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البحث العلمي وسيلتنا خلدمة اجملتمع
تصميم هوائي شريحة رقيقة مناسب لتطبيقات  WLANودراسة تأثير ثابت العزل
عمى عرض الحزمة الترددية

فارس صالح عطاهللا  ،منصور جمعه صالح  ،احمد عبدالكريم احمد
قسـ الفيزياء  ،كمية العموـ  ،جامعة تكريت  ،تكريت ػ العراؽ

الممخص

فػ ذػػاا ال تػػت تػػـ توػميـ ومػػوار لةػواق مػريتة رقيلػػة مسػت ي المػػك مواسػ

لت بيلػػات )WLAN (Wireless Local Area Network

الالسػمكية ،التجػػـ الكمػ لةػواق المػريتة الرقيلػػة  (58.25 x 55.58 x 1.6)mm3تػػـ تيايػة الةػواق

اسػػتنياـ تلويػػة النػا المػري

الػػيقي عوػػي

عػر

تزمػة تريييػة

التػريي ) 2.4GHz(2.4 - 2.484GHzوتتسػيف النػواا اعمػعاعية عوػي المػايا العازلػة اعيبوكسػ ومػف مػـ التوػوؿ عمػ
بتيييػر المػايا العازلػة فػ ذػاا ال تػت تػـ اسػتنياـ مػالت مػواي عازلػة منتمفػة ،المػواي العػازؿ المسػتنيمة ذػ

 Epoxyبمابػت عػزؿ  4.3و Arlon

 AD320Aبمابت عزؿ  3.2و  Roger TC600بمابت عزؿ  ) 6.15وتـ التووؿ عمػ افلػ قيمػة لعػر
و Arlon AD320Aوكاوػػت قيمتػػا تسػػاو

التزمػة التريييػة عوػي المػايا العازلػة

 1.49GHzونسػػارا العػػويا تسػػاو  - 29.254dBعوػػي التػػريي  ،2.4131GHzو عػػر

التريييػة لممػػايا العازلػػة ) FR-4(Epoxyتسػػاو  1.081GHzوبنسػػارا عػػويا تسػػاو  -24.925dBعوػػي التػػريي  2.4GHzوعػػر

التزمػػة

التزمػػة التريييػػة

لممايا العازلة  Roger TC600تساو  0.539GHzونسارا العويا تساو  -14.182dBعوػي التػريي  ،2.4GHzتػـ توػويا الةػواق وقيػاس قيمػة
نسارا العويا استنياـ جةاز) Vector Network Analyzer(VNAوكاف ذواؾ تواف ملبوؿ ما قيمة المتاكاا لنسػارا العػويا اسػتنياـ بروػام
.CST(Computer Simulation Tool)2019

الكممات المفتاحية :ذواق مريتة رقيلةFR-4(Epoxy) ،VSWR ،WLAN ،CST ،

المقدمة

فػ عوػروا التػال ت ػورت اعتوػػاعت الالسػمكية مػك كبيػر وناوػػة

الوسػ ػػا الػ ػػا يتجمػ ػػا يانمػ ػػا المجػ ػػاعت الكةرباقيػ ػػة واف انتيػ ػػار المػ ػػايا

فػ اععػواـ السػا لة بت ػػور اجةػزا اعتوػػاعت المتمولػة اليػػي والتػ لةػػا

العازلة يعتمي عم ووع الت بيػ الموػمـ ألجمػا الةػواق واف زيػايا مابػت

ذواقيػات

التزمػػة لػػالؾ فكوػػا مػػف الوػػاير اسػػتنياـ

اللابمية عم اعتوػاؿ الوػوت والوػورا وذػاج اعجةػزا تت مػ

اات أياء عػػال و منتمػػخ النوػػاقا اعمػػعاعية] .[1يمكػػف اف يكػػوف

العػػزؿ يعم ػ عم ػ تلمي ػ عػػر

م ػواي اات مابػػت عػػزؿ أكبػػر مػػف  .[5,4]10ألف م ػ كة

WLAN

ذ ػ ػواق الم ػ ػريتة الرقيلػ ػػة لمػ ػػا يممكػ ػػا مػ ػػف نوػ ػػاقا مم ػ ػ نفػ ػػة الػ ػػوزف

اوػ ػ تت موتمػ ػرا و و ػػورا كبيػ ػرا فػ ػ وقتو ػػا التال ػػر ف ػػكف ا مػ ػ

وسػ ػػةولة التوػ ػػويا وبتكمفػ ػػة سػ ػػي ة مواس ػ ػ ا لةػ ػػاج اعجة ػ ػزا .أف العي ػ ػ

