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الممخص

في ىذا البحػ ث تـ تصميـ ىوائي

شريحة رقيقة مناسب لتطبيقات

) GSM (Global System for Mobileعند التردد  0.9GHzاي بيف التردديف

( (0.89 – 0.96 GHzباستخداـ ركيزة االيبوكسي ) FR-4(epoxyذات ثابت عزؿ 4.3
وبسمؾ  1.6mmوتحسيف خواصو االش عاعية باستخداـ مجموعة مف االجراءات لمحصوؿ

عمى ىوائي مناسب لالستخداـ في تطبيقات االتصاالت الالسمكية ،حيث تـ اختزاؿ المستوى
االرضي فقط مقابؿ خط النقؿ وعمؿ قطعيف مثمثيف في الزوايا السفمية لمرقعة لزيادة عرض

الحزمة ،كما تـ تغذية اليوائي باستخداـ تقنية الخط الشريطي الدقيؽ .وتغير سمؾ الركيزة
حيث تـ اخذ سمؾ  3.2mmثـ اخذ سمؾ ثالث قيمتو  ،4.2mmتمت مقارنة نتائج تغيير

عرض الحزمة الترددية لكؿ سمؾ فكاف عرض الحزمة الترددية عند السمؾ  3.2تساوي

 0.41 GHzوبتردد عمؿ  ،0.922 GHzاما عند السمؾ  1.6mmفاف عرض الحزمة

الترددية يساوي  0.35 GHzوبتردد عمؿ  0.954 GHzوعرض الحزمة عند السمؾ

الثالث  1.4يساوي  0.27 GHzوبتردد عمؿ  ،0.907 GHzوتـ تصميـ ىوائي الشريحة
الرقيقة ومحاكاة النتائج باستخداـ برنامج . (CST)2019
الكممات الدالة ،CST :ىوائي شريحة رقيقة.GSM ،
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المقدمة

لقد كاف تطور االتصاالت الالسمكية عمى مدى واسع خالؿ العقديف الماضييف وذلؾ مف خالؿ وجود اجيزه االتصاالت التي
تـ مف خالليا توفير خدمات االتصاؿ بالصورة والصوت في كؿ مكاف في العالـ .واف مثؿ ىذه الخدمات يتطمب اف تعمؿ االجيزة

عمى نطاؽ ترددي عريض او متعدد لكي تغطي حزـ التشغيؿ المطموبة ) .(Geetanjali, 2017ليوائي الشريحة الرقيقة مميزات
كثيره يمكف ليا اف تقوـ بتغطية ىذه المتطمبات مثؿ صغر حجمو ،وخفو وزنو ،وامكانيو اف يدمج مع اجيزه الحالة الصمبة،

وتصنيعو السيؿ بالكمفة المنخفضة ( .)Ogunlade, 2015ىذه المميزات تجعؿ مف الممكف اف يغطي اليوائي الكثير مف

المتطمبات .ف عند االنخفاض في مستوى الطاقة يمكف االستفادة مف النطاؽ العريض ألرساؿ االشارات وكذلؾ نقؿ البيانات
وبمعدالت عالية والتصوير بالرادار وفي دراسة اخرى تـ استخدامػو فػتي االستشع ػار عػف بعػض االوراـ كالسػرطاف ( Boutejdar,

 .)2016وب يذا التطور مف الممكف اف نستعمؿ ىوائي الشريحة الرقيقة في الكثير مف تطبيقات االتصاالت الالسمكية ومنيا النظاـ
العاـ لالتصاالت ويسمى كذلؾ ) Global System for Mobile (GSMوالذي يستعمؿ عمى مدى واسع في أمريكيا ،اوروبا،

اسيا ،وبقية مدف العالـ .في المعيار  IEEE.802.11اتفؽ عمى اف ىذه الشبكة تعمؿ بثالث حزـ ترددية 0.9 GHz :بيف التردديف

( )0.89-0.96 GHzوالتردد ) 1.8GHz (1.71- 1.805GHzوالتردد (Tripathi 2011 ; Bozdağ 2014) 1.9 GHz
) . (1.805- 1.88 GHzاذا كانت عرض الحزمة ضيقة فاف اليوائي يكوف غير قادر عمى ارساؿ واستالـ كميات عالية مف

