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 البحث العلمي وسيلتنا خلدمة اجملتمع
 

 

 ودراسة تأثير ثابت العزل  WLANتصميم هوائي شريحة رقيقة مناسب لتطبيقات 
 عمى عرض الحزمة الترددية

 ، احمد عبدالكريم احمدمنصور جمعه صالح  ،  فارس صالح عطاهللا
  ، تكريت ػ العراؽ جامعة تكريت،  كمية العمـو،  قسـ الفيزياء

 

 الممخص
 WLAN (Wireless Local Area Network) ت بيلػػات لفػ  ذػػاا ال تػػت تػػـ توػميـ ومػػوار لةػػواق  مػػريتة رقيلػػة مسػت ي  المػػك  مواسػػ  

mm(x 55.58 x 1.6 58.25)التجػػـ الكمػػ  لةػواق  المػػريتة الرقيلػػة  الالسػمكية،
عوػػي  تػػـ تيايػة الةػػواق   اسػػتنياـ تلويػػة النػا المػػري   الػػيقي  3

 تزمػة تريييػة عػر  عمػ  مػف مػـ التوػوؿ و وتتسػيف النػواا اعمػعاعية عوػي المػايا العازلػة اعيبوكسػ    2.4GHz(2.4 - 2.484GHz) التػريي 
 Arlon و 4.3بمابػت عػزؿ  Epoxyذػ    المسػتنيمة  مػواي عازلػة منتمفػة، المػواي العػازؿ فػ  ذػاا ال تػت تػـ اسػتنياـ مػالت بتيييػر المػايا العازلػة

AD320A و  3.2 بمابت عزؿRoger TC600  وتـ التووؿ عمػ  افلػ  قيمػة لعػر  التزمػة التريييػة عوػي المػايا العازلػة  ( 6.15بمابت عزؿ 

، و عػػر  التزمػػة 2.4131GHzعوػػي التػػريي  -29.254dB ونسػػارا العػػويا تسػػاو   1.49GHzوكاوػػت قيمتػػا تسػػاو    Arlon AD320A و
وعػػر  التزمػػة التريييػػة  2.4GHzعوػػي التػػريي  24.925dB-وبنسػػارا عػػويا تسػػاو   1.081GHzتسػػاو   FR-4(Epoxy)التريييػة لممػػايا العازلػػة 

، تػـ توػويا الةػواق  وقيػاس قيمػة 2.4GHzعوػي التػريي   14.182dB-ونسارا العويا تساو   0.539GHzتساو    Roger TC600لممايا العازلة 
واؾ تواف  ملبوؿ ما قيمة المتاكاا لنسػارا العػويا  اسػتنياـ بروػام  وكاف ذ Vector Network Analyzer(VNA)نسارا العويا   استنياـ جةاز

CST(Computer Simulation Tool)2019 . 
   CST ،WLAN ،VSWR ، FR-4(Epoxy)ذواق  مريتة رقيلة، الكممات المفتاحية: 

 

 المقدمة
فػ  عوػروا التػال  ت ػورت اعتوػػاعت الالسػمكية  مػك  كبيػر وناوػػة  
فػ  اععػػواـ السػا لة بت ػػور اجةػزا اعتوػػاعت المتمولػة  اليػػي والتػ  لةػػا 
اللابمية عم  اعتوػاؿ  الوػوت والوػورا وذػاج اعجةػزا تت مػ  ذواقيػات 

. يمكػػف اف يكػػوف [1]اات أياء عػػال  و منتمػػخ النوػػاقا اعمػػعاعية
ذػػػػواق  المػػػػريتة الرقيلػػػػة لمػػػػا يممكػػػػا مػػػػف نوػػػػاقا ممػػػػ  نفػػػػة الػػػػوزف 
وسػػػػػةولة التوػػػػػويا وبتكمفػػػػػة  سػػػػػي ة مواسػػػػػ ا  لةػػػػػاج اعجةػػػػػزا. أف العيػػػػػ  

ة الرقيلػػة اوػػا او تزمػػة لػػيلة ممػػا يجعمػػا  يػػر الرقيسػػ  لةػػواق  المػػريت
قاير عم  ارساؿ وتسمـ كمية عاليػة مػف البياوػات ولػالؾ فػكف الكميػر مػف 

