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چکیده :در این مقاله ساختار جدیدی برای آنتن یاگییودا ریزنواری معرفی شده است که قابلیت کار در دو باند فرکانسی  8/361و  2/778گیگاهرتز
را دارا میباشد .آنتن پیشنهادی بر روی زیرالیه  FR4با ابعاد  62×62/1سانتیمتر مربع و ضخامت  6/1میلیمتر طراحی شده است .جهت بررسی و
تأیید عملکرد آنتن پیشنهادی ،ساختار طراحیشده ،ساخته شده است .مطابقت خوب نتایج شبیهسازیشده و اندازهگیری شده عملکرد آنتن
طراحیشده را تأیید میکند .مشخصه افت بازگشتی در هر دو باند فرکانسی بیش از  28دسیبل است .همچنین ،بهره این آنتن در فرکانس 8/361
گیگاهرتز  1/61دسیبل و در فرکانس  2/778گیگاهرتز  3/11دسیبل است .افت بازگشتی مناسب ،بهره باال در هر دو باند فرکانسی ،مشخصه F/B
مناسب ،ابعاد کوچک و هزینه ساخت کم ،این آنتن را به گزینه خوبی برای استفاده در ادوات مخابراتی دوباندی تبدیل کرده است.
واژههای کلیدی :آنتن ریزنواری ،آنتن یاگییودا ،بهره ،دوباندی.

Design and Fabrication of Dual-band Microstrip Yagi-Uda
Antenna for Use in 0.9 GHz and 2.4 GHz Frequency bands
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Abstract: In this paper a novel structure of Microstrip Yagi-Uda antenna is introduced to use in two frequency bands of 0.915GHz
and 2.440GHz. FR4 with dimension of 12 × 12.5 cm2 and height of 1.6 mm is used as substrate. A prototype of the antenna is
fabricated to check its operation. Comparison of the simulation and measurement results confirms the operation of antenna. Return loss
of the antenna at the operation frequencies is more than 20dB. Gain of the antenna at 0.915 GHz and 2.440 GHz is respectively 6.15
dB and 9.55 dB. Appropriate return loss, high gain at the operation frequencies, desired F/B ratio, low cost and compact size made
this antenna suitable for various communication applications.
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 -1مقدمه
در سالهای اخیر بهدلیل رشد چشمگیر مخابرات بیسیم و همچنین
افزایش تقاضا برای سیستمهای دارای دو باند کاری ،نیاز به آنتنهای با
دو باند فرکانسی بیش از پیش احساس میشود [ .]6روشهای گوناگونی
برای طراحی ادوات مایکروویوی و آنتنها پیشنهاد شده است [.]9،2
از طرف دیگر ،یکی از آنتنهای پرکاربرد در بسیاری از سیستمهای
مخابراتی آنتن یاگییودا است .آنتن یاگییودا نخستین بار توسط
 Shintaro Udaو  Hidetsugu Yagiمعرفی شد [ .]7این آنتن از یک
عنصر درایور که مستقیماً توسط منبع ،تغذیه میشود و چندین عنصر
پارازیتی بهعنوان منعکسکننده و جهتدهنده تشکیل شده است [.]1
آنتن یاگییودا بهطور معمول دارای عملکرد تکباندی است .در سالهای
اخیر نوع ریزنواری آنتن یاگییودا بهجهت اندازه کوچک ،ساخت آسان،
وزن و هزینه کم مورد توجه زیادی قرار گرفته است [ .]1-0اما بهعلت
گسترش روزافزون ادوات چندباندی ،تالشهایی برای بهبود و چندبانده
کردن این آنتن به چشم میخورد [.]68،3
در این مقاله به طراحی و ساخت آنتن یاگییودا ریزنواری با قابلیت
کار دو باند فرکانسی  8/361و  2/778گیگاهرتز پرداخته شده است.
فرکانسهای طراحی بهگونهای انتخاب شدهاند که فرکانس اول (8/361
گیگاهرتز) در باند فرکانسی ( UHFاز فرکانس  8/382گیگاهرتز تا 8/320
گیگاهرتز) و فرکانس دوم ( 2/778گیگاهرتز) در باند فرکانسی ( ISMاز
فرکانس  2/778گیگاهرتز تا  2/709گیگاهرتز) قرار دارند [ .]66این دو باند
فرکانسی به این دلیل انتخاب شدند که ساختار نهایی قابلیت استفاده در
فناوری  RFIDرا داشته باشد .آنتن پیشنهادی بر روی زیرالیه ارزانقیمت
 FR4با مشخصه ثابت دیالکتریک  7/7و ضخامت  6/1میلیمتر طراحی
شده است .ساختار مقاله ارائهشده بهصورت زیر خواهد بود .در بخش دوم
به معرفی ساختار و ابعاد آنتن پیشنهادی پرداخته شده است .فصل سوم،
نتایج شبیهسازی و اندازهگیری ارائه شده است و در نهایت نتیجهگیری
و ویژگیهای آنتن طراحیشده در بخش چهارم خالصه شده است.