البيانات لذلؾ كثير مف البحوث بذلت جيودىا لزيادة النطاؽ الترددي ،ومف تقنيات زيادة عرض النطاؽ الترددية ىي تقميؿ عامؿ

الجودة وزيادة سمؾ الركيزة ونقصاف ثابت الركيزة العازلة ،واستخداـ شبكة موائمة لمممانعة وايضاً تكويف رنيف متعدد حيث يمكف مف

خالليـ زيادة عرض الحزمة الترددية ( )Bancroft , 2009 ; Ahmed , 2020ييدؼ ىذا البحث الى تصميـ ىوائي شريحة
رقيقة وتحسيف خصائصو االشعاعية لجعمو مناسبا لالستخداـ لتطبيقات  GSMباستخداـ برنامج  CSTثـ نقوـ تغيير سمؾ المادة

العازلة لدراسة تأثيرىا عمى عرض الحزمة ال ترددية ونقوـ بتصنيع اليوائي وقياس خسارة الرجوع باستخداـ جياز  VNAونقارف

القيمة العممية لخسائر الرجوع مع قيمة المحاكاة.

الجزء النظري
الهوائي Antenna
يتـ تعريؼ اليوائي وفؽ نظاـ  IEEEبانو وسيمة إلشعاع او استقباؿ الموجات الكيرومغناطيسية .فاليوائي عنصر اساسي

لنظاـ االتصاالت حيث يمكف لميوائي ارساؿ او استقباؿ الموجات الكيرومغناطيسية مف الفضاء المحيط بو ألنشاء اتصاؿ السمكي
بيف جيازيف او أكثر .وتعتبر اليوائيات اجيزة تبادلية اي انيا تمتمؾ نفس الخواص سواء في وضع االرساؿ او االستقباؿ

(.)Rizwan , 2015

الخصائص الرئيسية لهوائي الشريحة الرقيقة

االتجاهية Directivity

االتجاىية ىي قدرة اليوائي عمى تركيز طاقة االشعاع باالتجاه المطموب ( .)Nahiyan, 2017وكذلؾ يمكف اف نعبر عف
االتجاىية عمى انيا النسبة بيف شدة اإلشعاع في اتجاه معيف مف اليوائي إلى متوسط كثافة اإلشعاع ( .)Balanis, 2016وأف

العالقة الرياضية التالية تمثؿ االتجاىية لميوائي (.)Nahiyan, 2017

حيث اف : D :تمثؿ االتجاىية لميوائي.

 :Umaxتمثؿ اقصى شدة لإلشعاع.
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 :Uavتمثؿ متوسط شدة اإلشعاع.

 :Pradتمثؿ القدرة او الطاقة الكمية المشعة.
الكسب Gain

وىو أحد خصاص اليوائي ويرتبط مباشرة باالتجاىية وكفاءة اليوائي .ويعرؼ كسب اليوائي عمى انو "النسبة بيف شدة

إشعاع اليوائي في اتجاه معيف وعمى مسافة ثابتة مف مصدر اإلشعاع الى شدة إشعاع ىوائي  isotropicعمى نفس المسافة "

يشترط اف تكوف قدرة الدخؿ لكال اليوائييف متساوية ( .)Khan, 2016وتميؿ اليوائيات التي يكوف فييا الكسب عالياً الى اتجاىية

أكثر ،بينما اليوائيات التي يكوف فييا الكسب منخفضاً تشع ىذه اليوائيات الطاقة في جميع االتجاىات وبنفس القدرة .ويعطى كسب
اليوائي بالعالقة االتية (.)Abdulhasan, 2015
حيث إف:

) : U(θ ,Фشدة اإلشعاع بوحدة ( )watt/unit

 : Pinتمثؿ القدرة الداخمة بوحدة ( ) watt
الكفاءة

Efficiency

تعرؼ كفاءة اليوائي عمى انيا قياس قدرة اليوائي عمى إرساؿ الطاقة التي يستمميا .وكذلؾ يمكف تعريؼ الكفاءة عمى انيا
"النسبة بيف القدرة المشعة الى طاقة االدخاؿ" وىناؾ عدد مف انواع الكفاءة في اليوائي ،ف الكفاءة الكمية لميوائي تػأخذ بنظر االعتبار
الخسائر في نقاط االدخاؿ وداخؿ ىيكؿ اليوائي ( .)AboJalambo, 2017واف الكفاءة الكمية لميوائي ىي ناتج لجميع الكفاءات