المتمػػوؿ واجة ػزا التاسػػو مػػزويا كتػػيت اجة ػزا  WLANاو Wi-fi

الرقيس ػ لة ػواق الم ػريتة الرقيلػػة اوػػا او تزمػػة لػػيلة ممػػا يجعمػػا يػػر

اف ذػػاج الم ػ كة لةػػا قػػيرا ول ػ بياوػػات تو ػ ال ػ

قاير عم ارساؿ وتسمـ كمية عاليػة مػف البياوػات ولػالؾ فػكف الكميػر مػف

الماويػػة لكوةػػا اات و ػػاؽ متػػيوي يو ػ ال ػ

الجةػػوي تبػػاؿ مػػف قبػ ال ػػاتميف فػ كػ عػػاـ لزيػػايا عػػر

اجةػ ػزا

 54ميكا ايػػت ف ػ
 100متػػر اتف ػ المعيػػار

التزمػػة].[2

 IEEE.802.11اسػػتعماؿ ذػػاج الم ػ كة لػػمف مػػالت تػػزـ اعول ػ عوػػي

راق موةا تلميػ عامػ الجػويا

التػػريي  (2.4 -2.484 GHz) 2.4GHzوالماويػػة عوػػي التػػريي 5.2

والػػؾ بزيػػايا سػػمؾ العػػازؿ او تلمي ػ مابػػت العػػزؿ والػػافا م ػ كة مواءمػػة

) (5.15-5.35GHzوالمالمػػة عوػػي التػػريي -5.825GHz) 5.8GHz

عايا يمكف زيايا عر

التزمة عيا

لممماوعة بيف نػا الولػ والرقعػة] .[3اف انتيػار المػايا العازلػة مةػـ جػيا

 .[6] (5.725تػ ػػـ تيايػ ػػة الة ػ ػواق

ف ػ عم ػ الة ػواق فة ػ تعم ػ عم ػ فو ػ الرقعػػة عػػف ال لػػة اعرلػػية

ومماوعػػة  ، 50Ωف ػ ذػػاا ال تػػت سػػوؼ ولػػوـ بتوػػميـ ذ ػواق م ػريتة

ا ل ػػافة الػ ػ اوة ػػا

رقيلة وتتسيف نواقوا اعمعاعية لجعما مواسػ ا لالسػتنياـ لت بيلػات

وذػ ػ المس ػػنولة ع ػػف النػ ػواا الميكاويكي ػػة لمةػ ػواق
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 WLANاسػتنياـ بروػام  CSTمػػـ ولػوـ تيييػر المػػايا العازلػة لي ارسػػة
تكميرذ ػػا عمػ ػ ع ػػر

قيرا اعيناؿ و وتلاس الواط ).(Watt

التزم ػػة الترييي ػػة وول ػػوـ بتو ػػويا الةػ ػواق وقي ػػاس

نسػػارا العػػويا اسػػتنياـ جةػػاز  VNAوولػػارف الليمػػة العمميػػة لنسػػاقر
العويا ما قيمة المتاكاا.

الجزء النظري

الخواص االساسية لمهوائي
Basic Antenna Characteristics
االتجاهيةةة  :ذ ػ قػػيرا تركيػػز ال اقػػة ف ػ اتجػػاج متػػيي عوػػي اعرسػػاؿ او
استل اؿ ال اقػة مػك افلػ فػ اتجػاج معػيف عوػي اعسػتالـ] .[7وتممػ
اعتجاذية كوةا الوس ة بيف التي اعقو لمػيا اعمػعاع الػ معػيؿ مػيا
اعمعاع ف جميا اعتجاذات .واف معيؿ ميا اعمػعاع يسػاو ال اقػة
الكميػ ػػة الت ػ ػ يمػ ػػعةا الة ػ ػواق ملسػ ػػوما عم ػ ػ

 .وتع ػ ػ اعتجاذيػ ػػة

ميا امعاع الةواق و وتيا قياسا ).(Watt / unit
نسبة فولتية الموجه المتوقفة
)Voltage Standing Wave Ratio (VSWR
مػػف اج ػ اف يعم ػ الة ػواق كفػػاءا يج ػ اف يتػػيت أعم ػ ول ػ
لم اقػة بػػيف الةػواق وجةػاز ا رسػػاؿ لكػ يػػتـ التوػوؿ عمػ اعمػ ولػ