 -2معرفی ساختار و ابعاد آنتن یاگییودا ریزنواری
ساختار کلی آنتن یاگییودا ریزنواری پیشنهادی در شکل  6نشان داده
شده است.
طرح پایه آنتن ریزنواری یاگییودا با دو عنصر تغذیهشونده درایور
آغاز شده است .در این ساختار دو درایور ریزنواری دوقطبی با طولهای
متفاوت که توسط خط انتقال  18اهمی به منبع تغذیه متصل شدهاند
باعث ایجاد دو باند فرکانسی  8/361و  2/778گیگاهرتز شدهاند .با تغییر
اندازه درایورها بهصورت جداگانه شاهد تغییر فرکانس در هر باند خواهیم
بود .بهعبارت دیگر ،به کمک تعیین طول درایورها میتوان فرکانسهای
کاری و حتی نسبت فرکانسی را تنظیم کرد .ابعاد دوقطبیهای راهانداز
(درایورها) بهگونهای انتخاب شدهاند که بهطور تقریبی طول محیط پچ
ریزنواری برابر  𝜆2باشد که البته در این رابطه 𝜆 بهکمک ضریب نفوذپذیری
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الکتریکی مؤثر محاسبه شده است .بهعنوان مثال ،برای فرکانس 2/778
گیگاهرتز طول موج مؤثر برابر است با:
)(6

𝑚𝑚 = 67.55

3 × 108
2.440 × 109 × √3.37

=

𝑐
𝑓𝑓𝑒𝜀√𝑓

=λ

که در رابطه باال  √3.38توسط نرمافزار  TX − LINEبرای زیرالیه

FR4

محاسبه شده است .بنابراین 𝜆2 ،برابر 𝑚𝑚  33.77میشود .در شکل
پیشنهادی  6نیز طول درایور مرتبط با این فرکانس ،پس از
بهینهسازیهای الزم ،بهطور تقریبی برابر  93میلیمتر میباشد .در مورد
درایور مربوط به فرکانس  8/361گیگاهرتز نیز بههمین نحو عمل شده
است .البته مجدداً الزم به ذکر است که در انتهای طراحی ،برای تنظیم
دقیقتر باندهای فرکانسی ،بهکمک نرمافزار  HFSSبهینهسازیهای الزم
صورت گرفته است.

شکل  :1ساختار کلی آنتن یاگییودا ریزنواری پیشنهادی

همچنین ،برای افزایش بهره در هر دو باند فرکانسی ،از یک
منعکسکننده دوقطبی در هر دو باند بهصورت جداگانه و دو جهتدهنده
دوقطبی برای باند فرکانسی  2/778گیگاهرتز استفاده شده است .عالوه
بر این ،بهمنظور افزایش بیشتر بهره در هر دو باند فرکانسی موردنظر از
یک منعکسکننده کلی (که دارای قوسی در وسط میباشد) در قسمت
باالی زیرالیه استفاده شده است .برای اینکه منعکسکننده هر دو باند
فرکانسی باعث افزایش بهره شود میبایست از هر دو درایور بزرگتر
باشد از طرفی چون جهت بیشترین بهره موردنظر در پشت آنتن است
بایستی منعکسکننده کلی باالی آنتن قرار گیرد .از طرفی ،برای
جلوگیری از موجهای سطحی بازگشتی به طرف خط انتقال  18اهمی
شکاف بیضیشکلی تعبیه شده که باعث ثابت ماندن باندهای فرکانسی

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 47, no. 2, summer 2017

 /494مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،74شماره  ،2تابستان 6931

در نمودار افت بازگشتی آنتن میشود .ابعاد این ساختار در شکل 2و
جدول  6نشان داده شده است.

طراحی و ساخت آنتن یاگییودا . . .

مقایسه با اندازه 𝜑𝐸 است و در واقع الگوی تشعشعی نهایی آنتن بیشتر
ناشی از 𝜑𝐸 است .عالوه بر این ،بهمنظور تکمیل شکل الگوی تشعشعی
آنتن پیشنهادی ،الگوی تشعشعی 𝜑𝐸 در صفحه 𝑌  𝑋 −در شکل  4نشان
داده شده است.

شکل  :2ابعاد آنتن یاگییودا پیشنهادی .ضخامت زیر الیه .h=1.6 mm
جدول  :1ابعاد آنتن یاگییودا پیشنهادی (ابعاد بر حسب میلیمتر
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 -3شبیهسازی و اندازهگیری
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آنتن پیشنهادی بهکمک نرمافزار  HFSSشبیهسازی شده است.
همچنین ،طراحی نهایی ساخته شد .شکل  9آنتن ساختهشده را نشان
میدهد.
افت بازگشتی آنتن طراحیشده در شکل  7نمایش داده شده است.
همانطور که در شکل مشخص است نتایج اندازهگیری و شبیهسازی
تطابق خوبی با یکدیگر داشته و آنتن طراحیشده ،بهخوبی دو باند
فرکانسی ( UHFاز  8/382تا  8/320گیگاهرتز) و ( ISMاز  2/788تا
 2/709گیگاهرتز) را پوشش میدهد و میزان افت بازگشتی ورودی نیز
در هر دو باند فرکانسی مطلوب است .تفاوت بین نتایج شبیهسازی و
اندازهگیری بهدلیل تلورانس ثابت دیالکتریک  FR4و خطاهای مراحل
ساخت و اندازهگیری میباشد .همچنین ،الگوی تشعشعی نرمالیزهشده
𝜑𝐸 و 𝜃𝐸 آنتن طراحیشده ،بهترتیب در شکل  1و  1ارائه داده شده است.
همانطور که در این شکلها مشخص است الگوی تشعشعی در هر دو
فرکانس در راستای  𝜑 = 900و  𝜃 = 900جهتمند میباشد .الزم به
ذکر است که الگوی تشعشعی 𝜃𝐸 دارای اندازه بسیار کوچکتری در