التي تكوف داخؿ اليوائي .حيث تؤخذ بنظر االعتبار الخسائر ،الممانعة ،خسائر العزؿ داخؿ اليوائي ،وكذلؾ خسائر عدـ الموائمة
في طرؼ ادخاؿ اليوائي مما يؤدي الى االنعكاس .واف كفاءة اليوائي تعطى مف خالؿ العالقة التالية (:)Khan , 2016
حيث أف:
 :ƞتمثؿ كفاءة اليوائي.

 :Prالقدرة التي تنبعث مف اليوائي وتكوف بوحدة (.)watt

 :Pinالقدرة الداخمة الى اليوائي وتكوف بوحدة (.)watt
خسارة الرجوع

Return loss

خسارة الرجوع  RLتشير الى مقدار الطاقة المفقودة لمحمؿ وال يعود كانعكاس ،ولذا يمكف تعريفيا ايضاً عمى انيا وسيمة

لمتعبير عف عدـ المواءمة ( .)Mismatchوتكوف خسارة الرجوع نسبة لوغاريتمية وتقاس ىذه النسبة بوحدة الديسيبؿ ( .)dBوعندما
تكوف خسارة العودة لميوائي ( (-10 dBسيكوف لميوائي مواءمة ) (matchingافضؿ حيث سيتـ ارساؿ اكثر مف  90%مف الطاقة

الناتجة ،واف خسارة الرجوع غالباً ما تكوف ى ي المحدد كمعامؿ اداء في تطبيقات الميكروويؼ وتعطى خسارة الرجوع بالعالقة االتية

(.)Rizwan , 2015
حيث اف

 :معامؿ االنعكاس.
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نسبة فولتية الموجة المتوقفة .VSWR

ترتبط ىذه الخاصية مع خسارة الرجوع لميوائي ويمكف تعريؼ ) VSWR(voltage standing wave ratioعمى انيا

قياس القدرة المنعكسة الى المصدر .حيث يتـ حسابيا عف طريؽ قياس موجة الجيد االمامي باتجاه الحمؿ مقابؿ موجة الجيد التي

تنعكس مف الحمؿ ( .)Pandey, 2019عندما ال يكوف الحمؿ مطابقاً تماماً لخط النقؿ ،فإف االنعكاسات عند الحمؿ يتسبب في

انتشار الموجة المنتقمة في اتجاه عكسي لموجة الساقطة .بيذه الطريقة ،يتـ انشاء نمط موجة واقفة في خط النقؿ والتي يمكف تمييز

تأثيرىا مف خالؿ نسبة السعات القصوى والدنيا لمموجات Vmin ،Vmaxعمى التوالي ،والمعروفة باسـ ( VSWRنسبة فولتية الموجة
المتوقفة) (.)Pandey, 2019
 :معامؿ االنعكاس

حيث اف الحد االقصى لقيمة VSWRوالذي تكوف فيو مواءمة الممانعة جيدة ىو .)Misra, 2015( 2
عرض الحزمة Bandwidth
تعتبر ىذه الخاصية مف الخواص الفنية الميمة لميوائي ويمكف اف نعرفيا عمى انيا "النسبة المئوية لفرؽ التردد عمى التردد

المركزي او تردد الرنيف" حيث اف عرض الحزمة المطمقة ( ) BWيمثؿ الفرؽ بيف اعمى تردد  FHوادنى تردد  FLاي اف:

وفي ىذه الحالة يطمؽ عميو عرض النطاؽ الترددي ( )FBWالكسرية ويكتب عمى النحو االتي ):(Balanis, 2016

حيث اف:

 :FHيمثؿ اعمى تردد في النطاؽ

 :FLيمثؿ ادنى تردد في النطاؽ

 :FCيمثؿ التردد المركزي في النطاؽ.

الجزء العممي

في تصميـ اليوائي تـ استخداـ مادة االيبوكسي  FR-4كركيزة ثابت العزؿ ليا  ɛr = 4.3وسمؾ  h = 1.6 mmواختيار
النحاس كمادة موصمة لتكويف الرقعة والطبقة االرضية.