. [2]الجةػػوي تبػػاؿ مػػف قبػػ  ال ػػاتميف فػػ  كػػ  عػػاـ لزيػػايا عػػر  التزمػػة
عايا  يمكف زيايا عر  التزمة  عيا   راق  موةا  تلميػ  عامػ  الجػويا 

لميػػ  مابػػت العػػزؿ والػػافا مػػ كة مواءمػػة والػػؾ بزيػػايا سػػمؾ العػػازؿ او ت
. اف انتيػار المػايا العازلػة مةػـ جػيا  [3]اوعة بيف نػا الولػ  والرقعػةملمم

فػػ  عمػػ  الةػػواق  فةػػ  تعمػػ  عمػػ  فوػػ  الرقعػػة عػػف ال  لػػة اعرلػػية 
وذػػػ  المسػػػنولة عػػػف النػػػواا الميكاويكيػػػة لمةػػػواق   ا لػػػافة الػػػ  اوةػػػا 

ةرباقيػػػػة واف انتيػػػػار المػػػػايا الوسػػػػا الػػػػا  يتجمػػػػا يانمػػػػا المجػػػػاعت الك
الةػواق  واف زيػايا مابػت  ألجمػاالعازلة يعتمي عم  ووع الت بيػ  الموػمـ 

العػػزؿ يعمػػ  عمػػ  تلميػػ  عػػر  التزمػػة لػػالؾ فكوػػا مػػف الوػػاير اسػػتنياـ 
 WLAN ف مػػػ كة أل .10[5,4]مػػػواي اات مابػػػت عػػػزؿ أكبػػػر مػػػف 

زا اوػػػ تت موتمػػػرا و وػػػورا كبيػػػرا فػػػ  وقتوػػػا التالػػػر فػػػكف ا مػػػ  اجةػػػ
 Wi-fiاو  WLAN اجةػػزاالمتمػػوؿ واجةػػزا التاسػػو  مػػزويا  كتػػيت 

ميكا ايػػت فػػ    54 اف ذػػاج المػػ كة لةػػا قػػيرا ولػػ  بياوػػات توػػ  الػػ  
متػػر اتفػػ  المعيػػار   100الماويػػة لكوةػػا اات و ػػاؽ متػػيوي يوػػ  الػػ  

IEEE.802.11  اسػػتعماؿ ذػػاج المػػ كة لػػمف مػػالت تػػـز اعولػػ  عوػػي
       5.2والماويػػػة عوػػػي التػػػريي   2.4GHz (2.4 -2.484 GHz)التػػػريي 

(5.15-5.35GHz)  5.8والمالمػػة عوػػي التػػرييGHz 5.825GHz) - 
. تػػػػػـ تيايػػػػػة الةػػػػػواق   اسػػػػػتنياـ النػػػػػا المػػػػػري   الرقيػػػػػ  [6] 5.725)
، فػػػ  ذػػػاا ال تػػػت سػػػوؼ ولػػػـو بتوػػػميـ ذػػػواق  مػػػريتة  50Ωومماوعػػػة 

رقيلة وتتسيف نواقوا اعمعاعية لجعما مواسػ ا لالسػتنياـ لت بيلػات 
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WLAN   اسػتنياـ بروػام CST  مػػـ ولػـو تيييػر المػػايا العازلػة ليراسػػة
تكميرذػػػا عمػػػ  عػػػر  التزمػػػة التريييػػػة وولػػػـو بتوػػػويا الةػػػواق  وقيػػػاس 

وولػػػارف الليمػػػة العمميػػػة لنسػػػاقر  VNAنسػػػارا العػػػويا  اسػػػتنياـ جةػػػاز 
 العويا ما قيمة المتاكاا.

 الجزء النظري 
 الخواص االساسية  لمهوائي

 Basic Antenna Characteristics  
: ذػػ  قػػيرا تركيػػز ال اقػػة فػػ  اتجػػاج متػػيي عوػػي اعرسػػاؿ او  االتجاهيةةة

. وتممػ  [7]استل اؿ ال اقػة  مػك  افلػ  فػ  اتجػاج معػيف عوػي اعسػتالـ
اعتجاذية  كوةا الوس ة بيف التي اعقو  لمػيا اعمػعاع الػ  معػيؿ مػيا 
اعمعاع  ف  جميا اعتجاذات. واف معيؿ ميا اعمػعاع يسػاو  ال اقػة 

