های آنتن

، RFID ،LAN ،WANمخابرات سیار، رادار،  ندسیم مانبی

پیدا کرده ... های پزشکی و ای و زمینهمخابرات ماهواره

پذیری باال، وزن این به واسطه وزن کم، انعطاف. است

اما در . باشدها میسبک و پایین بودن هزینه ساخت آن

چون پهنای باند پایین، بهره پایین و هم مقابل معایبی

به منظور غلبه . [1] وجود امواج سطحی را به همراه دارد

های زیادی مانند حلهمشکالت موجود، تاکنون را بر

. ساختارهای مصنوعی پیشنهاد شده است استفاده از

خاصیت مهم این مواد، جلوگیری از انتشار امواج سطحی 

ی فرکانسی به نام باند ممنوعههای فرکانسی خاص، ددر بان

ها در این  اگر فرکانس مرکزی آنتن. یا باند توقف است

یابد و امواج سطحی انتشار نمی ،محدوده قرار گیرد

  [.6] یابدمشخصات آنتن بهبود می

چون ایجاد های متفاوتی همدر مطالعات مختلف، روش

، استفاده از ساختارهای باند [4-9]نقص روی زمین 

-به و [1-5]ی فوتونی در زیرالیه و یا سطح زمین هممنوع

فوتونی در ساختار آنتن رکارگیری ساختارهای متناوب بلور

استفاده  مشخصات آنتنرا جهت بهبود و افزایش [ 8-19]

 . اندکرده

روی سطح بلور فوتونی در این مقاله، ما از ساختار متناوب 

سازی شبیهنتایج . ایمزمین و زیر زیرالیه استفاده کرده

دهد که به کارگیری براساس المان محدود، نشان می

باعث بهبود  ،در ساختار آنتن ساختار متناوب بلور فوتونی

 .شودپهنای باند، کاهش اندازه آنتن و تلفات برگشتی می

 آنتن طراحی

نشان  1در شکل  mm 65× mm60آنتن معمولی با ابعاد 

با ثابت  FR-4آنتن فوق، روی زیرالیه . داده شده است

در . طراحی شده است 06/0و تانژانت تلفات  4/4گذردهی 

 mm10و mm 16ترتیباین مقاله، طول و عرض پچ به

در  .کندرزونانس می GHz 5باشد و آنتن در فرکانسمی

 .ساختار آنتن معمولی نشان داده شده است 1شکل 

 فوتونی بلورساختار 

که  ابعاد یک سلول واحد از ساختار متناوب بلور فوتونی 

 6روی سطح زمین و زیر زیرالیه قرار گرفته است در شکل 

 .شودمشاهده می

 

 
 آنتن پچ مایکرواستریپ معمولی: 1شکل 

 

 
 یبلور فوتون کیودیسلول واحد ساختار پر: 6شکل 

 

نشان  9در شکل  PBGساختار نهایی آنتن طراحی شده با 

های این ساختار، ساده بودن یکی از ویژگی. داده شده است

 .آن است
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 آنتن مایکرواستریپ بلور فوتونی: 9شکل 

 نتایج شبیه سازی

ی تلفات برگشتی برای آنتن سازی شدهنتایج شبیه

، HFSSنرم افزار فاده از معمولی و آنتن بلور فوتونی با است

-همان. نشان داده شده است 5 و4های ترتیب در شکلبه

شود، اضافه نمودن بلور فوتونی باعث طور که مشاهده می

ای که مقدار آن در گونهافزایش پهنای باند شده است؛ به

در  GHz 48/15و در حالت دوم GHz 99/4آنتن معمولی

دلیل خواص منحصر به است، که این به GHz5فرکانس 

ود بعدی در مشخصات بهب. فردی است که بلور فوتونی دارد

های مربوط به ی آن است که اندازهآنتن، مربوط به اندازه

آنتن معمولی و آنتن بلور فوتونی جهت مقایسه در جدول 

عالوه براین، مقدار تلفات برگشتی . نشان داده شده است 1

 dB11با اضافه نمودن ساختار بلور فوتونی به میزان 

 .کاهش یافته است

 

 
 برگشتی آنتن معمولیتلفات : 4شکل 

 

 تلفات برگشتی آنتن بلور فوتونی: 5شکل 

 
 

 های معمولی و بلور فوتونیی ابعاد آنتنمقایسه: 1جدول 

آنتن معمولی  مشخصات

(mm) 

آنتن بلور 

 (mm) فوتونی 

 60 65 طول زیرالیه

 15 60 عرض زیرالیه

 6/1 65/1 ضخامت  زیرالیه

 10 16 طول پچ

 9 10 عرض پچ

 5 5 طول خط تغذیه

 5/1 5/1 عرض خط تغذیه

 

 گیرینتیجه

در این مقاله، یک آنتن بلور فوتونی طراحی و پیشنهاد 

در . کندرزونانس می  GHz5 شده است که در فرکانس

بلور  9×9آنتن پچ مایکرواستریپ از یک ساختار متناوب 

نتایج بیانگر .فوتونی روی سطح زمین استفاده شده است

که اضافه نمودن ساختار فوق باعث بهبود تلفات این است 

ی آنتن در مقایسه با آنتن برگشتی، پهنای باند و اندازه

 .معمولی شده است
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