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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Ngày nay, các hệ thống viễn thông đóng một vai trò quan trọng 

trong xã hội trên toàn thế giới, và các hệ thống viễn thông nhanh 

chóng chuyển từ có dây đến không dây. Công nghệ không dây giúp 

bớt tốn kém trong thay thế và linh hoạt trong liên lạc. Anten là một 

trong các yếu tố quan trọng nhất của hệ thống viễn thông không dây. 

Do đó, thiết kế anten đã trở thành một lĩnh vực hoạt động trong 

nghiên cứu viễn thông. Các nghiên cứu hấp dẫn nhất của anten là 

anten vi dải, vì công nghệ anten vi dải cho phép các anten thiết kế có 

kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, dễ dàng để sản xuất; và sự tích 

hợp trên bề mặt (integration surface) đang dần chiếm ưu thế, đặc biệt 

là đối với anten trong thông tin di động. 

Tuy nhiên, anten vi dải vốn đã có băng thông hẹp và các ứng 

dụng thực tế đòi hỏi băng thông phải được cải thiện. Để mở rộng 

băng thông, nhiều phương pháp đã được sử dụng. Một số tiến bộ 

đáng kể trong thiết kế anten vi dải nhỏ gọn đã được trình bày trong 

những năm qua và DGS (Defected Ground Structure) là một trong 

những kỹ thuật được sử dụng cho mục đích này. Thay đổi cấu trúc 

mặt phẳng nền nối đất là một trong những kỹ thuật độc đáo để làm 

giảm kích thước anten. Hơn nữa, các anten với cấu trúc mặt phẳng 

nền nối đất không liên tục có băng thông rộng hơn so với băng thông 

của anten không có sự thay đổi mặt phẳng nền nối đất. 

2.  Mục tiêu nghiên cứu 

- Nghiên cứu, thiết kế và mô phỏng anten vi dải. 

- Cải thiện băng thông cho anten sử dụng cấu trúc DGS. 

- So sánh và đánh giá hiệu quả của thiết kế so với anten chuẩn. 
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

  3.1. Đối tượng nghiên cứu  

- Anten vi dải. 

- DGS và các ứng dụng của DGS. 

- Mở rộng băng thông cho anten vi dải bằng cấu trúc DGS. 

  3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Các phương pháp cải thiện hiệu suất cho anten vi dải. 

- Mở rộng băng thông cho anten vi dải bằng cấu trúc DGS. 

4. Phương pháp nghiên cứu và nội dung nghiên cứu 

  4.1. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu xuyên suốt của luận văn là kết hợp 

nghiên cứu lý thuyết, tính toán và sử dụng phần mềm HFSS để thiết 

kế, mô phỏng anten. Thực hiện lần lượt các cấu trúc khiếm khuyến 

trên các bề mặt, thành phần của anten vi dải chuẩn để tìm ra kết quả 

tốt nhất. So sánh đánh giá các kết quả đạt được trước và sau khi sử 

dụng cấu trúc DGS và so sánh với các công trình nghiên cứu liên 

quan đã được công bố. 

  4.2. Nội dung nghiên cứu  

- Thu thập và nghiên cứu tài liệu và công trình của các tác giả 

trong và ngoài nước có liên quan đến đề tài.  

- Nghiên cứu các lý thuyết: lý thuyết về anten vi dải, các 

phương pháp cải thiện hiệu suất cho anten vi dải. 

- Nghiên cứu lý thuyết về DGS và ứng dụng. 

- Thực hiện mô phỏng trên phần mềm HFSS. 

- Đánh giá kết quả. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 
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Với sự gia tăng đáng kể các dịch vụ trên mạng viễn thông trong 

khi nguồn tài nguyên của mạng viễn thông là hữu hạn, việc khai thác 

nguồn tài nguyên của mạng viễn thông một cách hiệu quả là yêu cầu 

tiên quyết trong thiết kế hệ thống viễn thông số. Việc nghiên cứu giải 

quyết những vấn đề liên quan đến băng thông và khả năng mở rộng 

băng thông của anten vi dải không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn 

trong việc tăng thông lượng kênh truyền mà còn có ý nghĩa khoa học 

khi đưa ra những giải pháp nâng cao tính ứng dụng và hiệu suất của 

anten. 