وتع ػػػػػ  اعتجاذيػػػػػة .    الكميػػػػػة التػػػػػ  يمػػػػػعةا الةػػػػػواق  ملسػػػػػوما  عمػػػػػ 
 :[8] العالقة الريالية التالية 

   
    

   
  

        

    
          

 ف :تيت ا
 اعتجاذية      

 (w/unit solid angleوتلاس    معيؿ ميا اعمعاع     
 (w/unit solid angleميا اعمعاع اللووى  وتلاس        

 .(watt)مجموع ال اقة الممعة تلاس  الواط       
 كسب الهوائي  

Antenna Gain  
ُيّعرؼ كس  الةػواق  عمػ  اوػا وسػ ة مػيا اعمػعاع فػ  اتجػاج معػيف الػ  
مػػيا اعمػػعاع التػػ  يمكػػف التوػػوؿ عميةػػا ااا كاوػػت اللػػيرا ملبولػػة مػػف 
الةػػػواق  الممػػػا فػػػ  جميػػػا اعتجاذػػػات، مػػػيا اعمػػػعاع الموػػػا را لملػػػيرا 
الممعة مساوية لمليرا الملبولة  اليانمػة ( بواسػ ة الةػواق  ملسػومّا عمػ  

ألوػا فػ  اعسػاس ذػ  وسػ ة  dBiويعبر عػف كميػة الكسػ  بوتػيا .   
الػا  يمػا  التسػاو    isotropic الييسػيب  الػ  كسػ  ذػواق    الكسػ 

 :   [10,9] العالقة التالية ويعبر عف الكس ف  جميا اعتجاذات 
           

       

      
       

 تيت اف :
 .   كس  الةواق  ويلاس بوتيا الييسبي              

 .(Watt)قيرا اعيناؿ و وتلاس  الواط           
 .(Watt / unit)ميا امعاع الةواق  و وتيا قياسا            

 نسبة فولتية الموجه المتوقفة
Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) 

مػػػف اجػػػ  اف يعمػػػ  الةػػػواق   كفػػػاءا يجػػػ  اف يتػػػيت أعمػػػ  ولػػػ          
لم اقػة بػػيف الةػػواق  وجةػاز ا رسػػاؿ لكػػ  يػػتـ التوػوؿ عمػػ  اعمػػ  ولػػ  

 ماوعػةت ػاب  م     )الةػواق  اليانمػة  مماوعػةلم اقة فلػا عوػيما تكػوف 
. وف  تػاؿ لػـ يتػيت مػرط الت ػاب  فلػا  تػوعكس    )جةاز اعرساؿ 

ني  الػ  تػيوت موجػات واقفػة والتػ  تتميػز  معامػ   ع  ال اقة مما يػ
. وايلػػػػا  VSWR [10]الموجػػػػا المتوقفػػػػة   الػػػػا  يسػػػػم  وسػػػػ ة فولتيػػػػة

عمػ  اوػا مليػاس لكفػاءا ولػ   اقػة التػريي الالسػمك   VSWRيعبر عف 
 :   [11]تع    العالقة الريالية التالية VSWR ،عبر نا الول 

      
  | |

  | | 
        

| |   
  

  
  

       

       
         

 تيت اف 
 سعة الموجة الموعكسة         

 .سعة الموجة الساق ة           
، ا  يػتـ ولػ    1اات قيمة   VSWRف  تالة الم ا لة الممالية تكوف 

جميػػا ال اقػػة الػػ  الةػػواق  قبػػ  اف يمػػا ويوف اف يتػػيت ا  اوعكػػاس. 
        لك  يعمػ  الةػواق   مػك  ملبػوؿ يجػ  اف تكػوف  قيمػة 

 .[9]وذاج الليمة ملبولة ف  التالة العممية
   برنامج المحاكاة

ع ػػارا عػػف تزمػػة  Computer Simulation Tool(CST)بروػػام  
لمتتميػ  والتوػميـ  3Dبرام  متكاممة ويعتبر اياا متاكاا مالميػة اع عػاي 

 CSTالكةروميوا يسػ  اات الو ػاؽ التػريي  الواسػا. كمػا يعػي بروػام  
ممال  لتوميـ وتتسػيف الةػواق  تيػت  عػي اعوتةػاء مػف عمميػة التوػميـ 
تبيأ متاكاا  الةواق  وتسا  الوتػاق . ذػاا البروػام  يتتػو  عمػ  واجةػة 
رقيسػػية سػػةمة مػػف تيػػت التعامػػ  مػػا العواوػػر التػػ  توجػػي فػػ  الواجةػػة 