تـ اجراء بعض الحسابات االولية والتي مف خالليا سيتـ تصنيع الشريحة .حيث يتـ احتساب عرض الرقعة  Wمف العالقة االتية

(.)Prabhakar, 2016

 :تردد عمؿ اليوائي.
 :ثابت العزؿ النسبي في الفراغ.
 :سرعة الضوء في الفراغ.

تـ حساب قيمة عرض الرقعة المشعة عند التردد  0.9GHzوثابت العزؿ يساوي 4.3

.W=102.3mm

وبسمؾ  1.6mmتساوي
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ويعطى ثابت العزؿ الفعاؿ مف خالؿ العالقة الرياضية التالية (.)Kaur, 2015
حيث اف

 : hسمؾ او ارتفاع الركيزة العازلة .عند حساب ثابت العزؿ الفعاؿ عند السمؾ  1.6 mmفاف قيمتو تساوي .4.13mm
وكذلؾ تـ حساب الطوؿ المؤثر مف خالؿ العالقة التالية (.)Soundarya, 2019
عند حساب الطوؿ الفعاؿ لمرقعة كانت قيمتو تساوي .82mm

يتـ حساب الفرؽ بالطوؿ الفيزيائي والكيربائي لمرقعة المشعة ويمكف تمثيميا بالمعادلة التالية (.)Balanis, 2016

 :∆Lالفرؽ بالطوؿ الفيزياء والكيربائي وقيمتو تساوي .1.95mm
طوؿ الرقعة يتـ حسابة بالعالقة التالية (:)Balanis, 2016

وكانت قيمتو تساوي 78.1 mm

الشكل  :1الشكل التمهيدي لهوائي الشريحة الرقيقة
الجدول  :1ابعاد هوائي الشريحة الرقيقة التمهيدي مقاسه بالممي متر
البعد

WS

القيمة

115

LS
102

Wp

Lp

Wf

Lf

102.3

78.1

4.9

18.8

Wg
115

Lg

h

102

1.6

t
0.035

تـ تحسيف الخواص االشعاعية ليوائي الشريحة الرقيقة عف طريؽ مجموعة مف الخطوات حيث تـ قطع مثمثيف مف الزوايا
السفمية وتقميؿ الطبقة االرضية مما ادى الى تحسيف خسارة الرجوع وزيادة عرض الحزمة الترددية والحصوؿ عمى موائمة عالية بيف

م مانعة اليوائي بجزئييا الحقيقي والتخيمي والتخمص مف الترددات غير المرغوب فييا وكذلؾ زيادة كفاءة اليوائي ،تـ الحصوؿ عمى
الشكؿ النيائي ليوائي الشريحة الرقيقة التمييدي ،الشكؿ ) (2يوضح الشكؿ النيائي ليوائي الشريحة الرقيقة و(الجدوؿ  (2يمثؿ

ابعاد اليوائي بعد اجراء التعديالت.
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الشكل  : 2هوائي الشريحة الرقيقة النهائي.
الجدول  :2ابعاد هوائي الشريحة الرقيقة النهائي مقاسة بالممي متر
البعد

WS

LS

WP

LP

Wf

Lf

Wg

Lg

h

t

S1

القيمة

115

102

102.3

78.1

4.9

18.8

115

20.3

2

0.035
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تـ تقميؿ سمؾ الركيزة العازؿ واستخداـ المادة العازلة االيبوكسي ذات سمؾ  1.4mmمع االخذ بنظر االعتبار تغير طوؿ

الرقعة المشعة مصنوعة مف مادة النحاس وقياس عرض الحزمة الترددية ،ومف ثـ زيادة سمؾ الركيزة العازلة واخذ مادة عازلة ذات
سمؾ  3.2mmوحساب عرض الحزمة الترددية.
النتائج والمناقشة
تـ الحصوؿ عمى النتائج باستخداـ برنامج (( CST)Computer Simulation technologyيقدـ برنامج  CSTعممية بسيطة
في تكويف التراكيب بواجية عرض امامية كما يوفر التحكـ بتراكيب ثالثية االبعاد .وبعد عممية بناء النموذج ،تبدأ عممية المحاكاة