6. Kết cấu của luận văn 

Luận văn dự kiến dài khoảng 80 trang, gồm những phần chính 

sau: 

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ANTEN 

Chương 2: ANTEN VI DẢI 

Chương 3: DEFECTED GROUND STRUCTURE (DGS) VÀ 

ỨNG DỤNG  

Chương 4: THIẾT KẾ, MÔ PHỎNG ANTEN VI DẢI VỚI 

CẤU TRÚC DGS 

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI 
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Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ANTEN 

1.1. Khái niệm anten  

1.2. Quá trình vật lý của sự bức xạ sóng điện từ  

1.3. Hệ phương trình Maxwell 

1.4. Các thông số cơ bản của anten 

  1.4.1. Trở kháng vào của anten 

  1.4.2. Hiệu suất của anten 

  1.4.3. Hệ số hướng tính và hệ số tăng ích 

  1.4.4. Đồ thị phương hướng và góc bức xạ của anten 

  1.4.5. Tính phân cực của anten  

  1.4.6. Dải tần của anten 

  1.4.7. Các hệ thống anten 

1.5. Kết luận chương 

Anten đóng một vai trò, vị trí quan trọng trong đời sống thông 

tin. Chương này đã đưa ra các khái niệm, định nghĩa cơ bản nhất, 

cũng như một số ứng dụng của anten. 
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Chương 2 : ANTEN VI DẢI 

2.1. Giới thiệu chung về anten vi dải 

Anten vi dải đơn giản nhất bao gồm một pach kim loại rất mỏng 

(bề dày t << λ0, λ0 là bước sóng trong không gian tự do) đặt cách mặt 

phẳng đất một khoảng rất nhỏ ( h << λ0, thường thì 0.003 λ0< h < 

0.05 λ0). 

 

Hình 2.1: Anten vi dải. 

  2.1.1. Các hình dạng cơ bản của anten vi dải 

Anten vi dải được đặc tả bởi nhiều thông số hơn các anten 

truyền thống khác. Chúng cũng được thiết kế dưới dạng hình học 

khác nhau như: hình vuông (square), hình tròn (circular), tam giác 

(triangular), bán cầu(semicircular), hình quạt (sectoral), hình vành 

khuyên (annular ring). 
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Hình 2.2: Các dạng anten vi dải thông dụng. 

  2.1.2. Đặc tính của Microstrip Antennas 

 Ưu điểm: 

- Có khối lượng và kích thước nhỏ, bề dày mỏng. 

- Chi phí sản suất thấp, dễ dàng sản xuất hàng loạt. 

- Có khả năng phân cực tuyến tính với các kỹ thuật cấp nguồn 

đơn giản. 

- Các đường cung cấp và các linh kiện phối hợp trở kháng có thể 

sản xuất đồng thời với việc chế tạo anten. 

- Dễ dàng tích hợp với các MIC (Microwave Integrated Circuit) 

khác trên cùng một vật liệu nền. 

- Linh động giữa phân cực tròn và phân cực thẳng. 

- Tương thích cho các thiết bị di động cá nhân. 

 Khuyết điểm: 

- MSA có băng thông hẹp và các vấn đề về dung sai. 

- Một số MSA có độ lợi thấp. 

- Khả năng tích trữ công suất thấp. 
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- Hầu hết MSA đều bức xạ trong nửa không gian phía trên mặt 

phẳng đất. 

- Có bức xạ dư từ đường truyền và mối nối. 