لم اقة فلػا عوػيما تكػوف مماوعػة الةػواق اليانمػة
جةاز اعرساؿ
ع

( ت ػاب مماوعػة

( .وف تػاؿ لػـ يتػيت مػرط الت ػاب فلػا تػوعكس

ال اقة مما يػني الػ تػيوت موجػات واقفػة والتػ تتميػز معامػ

ال ػػا يس ػػم وسػ ػ ة فولتي ػػة الموج ػػا المتوقف ػػة  .[10] VSWRوايل ػػا
يعبر عف  VSWRعمػ اوػا مليػاس لكفػاءا ولػ
عبر نا الول  VSWR ،تع

اقػة التػريي الالسػمك

العالقة الريالية التالية]: [11
| |

العالقة الريالية التالية ]:[8

| |

| |
تيت اف

تيت اف :

سعة الموجة الموعكسة

اعتجاذية

سعة الموجة الساق ة .

معيؿ ميا اعمعاع وتلاس )w/unit solid angle

ف تالة الم ا لة الممالية تكوف  VSWRاات قيمة  ، 1ا يػتـ ولػ

ميا اعمعاع اللووى وتلاس )w/unit solid angle

جميػػا ال اقػػة ال ػ الة ػواق قب ػ اف يمػػا ويوف اف يتػػيت ا اوعكػػاس.

مجموع ال اقة الممعة تلاس الواط ).(watt

لك يعمػ الةػواق

كسب الهوائي
Antenna Gain
ُي ّعرؼ كس الةػواق عمػ اوػا وسػ ة مػيا اعمػعاع فػ اتجػاج معػيف الػ

وذاج الليمة ملبولة ف التالة العممية].[9

مػػيا اعمػػعاع الت ػ يمكػػف التوػػوؿ عميةػػا ااا كاوػػت اللػػيرا ملبولػػة مػػف

الةػ ػواق المم ػػا فػ ػ جمي ػػا اعتجاذ ػػات ،م ػػيا اعم ػػعاع المو ػػا را لمل ػػيرا
الممعة مساوية لمليرا الملبولة اليانمػة ) بواسػ ة الةػواق ملسػوماّ عمػ
 .ويعبر عػف كميػة الكسػ

الكسػ

الييسػيب الػ كسػ

بوتػيا  dBiألوػا فػ اعسػاس ذػ وسػ ة

ذػواق

ف جميا اعتجاذات ويعبر عف الكس

 isotropicالػا يمػا التسػاو
العالقة التالية]: [10,9

مػك ملبػوؿ يجػ

برنامج المحاكاة

بروػػام ) Computer Simulation Tool(CSTع ػػارا عػػف تزمػػة
برام متكاممة ويعتبر اياا متاكاا مالميػة اع عػاي  3Dلمتتميػ والتوػميـ
الكةروميوا يسػ اات الو ػاؽ التػريي الواسػا .كمػا يعػي بروػام CST
ممال لتوميـ وتتسػيف الةػواق تيػت عػي اعوتةػاء مػف عمميػة التوػميـ
تبيأ متاكاا الةواق وتسا

الوتػاق  .ذػاا البروػام يتتػو عمػ واجةػة

رقيسػػية سػػةمة مػػف تيػػت التعام ػ مػػا العواوػػر الت ػ توجػػي ف ػ الواجةػػة
] .[13,12كما ف المك ).(1

تيت اف :
كس

الةواق ويلاس بوتيا الييسبي

اف تكػوف قيمػة

.

الشكل ) :(1الواجهة الرئيسية لبرنامج .CST
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التسا ات اعولية والت مف ناللةػا سػيتـ توػميـ ذػواق

تـ اجراء ع

√

المريتة الرقيلة وكالتال :
عػ ػ ػػر

يػ ػ ػػتـ تسػ ػ ػػا

مػ ػ ػػف العالقػ ػ ػػة الريالػ ػ ػػية

الرقعػ ػ ػػة الممػ ػ ػػعة

التالية].[14

ت ػػـ تو ػػميـ ذػ ػواق المػ ػريتة الرقيل ػػة ع ػػف ريػ ػ ت بيػ ػ مجموع ػػة م ػػف

√

العالقػػات الريالػػية لتسػػا
 : Cسرعة اللوء ف الفراغ

)