وحساب النتائج .يستخدـ برنامج  CSTتقنية  Finite Integration Techniqueفي التحميؿ العددي) وكانت نتائج المحاكاة كما
يمي:

خسارة الرجوع Return loss
الشكؿ ) (3يوضح منحني خسارة الرجوع ليوائي الشريحة الرقيقة التمييدي.
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الشكل  :3خسارة الرجوع
وكانت نتائج المحاكاة ليوائي الشريحة النيائي عند التردد  0.9GHzوسمؾ الركيزة العازلة  1.6mmوكما يمي:
خسارة الرجوع Return loss

الشكؿ ) (4يوضح خسارة الرجوع وقيمتيا جيدة وتساوي  -29.77وىي اقؿ مف القيمة التي تعتبر مرجع  -10dBوبتردد عمؿ

يساوي  0.954GHzوبعرض حزمة ترددية تساوي . 0.35448GHz

الشكل  :4خسارة الرجوع لمهوائي النهائي.
نسبة فولتية الموجة المتوقفة :VSWR
الشكؿ ) (5يوضح  VSWRكدالة لمتردد حيث قيمتيا جيدة وتساوي  1.0671وتقترب مف الواحد التي تعتبر القيمة المثالية واف
( مدى لذلؾ الشكؿ يبيف اف ىناؾ جزءًا مف االشارة قد عانى مف االنعكاس الى المصدر.

الشكل  :5قيمة  VSWRكدالة لمتردد
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ممانعة الهوائي:

الشكؿ ) (6يوضح ممانعة ىوائي لشريحة الرقيقة بجزئييا الحقيقي والتخيمي نالحظ اف اليوائي يمتمؾ مواءمة عالية عند تردد العمؿ
 0.954GHZحيث اف الجزء الحقيقي يقترب مف  50Ωوتساوي  44.27Ωوالجزء التخيمي يقترب مف الصفر وتساوي

 0.096239وىذا يدؿ عمى اف الرادة الحثية مقاربة لمرادة السعوية وبالتالي فاف دائرة اليوائي في حالة رنيف في منطقة التردد

المطموب ألنو مف خواص دائرة الرنيف اف الرادة المحصمة تساوي صف اًر وبالتالي فاف الممانعة الكمية ىي مقاومة اومية خالصة.

الشكل  :6ممانعة الهوائي بجزئيها الحقيقي والتخيمي.
الكسب واالتجاهية Gain And Directivity
يوضح الشكؿ ) (7كسب واتجاىية ىوائي الشريحة الرقيقة بوحدة  dBوكذلؾ االتجاىية بوحدة  dBiنالحظ اف قيمتيما موجبة

عند تردد العمؿ  0.954GHzحيث اف الربح يساوي  2.1529dBواالتجاىية تساوي  ،2.3195dBiاي اف كفاءة اليوائي تصؿ
الى. 92.8%

الشكل  :7الكسب واالتجاهية

وعند تغيير سمؾ الركيزة العازلة واخذ قيـ أكبر واقؿ مف  1.6mmلوحظ اف عرض الحزمة تزاد بزيادة سمؾ الركيزة كما في الشكؿ

) (8ويعزى ذلؾ الى اف زيادة سمؾ الركيزة يزيد مف المقاومة النوعية لممادة العازلة وبذلؾ يقؿ عامؿ الجودة الذي يتناسب عكسيا
مع المقاومة ونقصاف عامؿ الجودة يجعؿ المنحني يتسع وبالتالي تحصؿ زيادة في عرض الحزمة الترددية.
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الشكل  :8يوضح مقارنة بين عرض الحزمة لقيم سمك مختمفة
تـ تصنيع اليوائي المصمـ بالمحاكاة باستخداـ قطعة ) PCB(printed circuit boardوالتي ثبت عمى وجيييا النحاس والمادة
العازلة بينيا ىي االيبوكسي ذات ثابت عزؿ  4.3وبسمؾ  1.6mmكما في الشكؿ ( .)9وتـ قياس خسائر العودة باستخداـ جياز

) VNA (Vector Network Analyzerفي كمية ىندسة االلكترونيات /قسـ ىندسة االتصاالت /جامعة نينوى .وتـ مقارنة