 .(1). كما ف  المك [13,12]

 

 
 .CST: الواجهة الرئيسية لبرنامج (1)الشكل 
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ذػواق   توػميـتـ اجراء  ع  التسا ات اعولية والت  مف ناللةػا سػيتـ 
 وكالتال : المريتة الرقيلة
مػػػػػػف العالقػػػػػػة الريالػػػػػػية      عػػػػػػر  الرقعػػػػػػة الممػػػػػػعة يػػػػػػتـ تسػػػػػػا 

 .[14]التالية
    

 

   
√

 

    
 ……..(5) 

 تيت اف :
C                  سرعة اللوء ف  الفراغ :      

 

 
 ) 

 : تريي عم  الةواق                   
 : مابت العزؿ لمركيزا العازلة                  

لةػػواق  المػػريتة الرقيلػػة مػػػف       ويمكػػف تسػػا  مابػػت العػػزؿ الفعػػاؿ 
 .  [15]العالقة الريالية التالية

       
     

 
  

     

 
        

 

  
  

  

        
 الركيزا   ارتفاع  :    تيت اف :

 : عر  الرقعة   
ال وؿ المنمر لمرقعة الممعة  لةواق  المػريتة الرقيلػة يمكػف تسػا ا مػف 

  .[16]العالقة الريالية التالية 
      

 

   √     
          

 تيت اف :
 : تريي عم  الةواق              
 : سرعة اللوء ف  الفراغ           

( لمرقعػػػة الممػػػعة تع ػػػ    الفػػػرؽ بػػػيف ال ػػػوليف الكةربػػػاق  والفيزيػػػاق  
 .[17]وف  الويية الريالية التالية

           [
          

           
] [

 

 
       

 

 
      

]        

 .[18]يتـ تسا   وؿ الرقعة الممعة مف العالقة الريالية التالية  

    
 

   √     
               

 تيت أف:
 :  وؿ الرقعة الممعة   

 الجانب العممي
تػػػـ توػػػميـ ذػػػواق  المػػػريتة الرقيلػػػة عػػػف  ريػػػ  ت بيػػػ  مجموعػػػة مػػػف 
العالقػػات الريالػػية لتسػػا  ا عػػاي الرقعػػة الممػػعة المسػػت يمة المػػك . تػػـ 

 1.6mmو سػػػػػمؾ  4.3انػػػػػا المػػػػػايا العازلػػػػػة اعيبوكسػػػػػ  بمابػػػػػت عػػػػػزؿ 
 .2.4GHzوبتريي 
 : (Wp) عرض الرقعة المشعةحساب 

مػػف   2.4GHZتػـ تسػا  عػر   الرقعػة  الممػػعة لمةػواق  عوػي التػريي 
 .38.39mmوكاوت قيمتا تساو   (5)المعايلة 

 :     حساب ثابت العزل الفعال لهوائي الشريحة الرقيقة 
وكاوػػػت قيمتػػػا تسػػػاو   (6)تػػػـ تسػػػا  مابػػػت العػػػزؿ الفعػػػاؿ مػػػف المعايلػػػة

3.99mm. 
     حساب الطول المؤثر الرقعة المشعة )الطول الكهربةائي لمرقعةة   

: 
وكاوػت قيمتػا  (7)تـ تسا  ال وؿ المنمر لمرقعػة الممػعة مػف المعايلػة 

 . 31.28mmتساو  
 حساب الفرق بين الطولين الكهربائي والفيزيائي لمرقعة الشمعة:

رقعػػة الممػػعة مػػف تػػـ تسػػا  الفػػرؽ بػػيف ال ػػوليف الكةربػػاق  والفيزيػػاق  لم
 . 0.7575mmوكاوت الليمة تساو   (8)المعايلة 

 :  حساب طول الرقعة المشعة 
وكاوػػػػت قيمتػػػػا   (9)تػػػػـ تسػػػػا   ػػػػوؿ الرقعػػػػة الممػػػػعة مػػػػف العالقػػػػة 

 .    mm 29.7تساو  
 يولح المك  التمةيي  لةواق  المريتة الرقيلة. (2)المك  

 