  2.1.3. Các kỹ thuật cấp nguồn cho anten vi dải 

- Cấp nguồn bằng đường truyền vi dải  

- Cấp nguồn bằng probe đồng trục  

- Cấp nguồn dùng phương pháp ghép khe – Aperture coupled  

- Cấp nguồn dùng phương pháp ghép gần – Proximity Coupled 

  2.1.4. Băng thông của MSA 

BW được xác định bởi vùng tần số mà tại đó khả năng phối hợp 

trở kháng của anten nằm trong một giới hạn cho trước. BW của MSA 

tỉ lệ nghịch với hệ số phẩm chất Q: 

  
                     

1VSWR
BW

Q VSWR


                                        (2.1) 

Với VSWR được xác định bởi hệ số phản xạ Γ: 

                        
1 | |

1 | |
VSWR

 


 
                                              (2.2) 

Hệ số phản xạ Γ đánh giá tín hiệu phản xạ tại điểm feed của 

anten, Γ được xác định bởi trở kháng vào Zin của anten và trở kháng 

đặc tính Zo của feedline: 

                           in o

in o

Z Z

Z Z


 


                                                (2.3) 

Thông thường, BW được xác định trong vùng tần số mà VSWR 

nhỏ hơn 2 (return loss < 10dB hay công suất phản xạ < 11%). Đối 
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với những ứng dụng đặc biệt VSWR< 1.5dB (return loss< 14dB hay 

công suất phát xạ< 4%). 

  2.1.5. Nguyên lý bức xạ của anten vi dải 

  2.1.6. Trường bức xạ của anten vi dải 

  2.1.7. Sự phân cực sóng 

2.2. Các mô hình phân tính anten vi dải 

  2.2.1. Mô hình đường truyền  

  2.2.2. Mô hình hốc cộng hưởng 

2.3. Kết luận chương 

Nội dung chương 2 đem lại cái nhìn tổng quát và sâu rộng về 

anten vi dải. Hiểu được một số đặc tính của anten như công suất, 

năng lượng tích lũy và trở kháng vào, các kĩ thuật cấp nguồn cho 

anen, băng thông cũng như nguyên lý bức xạ của anten vi dải là nền 

tản cơ bản để thiết kế, phân tích các ưu nhược điểm để từ đó tìm các 

phương pháp khắc phục. 
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Chương 3: DEFECTED GROUND STRUCTURE (DGS) VÀ 

ỨNG DỤNG 

3.1. Giới thiệu chung 

3.2. PBG – Photonic Band Gap và EBG – Electromagnetic Band 

Gap 

  3.2.1. Photonic Band Gap  

  3.2.2. Electromagnetic Band Gap 

3.3. Defected Ground Structure 

  3.3.1. Nguyên tắc làm việc 

Các khiếm khuyết trên mặt phẳng mặt đất làm xáo trộn sự phân 

bố dòng tại của mặt phẳng đất, làm thay đổi đặc tính của đường 

truyền (hoặc bất kỳ cấu trúc nào) bằng cách tạo ra một số tham số 

(điện trở khe, điện dung khe và điện cảm khe) đến các tham số 

đường dây (điện trở đường dây, điện dung đường dây, và điện cảm 

dòng). 

3.3.2. Câu trúc cơ bản và đặc tính truyền 

DGS đầu tiên và cơ bản là DGS hình cái tạ (dumbbell DGS), 

được tạo thành bởi hai rãnh khoét hình chữ nhật cạnh a x b, được nối 

với nhau bởi một khe hẹp g x w được khắc trên mặt sau của mặt 

phẳng kim loại như  trong hình 3.1(b). 
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Hình 3.1: Cấu trúc cơ bản và đặc tính truyền của dumbbell 

DGS. 

3.3.3. DGS đơn vị 

Hình 3.2: Một số khuân mẫu DGS. 

  3.3.4. DGS tuần hoàn 

Hình 3.3: DGS tuần hoàn (a) HPDGS, (b) VPDGS. 
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3.4. Mạch tương đương của DGS 

  3.4.1. Mạch tương đương LC and RLC 

 

 

Hình 3.4: Mạch tương đương LC và RLC. 

 

 

 

  3.4.2. Mạch tương đương hình π 



12 

 

 

 

Hình 3.6: Sơ đồ mạch hình π và mạch tương đương. 

  3.4.3. Mạch tương đương Quasi-static 

Hình 3.7: Sơ đồ mạch tương đương của cell đơn vị DGS. 