وبتريي .2.4GHz
حساب عرض الرقعة المشعة ): (Wp

 :مابت العزؿ لمركيزا العازلة
ويمكػػف تسػػا

مابػػت العػػزؿ الفعػػاؿ

لة ػواق الم ػريتة الرقيلػػة مػػف

العالقة الريالية التالية].[15

 :عر

تػـ تسػا

المعايلة ) (5وكاوت قيمتا تساو .38.39mm
تػػـ تسػػا

:

مابػػت العػػزؿ الفعػػاؿ مػػف المعايلػػة) (6وكاوػػت قيمتػػا تسػػاو

.3.99mm

الرقعة

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

العالقة الريالية التالية ].[16

√

تيت اف :

حساب الطول المؤثر الرقعة المشعة (الطول الكهربةائي لمرقعةة
:

تـ تسا

تساو

ال وؿ المنمر لمرقعػة الممػعة مػف المعايلػة ) (7وكاوػت قيمتػا
.31.28mm

حساب الفرق بين الطولين الكهربائي والفيزيائي لمرقعة الشمعة:

 :تريي عم الةواق

تػػـ تسػػا

 :سرعة اللوء ف الفراغ

الف ػػرؽ ب ػػيف ال ػػوليف الكةرب ػػاق والفيزي ػػاق

) لمرقع ػػة المم ػػعة تع ػ ػ

وف الويية الريالية التالية].[17

يتـ تسا

عػر

الرقعػة الممػػعة لمةػواق عوػي التػريي  2.4GHZمػػف

حساب ثابت العزل الفعال لهوائي الشريحة الرقيقة

 :ارتفاع الركيزا

]

ا عػػاي الرقعػػة الممػػعة المسػػت يمة المػػك  .تػػـ

ان ػ ػػا الم ػ ػػايا العازل ػ ػػة اعيبوكسػ ػ ػ بماب ػ ػػت ع ػ ػػزؿ  4.3و س ػ ػػمؾ 1.6mm

 :تريي عم الةواق

تيت اف :

 :وؿ الرقعة الممعة

الجانب العممي
)……..(5

تيت اف :

تيت أف:

[]

[

وؿ الرقعة الممعة مف العالقة الريالية التالية ].[18

الفػػرؽ بػػيف ال ػػوليف الكةربػػاق والفيزيػػاق لمرقعػػة الممػػعة مػػف

المعايلة ) (8وكاوت الليمة تساو . 0.7575mm
حساب طول الرقعة المشعة
تػ ػػـ تسػ ػػا

:

ػ ػػوؿ الرقعػ ػػة الممػ ػػعة مػ ػػف العالقػ ػػة

) (9وكاوػ ػػت قيمتػ ػػا

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

الشكل ) (2الشكل التمهيدي لهوائي الشريحة الرقيقة.
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الجدول ( 1يوضح ابعاد هوائي الشريحة الرقيقة التمهيدي
البعد
Ws
Ls
Wg
Lg
Wf
Lf
Wp
Lp
H

تـ تتسيف النواا اعمعاعية لمةػواق التمةيػي لمتوػوؿ عمػ المػك

القيمة
55.58mm
58.25mm
55.58mm
58.25mm
3.1mm
18mm
38.39mm
29.7mm
1.6mm

الوةػػاق لمة ػواق وكمػػا ذػػو مولػػح المػػك

 .)3والجػػيوؿ  )2يولػػح

ا عاي المك الوةاق عوػي اسػتنياـ اعيبوكسػ بمابػت عػزؿ  4.3كركيػزا.

تيت تـ تلمي المستوى اعرل وق ا اربا ممممػات مػف الزوايػا والػافة

وػ ػػفاقح فيميػ ػػة ف ػ ػ المسػ ػػتوى اعرل ػ ػ ايى الػ ػػؾ ال ػ ػ زيػ ػػايا عػ ػػر

التزمة الترييية وتتسػيف نسػارا العػويا وزيػايا كفػاءا الةػواق والتوػوؿ
عم مواقمة عالية بيف مماوعة الةواق بجزأيةا التليل والتنيم .

الشكل ( : 3الشكل النهائي لهوائي الشريحة الرقيقة بعد اجراء التحسينات.
الجدول ( : 2يوضح ابعاد هوائي الشريحة الرقيقة النهائي
البعد
Ws
Ls
Wg
Lg
Wf
Lf
Wp
Lp
H
S1
S2
S3
S4

تػػـ تلمي ػ مابػػت العػػزؿ واسػػتنياـ مػػايا  Arlon AD320Aاات مابػػت

القيمة
55.58mm
58.25mm
55.58mm
17.63mm
3.1mm
18mm
38.39mm
29.7mm
1.6mm
14.5mm
15.8mm
5.8mm
31.4mm

عزؿ  3.2ما اعنا اععت ار تيير ا عػاي الرقعػة وقيػاس عػر
الترييي ػػة .وم ػػف م ػػـ زي ػػايا ماب ػػت الع ػػزؿ واس ػػتنياـ م ػػايا
TC600اات مابت عزؿ  6.15وتسا

عر

التزمػة

Roger

التزمة الترييية.