 
 .الشكل التمهيدي لهوائي الشريحة الرقيقة (2)الشكل 
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 التمهيدي   يوضح ابعاد هوائي الشريحة الرقيقة1الجدول )
 القيمة البعد 
Ws 55.58mm 
Ls 58.25mm 

Wg 55.58mm 
Lg 58.25mm 

Wf 3.1mm 

Lf 18mm 

Wp 38.39mm 

Lp 29.7mm 

H 1.6mm 

تـ تتسيف النواا اعمعاعية لمةػواق  التمةيػي  لمتوػوؿ عمػ  المػك  
( يولػػػح 2(. والجػػػيوؿ  3الوةػػاق  لمةػػػواق  وكمػػا ذػػػو مولػػػح  المػػك   

كركيػزا.  4.3ا عاي المك  الوةاق  عوػي اسػتنياـ اعيبوكسػ  بمابػت عػزؿ 
تيت تـ تلمي  المستوى اعرل  وق ا اربا ممممػات مػف الزوايػا والػافة 
وػػػػفاقح  فيميػػػػة فػػػػ  المسػػػػتوى اعرلػػػػ  ايى الػػػػؾ الػػػػ  زيػػػػايا عػػػػر  
التزمة الترييية وتتسػيف نسػارا العػويا وزيػايا كفػاءا الةػواق  والتوػوؿ 

 عم  مواقمة عالية بيف مماوعة الةواق  بجزأيةا التليل  والتنيم .
 

 
 بعد اجراء التحسينات. هوائي الشريحة الرقيقة : الشكل النهائي ل3الشكل )

 

 النهائي هوائي الشريحة الرقيقةيوضح ابعاد  : 2الجدول )
 القيمة البعد 

Ws 55.58mm 

Ls 58.25mm 

Wg 55.58mm 

Lg 17.63mm 

Wf 3.1mm 

Lf 18mm 

Wp 38.39mm 

Lp 29.7mm 

H 1.6mm 

S1 14.5mm 

S2 15.8mm 

S3 5.8mm 

S4 31.4mm 

 

اات مابػػت  Arlon AD320Aتػػـ تلميػػ  مابػػت العػػزؿ واسػػتنياـ مػػايا 
 ما اعنا  اععت ار تيير ا عػاي الرقعػة وقيػاس عػر  التزمػة3.2 عزؿ 

 Roger . ومػػػػف مػػػػـ زيػػػػايا مابػػػػت العػػػػزؿ واسػػػػتنياـ مػػػػايا التريييػػػػة

TC600 الترييية وتسا  عر  التزمة 6.15اات مابت عزؿ. 
 النتائج والمناقشة

و تسػػػػا  قيمػػػػة نسػػػػارا  التمةيػػػػي  تػػػـ توػػػػميـ ذػػػػواق  المػػػػريتة الرقيلػػػػة
  .(4)العويا كما ف  المك  

 

 

 .كدالة لمتردد العودة لمهوائي التمهيدي خسائرتغير  : 4الشكل)
 

يتلػح اف نسػارا العػويا كبيػرا وعػر  التزمػة التريييػة  (4)مف المك  
 وييرا جيا .

 2.4GHz ةػػواق  المػػريتة الوةػػاق  عوػػي التػػرييل وكاوػػت وتػػاق  المتاكػػاا
 يم :وكما  1.6mmوسمؾ الركيزا العازلة  4.3وبمابت عزؿ 

 

 : خسائر العودة .1
يالػة مػا التػريي وكاوػت قيمتةػا جيػيا ك( يولح نساقر العويا  5المك   

-التػػػػػػػ  تكنػػػػػػػا كمرجػػػػػػػا وكاوػػػػػػػت قيمتةػػػػػػػا تسػػػػػػػاو   10dB-واقػػػػػػػ  مػػػػػػػف 

24.295dB  2.4عوػػػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػػػرييGHz  و عػػػػػػػػػػػػر  تزمػػػػػػػػػػػػة تريييػػػػػػػػػػػػة
1.081GHz. 
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 .كدالة مع الترددخسارة العودة ير تغ: (5)الشكل 

 

( يولػػػػح 6المػػػػك   :VSWR. نسةةةةبة الفولتيةةةةة الموجةةةةة المتوقفةةةةة 2
وسػػػ ة فولتيػػػة الموجػػػة المتوقفػػػة كيالػػػة لمتػػػريي ويتلػػػح اف قيمتةػػػا تسػػػاو  

ا  تلتػػػػر  مػػػػف الواتػػػػي و التػػػػال  فػػػػاف  2.4GHzعوػػػي التػػػػريي  1.1203
 اعمارا الموعكسة ال  الموير قميمة جيا.