3.5. Ứng dụng của DGS trong mạch vi sóng 

- Hiệu ứng dải chắn 

- Hiệu ứng sóng chậm 

- Đặc tính trở kháng cao 

3.6. Ứng dụng của DGS trong anten microstrip 

- Giảm kích thước anten 

- Giảm sóng hài  

- Giảm phân cực chéo 

- Giảm ảnh hưởng ghép tương hổ 

- Thiến kế anten phân cực tròn  

- Anten đa dải  

- Anten dải rộng  
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3.7. Kết luận chương 

Trong chương này trình bày tổng quan về DGS, cung cấp các 

thông tin cải tiến của DGS từ các PBG thông thường. Các khái niệm 

cơ bản và đặc điểm truyền dẫn của DGS được giới thiệu và các mô 

hình mạch tương đương của các DGS đơn vị cũng được trình bày. 

DGS là một khiếm khuyết có chủ đích được thiết kế trên mặt phẳng 

đất, làm tăng điện cảm và điện dung hiệu dụng. 
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Chương 4: THIẾT KẾ, MÔ PHỎNG ANTEN VI DẢI VỚI CẤU 

TRÚC DGS 

4.1. Thiết kế, mô phỏng anten vi dải chuẩn 

  4.1.1. Thiết kế 

Bảng 1: Bảng tổng hợp thông số anten. 

  4.1.2. Mô phỏng 

 Cấu trúc 3 chiều của anten 
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Hình 4.1:  Cấu trúc 3 chiều của anten chuẩn. 

 S11 tại tần số cộng hưởng  

Hình 4.2: S11 tại tần số cộng hưởng anten chuẩn. 

 

 Đồ thị bức xạ 3D 

Hình 4.3: Đồ thị bức xạ 3D anten chuẩn. 

  4.1.3. Nhận xét 

6.00 6.25 6.50 6.75 7.00 7.25 7.50 7.75 8.00
Freq [GHz]

-15.00

-12.50

-10.00

-7.50

-5.00

-2.50

0.00

dB
(S

(1
,1

))

BasicInsertFedChuanXY P lot 1 ANSOFT

m1 m2

m3

Name X Y

m1 6.7380 -9.9932

m2 6.8968 -10.0033

m3 6.8200 -14.3556

Curve Info

dB(S(1,1))
Setup1 : Sw eep
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Từ kết quả mô phỏng ta thấy rằng các thông số tính toán tương 

đối chính xác, anten cộng hưởng tại tần số 6.82 Ghz, băng thông 

150M (6.74 – 6.89 GHz). Anten mang nhiều đặc trưng của anten vi 

dải: băng thông hẹp, suy hao phản xạ cao (-14.35dB). 

4.2. Thiết kế, mô phỏng anten vi dải với cấu trúc DGS 

 Phương án thiết kế: 

Hình 4.4: Mô hình phát xạ tấm patch. 

Dựa vào mô hình phát xạ của tấm patch như hình 4.4 ta thấy 

rằng phát xạ chủ yếu tập trung tại phía cấp nguồn và phía đối diện, 

dọc theo chiều rộng của anten. Dựa trên nguyên tắc này ta sẽ thực 

hiện các mô hình DGS tập trung tại những vị trí còn lại, nơi không 

có nhiều hữu ích trong phát xạ của anten qua đó có thể tăng băng 

thông, độ lợi, … của anten theo nguyên tắc sau: 

- Không thay đổi tần số làm việc của anten. 

- Mở rộng băng thông về cả hai phía của tần số cộng hưởng. 

- DGS phải mang tính đối xứng theo chiều ngang (phía đường 

feed và phía đối diện) để không làm méo dạng hình dạng phát 

xạ của anten. 



17 

 

 

 

- Tăng băng thông, giảm hệ số S11, tăng độ lợi. 

- Không được tăng kích thước của anten. 

Thực hiện các cấu trúc DGS lần lượt trên đường feed, bảng đất 

và bản patch. Thay đổi vị trí, tinh chỉnh và chọn kết quả tốt nhất theo 

nguyên tắc trên.  