خسائر الرجوع باستخداـ جياز  VNAمع خسائر الرجوع لممحاكاة وكاف ىناؾ توافؽ جيد بينيما كما في الشكؿ (.)10

الشكل  :9التصميم المصنع عمميا

الشكل  :10مقارنة بين القيمة العممية وقيمة المحاكاة لخسارة الرجوع
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مف الشكؿ ( ) 10يمكف المالحظة وجود توافؽ مقبوؿ بيف القيمة العممية وقيمة المحاكاة لخسارة الرجوع واف االختالؼ الموجود
ويعزى ذلؾ الى عدة اسباب منيا طريقة التصنيع البسيطة التي ال تخمو مف بعض االخطاء في االبعاد (زيادة او نقصاف عدة

مميمترات) وكذلؾ قد يكوف ىناؾ اختالؼ بسيط في ثابت العزؿ لممادة المستخدمة ،واف القياسات لـ ِ
تجر في مختبر عديـ الصدى

واف ىذه الترددات موجودة في الجو وربما يحدث تداخؿ بناء او اتالفي فيما بينيا.
االستنتاجات

تـ تصميـ ىوائي الشريحة الرقيقة عف طريؽ تطبيؽ مجموعة مف الخطوات تبدأ بعممية حساب ابعاد الرقعة بعدىا تـ محاكاة

التصميـ ضمف برنامج ) .(CSTحسنت الخواص االشعاعية لميوائي باستخداـ مجموعة مف الخطوات وىي تقميؿ الطبقة االرضية
وعمؿ قطوعات مف الزوايا السفمية لميوائي لكي يتـ تقميؿ الزوايا الحادة في مسار التيار وتوليؼ التردد وزيادة عرض الحزمة وكذلؾ

التخمص مف الترددات غير المرغوب فييا .وبعدىا تصنيع اليوائي باستخداـ قطعة  PCBذات الوجييف مف النحاس والعازؿ
االيبوكسي بينيا ذات ثابت عزؿ  4.3كما تـ تغذية اليوائي بتقنية الخط الشريطي.
وتـ التوصؿ الى عدة استنتاجات:

 - 1اختزاؿ المستوى االرضي فقط مقابؿ خط النقؿ يقمؿ مف الخسائر وبذلؾ تزداد كفاءة اليوائي والتخمص مف احد عيوب
ىوائيات الشريحة الرقيقة كونيا ذات كفاءة منخفضة.

 – 2عمؿ القطوعات مف الزوايا السفمية او العموية يؤدي الى زيادة عرض الحزمة مثال عمؿ قطوعات مثمثية الشكؿ مف الزوايا
تؤدي الي تقميؿ الزوايا الحادة التي تواجو مسار التيار وزيادة عرض الحزمة.

 -3واف الزيادة في سمؾ الركيزة يؤدي الى زيادة في عرض ال حزمة الترددية في ىذا البحث تـ استخداـ ثالث قيـ مختمفة لمسمؾ
لمقارنة تغيير عرض الحزمة الترددية وكانت قيـ عرض الحزمة كاالتي.

عند السمؾ  3.2mmتساوي  ،0.41018GHzو عرض الحزمة عند السمؾ  1.6mmتساوي  .35448GHz 5وعند السمؾ
 1.4mmفأف عرض الحزمة الترددية تساوي .0.26998GHz
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ABSTRACT
In this paper, a microstrip patch antenna designed for GSM (Global System for Mobile)
applications at the frequency 0.9GHz (0.89 - 0.96 GHz), using an epoxy FR-4 substrate with an
isolation constant of 4.3 and a thickness of 1.6mm and improving its radiate properties. The
thickness of the substrate was changed, where a thickness of 3.2 mm was taken, then a third
thickness of 1.4 mm was taken, then the results of changing the frequency beam width for each
thickness were compared and it was noticed that the frequency beam width at the thickness 3.2 is
equal to 0.41018GHz and the working frequency is 0.939 GHz, but at the thickness of 1.6 mm, the
beam width The frequency is 0.35448GHz With a working frequency of 0.963GHz and the beam
width at the third thickness 1.4 is equal to 0.26998GHz and a working frequency of 0.94939GHz,
the thin film antenna was designed and the results simulated using (CST) 2019 software.
Keywords: CST, Microstrip, patch Antenna, GSM.