 

 
 .كدالة لمتردد VSWRنسبة فولتية الموجة المتوقفة  :(6)الشكل 

 

( يولػػػػح المماوعػػػػة بجزأيةػػػػا التليلػػػػ  7المػػػػك    . ممانعةةةةة الهةةةةوائي:3
 2.4GHzوالتنيم  ويتلح اف الةواق  يمتمؾ مواقمة عاليػة عوػي التػريي 

والجػػزء التنيمػػ  يلتػػر  مػػف  50Ωتيػػت اف الجػػزء التليلػػ  يلتػػر  مػػف 
0Ω. 

 

 
 .كدالة لمتردد ممانعة الهوائي بجزأيها الحقيقي والتخيميتغير : (7) الشكل

 

بتيير قيمة  مابت العػزؿ وكمػا  ييةيالتر  قموا  ملاروة تيير عر  التزمة
( فػػػاف عػػػر  التزمػػػة تػػػزياي بولوػػػاف مابػػػت 8ذػػػو مولػػػح فػػػ  المػػػك  

العػػػزؿ والػػػؾ ألوػػػا بولوػػػاف قيمػػػة مابػػػت العػػػزؿ تلػػػ  قيمػػػة عامػػػ  الجػػػويا 
 الموتو  يتسا عوي التريي الم مو .لياقرا الةواق  و التال  فاف 

 

 
: يوضح مقارنة بين عرض الحزمة الترددية ولقيم ثالث مواد (8)الشكل 

 عازلة مختمفة.
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 اسػػػػػػػػػػتنياـ ق عػػػػػػػػػػة  عمميػػػػػػػػػػا  ذػػػػػػػػػػواق  المػػػػػػػػػػريح الرقيلػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػـ توػػػػػػػػػػويا 
PCB(Printed Circuit Board)  التػػ  تتكػػوف مػػف وجةػػيف وتػػاس
و سػػػػمؾ  4.3اات مابػػػػت عػػػػزؿ  والمػػػػايا العازلػػػػة بيوةػػػػا ذػػػػ  اعيبوكسػػػػ 

1.6mm  9المػػك   عمػػ  المػػك  الوةػػاق  لمةػواق  كمػػا فػػ   ؿوالتوػو .)
  VNA (Vector اسػتنياـ جةػاز  وتػـ قيػاس وتػاق  نسػاقر العػويا  

Network Analyzer)  فػ  كميػة ذويسػػة اعلكتروويػات / قسػـ ذويسػػة
نسػػاقر العػػويا  اسػػتنياـ  وتػػاق  ، وتػػـ ملاروػػةاعتوػػاعت / جامعػػة ويوػػوى 

وكػػػاف ذوػػػاؾ توافػػػ   نسػػػاقر العػػػويا لممتاكػػػاا  وتػػػاق  مػػػا VNAجةػػػاز 
 بيوةما. ملبوؿ

 

 
 .لهوائي الشريحة الرقيقة: التصميم العممي (9) الشكل

 

 عػػػي توػػػويا الةػػػواق  و  اعتػػػا عمػػػ  ركيػػػزا اعيبوكسػػػ  تػػػـ تووػػػيما مػػػا 
- KHz 9)الػػػا  يعمػػػػ  لػػػمف مػػػيى التػػػػرييات  (VNA)جةػػػاز 

13.6GHz) لمةػواق  الموػوا عمميػا   نسػارا العػويا وأجراء عممية قياس 
ووالتظ مػف المػك  اف قيمػة نسػارا العػويا ملبػوؿ  .(10)كما ف  المك 
 .الت  تكنا كمرجا 10dB-وذ  اق  مف 

 

 
 : القيمة العممية لخسارة العودة(10) الشكل

العمميػػػة (  يتلػػػح اف ذوػػػاؾ توافػػػ  ملبػػػوؿ بػػػيف الليمػػػة 11مػػػف المػػػك   
وقيمة المتاكاا لنسارا العويا واف اعنتالؼ الموجوي يعػوي لعػيا اسػ ا  