 Lưu đồ thực hiện: 

Hình 4.5: Lưu đồ thiết kế 

  4.2.1. Thực hiện cấu trúc DGS trên đường feed  

Tùy thuộc bề rộng của đường feed, kích thước và vị trí của DGS 

sẽ ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của DGS. Ta thực hiện một DGS hình 

chữ nhật có chiều rộng lớn hơn chiều chiều rộng đường feed theo mô 

hình một DGS cơ bản. Kích thước và vị trí của DGS được chọn sao 

cho bản chất của anten là không thay đổi, và đạt hiệu quả cao nhất. 
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 Cấu trúc 3 chiều của anten 

Hình 4.6: Cấu trúc 3 chiều anten DGS feed. 

 S11 tại tần số cộng hưởng 

Hình 4.7: S11 tại tần số cộng hưởng anten DGS feed. 

 Đồ thị bức xạ 3D 
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Hình 4.8: Đồ thị bức xạ 3D anten DGS feed. 

  4.2.2. Thực hiện cấu trúc DGS trên đường feed và mặt phẳng đất 

Dựa vào nguyên tắc ta đã đưa ra ở trên, để tránh trường hợp bản 

chất của anten thay đổi, ta tập trung vào những vị trí không có lợi 

cho sự phát xạ của anten. Ta sẽ thực hiện dựa trên nguyên tắc kết quả 

sau phải tốt hơn kết quả ở bước trước đó. 

 Cấu trúc 3 chiều của anten 

Hình 4.9: Cấu trúc 3 chiều anten DGS feed, ground. 
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 S11 tại tần số cộng hưởng 

Hình 4.10: S11 tại tần số cộng hưởng anten DGS feed, ground. 

 

 Đồ thị bức xạ 3D 

 

Hình 4.11: Đồ thị bức xạ 3D anten DGS feed, ground. 

  4.2.3. Thực hiện cấu trúc trúc DGS trên đường feed, mặt phẳng 

đất và DGS trên bảng Patch 
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Sau cùng, ta sẽ thực hiện cấu trúc DGS trên bản patch. Nhìn 

chung, ảnh hưởng của các khiếm khuyết trên bề mặt của bản patch 

cũng đáng kể. Ta thực hiện các kiếm khuyết này để bổ sung, phối 

hợp với các điểm DGS đã thực hiện để tăng các thông số của anten. 

Vì vậy, việc xác định các vị trí, kích thước của các khiếm khuyết này 

phải căn cứ vào các khiếm khuyết phía bên dưới bản đất. 

 Cấu trúc 3 chiều của anten 

Hình 4.12: Cấu trúc 3 chiều anten DGS feed, ground, patch. 

 S11 tại tần số cộng hưởng 
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Hình 4.13: S11 tại tần số cộng hưởng anten DGS feed, ground, 

patch. 
 Đồ thị bức xạ 3D (Gain) 

 

Hình 4.14: Đồ thị bức xạ 3D anten DGS feed, ground, patch. 
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4.3. Đánh giá kết quả thiết kế 

Dựa vào các kết quả trên ta thấy: 

- Đối với đường feed: suy hao trên đường feed là khá lớn. 

- Đối với bản đất: 

o Các đường dọc chỉ có ích trong việc giảm hệ số S11 

nhưng tần số làm việc bị thay đổi. 

o Các đường ngang có ảnh hưởng lớn đến tần số làm việc 

tại những vị trí gần phát xạ nhưng có ích trong việc tăng 

băng thông nên phải tinh chỉnh nhiều để tìm ra vị trí thích 

hợp. 

o Không nên tác động vị trí tại rìa của bản patch ở vị trí 

đường feed và phía đối diện, vì như vậy sẽ làm thay đổi 

bản chất của anten microstrip patch. 

- Đối với bản patch: ảnh hưởng của các cấu trúc DGS tương tự 

như bản đất cần cân nhắc nhiều để tìm ra vị trí thỏa mản các 

yêu cầu đã đưa ra. 

- Quan trọng nhất là ta phải kết hợp các khiếm khuyết tại các vị 

trí trên từng thành phần sao cho chúng bổ sung và kết hợp với 

nhau một cách có lợi nhất. 

- Sau khi kết hợp các DGS với nhau ta thấy: so với anten 

không có DGS, DGS anten có: 

 Băng thông: khoảng mở băng thông từ ( 6.74-6.90GHz) 

đến (6.66 - 6.95GHz). 