شکل  :3طرح نهایی ساختهشده آنتن ریزنواری یاگییودا پیشنهادی
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شکل  :4نمودار افت بازگشتی آنتن ریزنواری یاگییودا
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(الف)

(الف)

(ب)
(ب)
شکل :5الگوی تشعشعی شبیهسازیشده و اندازهگیری شده

شکل :6الگوی تشعشعی شبیهسازیشده و اندازهگیری شده
𝝋𝑬

نرمالیزهشده آنتن یاگییودا در صفحه 𝟎𝟎𝟗 = 𝛗 (صفحه ( )YZالف)
فرکانس  0/515گیگاهرتز (ب) فرکانس  2/440گیگاهرتز (خط مشکی

نرمالیزهشده آنتن یاگییودا در صفحه 𝟎𝟎𝟗 = 𝛗 (صفحه ( )YZالف)
فرکانس  0/515گیگاهرتز (ب) فرکانس  2/440گیگاهرتز (خط مشکی
نتایج اندازهگیری و خط آبی نتایج شبیهسازی است).

نتایج اندازهگیری و خط آبی نتایج شبیهسازی است).

30

بهره آنتن یاگییودای طراحیشده در شکل  0نشان داده شده است.
همانطور که در این شکل مشخص است آنتن پیشنهادی دارای بهره
 1/61دسیبل در باند فرکانسی  8/361و  3/11دسیبل در باند فرکانسی
 2/778گیگاهرتز است .الزم به ذکر است که نسبت Front to ( F/B
 )backآنتن طراحیشده در باند فرکانسی اول  22/1دسیبل و در باند
فرکانسی دوم  0دسیبل است که در مقایسه با نمونه طراحیشده پیشین
بهبود چشمگیری یافته است .الزم به ذکر است که  F/Bنسبت قدرت
تشعشع در جهت ماکزیمم انتشار (فلش قرمز در شکل  )1به قدرت
تشعشع در جهت خالف انتشار یا بخش عقب تشعشع (فلش سبز در
شکل  )1است .همچنین ضریب بازده شبیهسازیشده آنتن پیشنهادی
در فرکانسهای  8/361و  2/778بهترتیب  %04و  43%درصد است.
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شکل :7الگوی تشعشعی شبیهسازیشده 𝝋𝑬 نرمالیزهشده آنتن
یاگییودا در صفحه XY
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13
12
11
10
Peak Gain (dB)

در این مقاله ساختار جدیدی برای آنتن ریزنواری یاگییودا با قابلیت کار
 ساختار. گیگاهرتز ارائه شد2/778  و8/361 در دو باند فرکانسی
 نتایج اندازهگیری مطابقت خوبی را با.پیشنهادی طراحی و ساخته شد
 دسیبل در28  افت بازگشتی کمتر از.نتایج شبیهسازی نشان میدهد
 بهترتیب بهره، همچنین.هر دو باند فرکانسی پیشنهادی بهدست آمد
 با توجه. دسیبل در فرکانس اول و دوم بهدست آمده است3/11  و1/61
 آنتن پیشنهادی گزینه مناسبی برای استفاده در،به نتایج بهدستآمده
. استRFID سیستمهای مخابراتی بیسیم دوباندی نظیر

9
8
7
6
Measured
Simulated
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4
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 پیک بهره آنتن یاگییودای ریزنواری دوباندی پیشنهادی:8شکل

 مقایسهای از مشخصههای فیزیکی و الکتریکی آنتن،2 جدول
 همانطور.] را ارائه میدهد3[ طراحیشده با نمونه ساختهشده پیشین در
 مشخصه افت،که مشخص است آنتن پیشنهادی در ابعادی کوچکتر
.بازگشتی و بهره مناسبتری را ارائه میکند
.]5[  مقایسه پارامترهای این ساختار با مرجع:2جدول
ساختار پیشنهادی

]3[ مرجع

در این مقاله

فرکانس

f1

915MHz

2450MHZ

رزونانس

f2

2440MHz

5710MHz

ابعاد آنتن به

f1

0.038

0.04

طول موج

f2

0.095

0.097

بهره کل

f1

6.15dB

5.2dB

f2

9.55dB

8dB

تلفات

f1

23.6dB

20.1dB

بازگشتی

f2

24.2dB

23.9dB

زیر الیه

εr

4.4

2.17

h

1.6mm

0.79mm
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