النتائج والمناقشة

ت ػػـ تو ػػميـ ذػ ػواق المػ ػريتة الرقيل ػػة التمةي ػػي و تس ػػا

قيم ػػة نس ػػارا

العويا كما ف المك ).(4

الشكل( : 4تغير خسائر العودة لمهوائي التمهيدي كدالة لمتردد.
مف المك ) (4يتلػح اف نسػارا العػويا كبيػرا وعػر

التزمػة التريييػة

 .1خسائر العودة :

وييرا جيا.

المك

وكاوػػت وتػػاق المتاكػػاا لة ػواق الم ػريتة الوةػػاق عوػػي التػػريي 2.4GHz

واق ػ ػ ػ مػ ػ ػػف  -10dBالت ػ ػ ػ تكنػ ػ ػػا كمرجػ ػ ػػا وكاوػ ػ ػػت قيمتةػ ػ ػػا تسػ ػ ػػاو -

وبمابت عزؿ  4.3وسمؾ الركيزا العازلة  1.6mmوكما يم :

 )5يولح نساقر العويا كيالػة مػا التػريي وكاوػت قيمتةػا جيػيا

 24.295dBعو ػ ػ ػ ػ ػػي الت ػ ػ ػ ػ ػػريي  2.4GHzو ع ػ ػ ػ ػ ػػر
.1.081GHz
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الشكل ) :(5تغير خسارة العودة كدالة مع التردد.
 .2نسةةةةبة الفولتيةةةةة الموجةةةةة المتوقفةةةةة  :VSWRالم ػػك  )6يول ػػح

وسػ ػ ة فولتي ػػة الموج ػػة المتوقف ػػة كيال ػػة لمت ػػريي ويتل ػػح اف قيمتة ػػا تس ػػاو

 1.1203عو ػػي الت ػػريي  2.4GHzا تلت ػػر م ػػف الوات ػػي و الت ػػال ف ػػاف
اعمارا الموعكسة ال الموير قميمة جيا.

الشكل ) :(6نسبة فولتية الموجة المتوقفة  VSWRكدالة لمتردد.
 .3ممانعةةةةة الهةةةةوائي :المػ ػػك

تيػػت اف الجػػزء التليل ػ يلتػػر مػػف  50Ωوالجػػزء التنيم ػ يلتػػر مػػف

 )7يول ػػح المماوعػ ػػة بجزأية ػػا التليل ػ ػ

والتنيم ويتلح اف الةواق يمتمؾ مواقمة عاليػة عوػي التػريي 2.4GHz

.0Ω

الشكل ) :(7تغير ممانعة الهوائي بجزأيها الحقيقي والتخيمي كدالة لمتردد.
قموا ملاروة تيير عر

التزمة الترييية بتيير قيمة مابت العػزؿ وكمػا

ذ ػػو مول ػػح فػ ػ الم ػػك  )8ف ػػاف ع ػػر

التزم ػػة ت ػػزياي بولو ػػاف ماب ػػت

العػػزؿ والػػؾ ألوػػا بولوػػاف قيمػػة مابػػت العػػزؿ تل ػ قيمػػة عام ػ الجػػويا
لياقرا الةواق و التال فاف الموتو يتسا عوي التريي الم مو .

الشكل ) :(8يوضح مقارنة بين عرض الحزمة الترددية ولقيم ثالث مواد
عازلة مختمفة.
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ت ػ ػ ػ ػػـ تو ػ ػ ػ ػػويا ذ ػ ػ ػ ػ ػواق المػ ػ ػ ػ ػريح الرقيل ػ ػ ػ ػػة عمميػ ػ ػ ػ ػػا اس ػ ػ ػ ػػتنياـ ق عػ ػ ػ ػ ػػة