 S11: giảm từ -14.36dB xuống -30.6dB. 

 Gain: tăng từ 7dB đến 7.14dB. 
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- So sánh tổng quang giữa hai anten 

Hình 4.15: So sánh S11 anten chuẩn và anten DGS. 

4.4. Kết luận chương 

Trong chương này, ta đã thiết kế, mô phỏng một anten vi dải 

hoạt động ở dải tần 6.8GHz. Các kết quả là phù hợp với lý thuyết. 

Việc sử dụng các khiếm  khuyết trên các bề mặt đem lại kết quả tốt. 

Băng thông anten được cải thiện đáng kể, đạt được yêu cầu đặt ra. 
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KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

 Những kết quả đạt được 

Trong thời gian nghiên cứu và thực hiện đề tài, chúng ta đã đi 

sâu phân tích anten vi dải, khảo sát những nhược điểm và cách khắc 

phục. Nghiên cứu lý thuyết về cấu trúc DGS, ảnh hưởng của nó lên 

anten vi dải và đặc biệt là ứng dụng của DGS đối với anten vi dải. 

Trong nội dung đề tài, đã thu được những kết quả sau: 

- Nghiên cứu lý thuyết anten vi dải. 

- Thiết kế và mô phỏng anten vi dải ở tần số 6.8GHz. 

- Trình bày lý thuyết về DGS và ứng dụng của nó trong việc cải 

thiện hiệu suất anten vi dải. 

- Thiết kế và mô phỏng ảnh hưởng của DGS đối với từng thành 

phần của anten vi dải. 

- So sánh, đánh giá hiệu quả thực hiện trước và sau khi có cấu 

trúc DGS. 

Ngoài những điều đã thực hiện được vì thời gian hạn chế nên đề 

tài còn một số điểm yếu cần được khắc phục. Băng thông của anten 

vẫn còn nhỏ, việc cải thiện độ lợi chưa cao.  Để anten có thể ứng 

dụng vào thực tế cần có nhiều nghiên cứu, cải thiện sâu hơn về kích 

thước, độ lợi và các ứng dụng cụ thể trên dải tần khảo sát. 

 Hướng phát triển đề tài 

Để hoàn chỉnh những nội dung trên, hướng phát triển đề tài nên 

tập trung vào những điều sau đây: 

- Cải thiện kích thước của anten. 

- Mở rộng dải tần khảo sát, thực hiện cấu trúc DGS có thể mở 

rộng tần số làm việc của anten. 

- Thực hiện mảng anten với cấu trúc DGS. 
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- Thi công và đo đạt thực tế thiết kế anten với cấu trúc DGS. 

- Thực hiện anten với một ứng dụng cụ thể. 

Cuối cùng tác giả mong nhận được sự giúp đỡ và đóng góp ý 

kiến của tất cả thầy cô trong hội đồng bảo vệ cũng như các bạn và 

những ai quan tâm để cuốn luận văn được hoàn thiện hơn.  

Tác giả cũng xin được gởi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc 

nhất đến người hướng dẫn khoa học TS. Trần Thị Hương, người đã 

gợi ý hướng đề tài, cung cấp tài liệu tham khảo, hướng dẫn cho tôi 

phương pháp làm việc khoa học và tận tình giúp đỡ động viên tôi 

trong suốt quá trình thực hiện luận văn này. 

Xin được gởi lời cảm ơn chân thành đến Tập thể các Thầy Cô 

giáo trong khoa Điện Tử Viễn Thông, trường Đại học Bách Khoa, 

thuộc Đại học Đà Nẵng đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho tác 

giả trong suốt quá trình học tập và hoàn thành đề tài. 

Tuy đã hết sức cố gắng, nỗ lực và đạt được những kết quả đáp 

ứng mục tiêu nghiên cứu đặt ra, song chắc chắn không tránh khỏi 

những thiếu sót trong quá trình thực hiện luận văn. Tác giả rất mong 

nhận được những ý kiến đóng góp và trao đổi của người đọc để tiếp 

tục hoàn thiện nghiên cứu của mình trong tương lai. 

 