تػػػ  ع تنمػػػو مػػػف  عػػػ  اعن ػػػاء فػػػ  موةػػػا  ريلػػػة التوػػػويا ال سػػػي ة ال
 زيػػايا او ولوػػاف عػػيا مميمتػػرات( وكػػالؾ  ذػػواق  المػػريتة الرقيلػػة  عػػايا

 قػػي يكػػوف ذوػػاؾ انػػتالؼ  سػػيا فػػ  مابػػت العػػزؿ لممػػايا المسػػتنيمة، واف
اللياسات لـ تجر  ف  منتبػر عػييـ الوػيى واف ذػاج التػرييات موجػويا 

   يتيت تيان  بواء او اتالف  فيما بيوةا. لممكف افاومف ف  الجو 
 

 
 : نتائج العممي ونتائج المحاكاة لخسارة العودة .(11)الشكل 

 

 االستنتاجات
مواسػػػػ  لت بيلػػػػات  مػػػػريتة رقيلػػػػةت تػػػػـ توػػػػميـ ذػػػػواق  فػػػػ  ذػػػػاا ال تػػػػ

WLAN اعمػػػػػعاعية والتوػػػػػوؿ عمػػػػػ   وتتسػػػػػيف نواوػػػػػا  الالسػػػػػمكية
وكاوػت  منتمفػة مػواي عازلػة مػالت  اسػتنياـتزمػة تريييػة  عر  افل 

 Arlonعوػػي المػػايا العازلػػة  الوتيجػػة اف افلػػ  عػػر  تزمػػة تريييػػة

AD320A عػر  التزمػة  ةوكاوػت قيمػ الت  لةػا اقػ  قيمػة مابػت عػزؿ
 تتمػػػػػػػ ،2.4131GHzعوػػػػػػػي التػػػػػػػريي  1.49GHzتسػػػػػػػاو     التريييػػػػػػػة

التوػػوؿ عمػػ  نوػػاقا  و (CST)بروػػام    اسػػتنياـمتاكػػاا الوتػػاق  
امػػعاعية جيػػيا عوػػي المػػايا العازلػػة اعيبوكسػػ  مػػف تيػػت نسػػارا العػػويا 
ومماوعػػػػػة الةػػػػػواق  بجزأيةػػػػػا التليلػػػػػ  والتنيمػػػػػ  ووسػػػػػ ة فولتيػػػػػة الموجػػػػػة 

 نسػػارا يجػػةوقيػػاس وت مػػـ تػػـ توػػويا ذػػواق  المػػريتة الرقيلػػة المتوقفػػة، 
وكػػػاف ذوػػػاؾ توافػػػ  ملبػػػوؿ بػػػيف الليمػػػة  VNAالعػػػويا  اسػػػتنياـ جةػػػاز 
  العممية وقيمة المتاكاا. 
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Design of Microstrip Patch Antenna for WLAN Applications  and studies 

Dielectric Constant Effect on the frequency Bandwidth 
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Abstract 
In this paper, a model is designed of a rectangular Microstrip patch antenna suitable for WLAN (Wireless Local 

Area Network) applications. The overall size of the Microstrip patch antenna is (58.25 x 55.58 x 1.6) mm
3
. The 

antenna was Feed using Microstrip-Line technology at 2.4GHz (2.4 - 2.484GHz). And improve the radiative 

properties of the epoxy insulating material and then obtain a frequency beam width by changing the insulation 

material in this paper, three different insulating materials were used, the insulating materials used are (Epoxy 

with isolation constant 4.3, Arlon AD320A with isolation constant 3.2 and Roger TC600 with isolation constant 

6.15). The best value of the frequency bandwidth was obtained at the insulation material and Arlon AD320A and 

its value was equal to 1.49GHz and the return loss was equal to -29.254dB at the frequency of 2.4131GHz, and 

the frequency bandwidth of the insulation FR-4 (Epoxy) was equal to 1.081GHz with a return loss of -24.925 dB 

at 2.4GHz, and the frequency bandwidth of the insulation Roger TC600 was equal to 0.539GHz and the return 

loss is -14.182dB at 2.4GHz, the antenna was manufactured and the return loss value was measured using a 

Vector Network Analyzer (VNA) and there was acceptable compatibility with the simulated return loss value 

using CST (Computer Simulation Tool) 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