م ػػف الم ػػك

 )11يتل ػػح اف ذو ػػاؾ توافػ ػ ملب ػػوؿ ب ػػيف الليم ػػة العممي ػػة

) PCB(Printed Circuit Boardالتػ تتكػػوف مػػف وجةػػيف وتػػاس

وقيمة المتاكاا لنسارا العويا واف اعنتالؼ الموجوي يعػوي لعػيا اسػ ا

والمػ ػػايا العازلػ ػػة بيوةػ ػػا ذ ػ ػ اعيبوكس ػ ػ اات مابػ ػػت عػ ػػزؿ  4.3و سػ ػػمؾ

اعن ػػاء ف ػ

 1.6mmوالتوػوؿ عمػ المػػك الوةػػاق لمةػواق كمػػا فػ المػػك
وتػـ قيػاس وتػاق نسػاقر العػويا

اسػتنياـ جةػاز

.)9

VNA (Vector

) Network Analyzerفػ كميػة ذويسػػة اعلكتروويػات  /قسػـ ذويسػػة

اعتوػػاعت  /جامعػػة ويوػػوى ،وتػػـ ملاروػػة وتػػاق نسػػاقر العػػويا اسػػتنياـ

موةػػا ريلػػة التوػػويا ال سػػي ة الت ػ ع تنمػػو مػػف ع ػ

ا عػػاي ذ ػواق الم ػريتة الرقيلػػة زيػػايا او ولوػػاف عػػيا مميمت ػرات) وكػػالؾ
قػػي يكػػوف ذوػػاؾ انػػتالؼ سػػيا فػ مابػػت العػػزؿ لممػػايا المسػػتنيمة ،واف
اللياسات لـ تجر ف منتبػر عػييـ الوػيى واف ذػاج التػرييات موجػويا
ف الجو ومف الممكف اف يتيت تيان بواء او اتالف فيما بيوةا.

جةػػاز  VNAم ػػا وت ػػاق نس ػػاقر الع ػػويا لممتاك ػػاا وك ػػاف ذو ػػاؾ توافػ ػ
ملبوؿ بيوةما.

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

الشكل ) :(9التصميم العممي لهوائي الشريحة الرقيقة.

عػػي توػػويا الة ػواق و اعتػػا عم ػ ركي ػزا اعيبوكس ػ تػػـ تووػػيما مػػا
جة ػػاز ) (VNAال ػػا يعمػ ػ ل ػػمف م ػػيى الت ػػرييات -

KHz

(9

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

االستنتاجات

فػ ػ ذػ ػػاا ال ت ػ ػت تػ ػػـ توػ ػػميـ ذ ػ ػواق م ػ ػريتة رقيلػ ػػة مواس ػ ػ

لت بيلػ ػػات

 WLANالالسػ ػػمكية وتتسػ ػػيف نواوػ ػػا اعمػ ػػعاعية والتوػ ػػوؿ عم ػ ػ
افل عر

تزمػة تريييػة اسػتنياـ مػالت مػواي عازلػة منتمفػة وكاوػت
تزمػػة تريييػػة عوػػي المػػايا العازلػػة

Arlon

الوتيجػػة اف افل ػ عػػر

 AD320Aالت لةػا اقػ قيمػة مابػت عػزؿ وكاوػت قيمػة عػر

التزمػة

التريييػ ػ ػػة تس ػ ػ ػػاو
متاكػػاا الوتػػاق

 1.49GHzعو ػ ػ ػػي الت ػ ػ ػػريي  ،2.4131GHzتمػ ػ ػ ػت

اسػػتنياـ بروػػام ) (CSTو التوػػوؿ عم ػ نوػػاقا

امػػعاعية جيػػيا عوػػي المػػايا العازلػػة اعيبوكس ػ مػػف تيػػت نسػػارا العػػويا
ومماوع ػ ػػة الةػ ػ ػواق بجزأية ػ ػػا التليلػ ػ ػ والتنيمػ ػ ػ ووسػ ػ ػ ة فولتي ػ ػػة الموج ػ ػػة
المتوقفػػة ،مػػـ تػػـ توػػويا ذ ػواق الم ػريتة الرقيلػػة وقيػػاس وتيجػػة نسػػارا
الع ػػويا اس ػػتنياـ جة ػػاز  VNAوك ػػاف ذو ػػاؾ توافػ ػ ملب ػػوؿ ب ػػيف الليم ػػة
العممية وقيمة المتاكاا.
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Design of Microstrip Patch Antenna for WLAN Applications and studies
Dielectric Constant Effect on the frequency Bandwidth
Fares S. Alatallah , Mansour J.Saleh , Ahmed A. Ahmed
Department of physics , College of Science , University of Tikrit , Tikrit , Iraq

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) mm3. 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.
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