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است.  شده ارائهم فیلترینگ دوبانده شامل مکانیس (UWB) باند فراپهنکوچک مسطح برای کاربردهای  قطبیتک آنتنیک  ،ن مقالهیدر ا ده:کیچ

باندهای  است. شده ایجاد داردشکل که در دو سمت پچ تشعشعی قرار  Lشکل وارونه و دو نوار باریک  Vفیلترینگ دوبانده با استفاده از یک شکاف 
ز حاصل ا نتایج. باشندمیگیگاهرتز(  41/1تا  11/1) WLAN( و سیستم گیگاهرتز 6/9تا 9/9) WiMAXشده شامل باند مربوط به سیستم فیلتر
ابعاد  شدهارائه آنتن. نمایدمی( عمل %191گیگاهرتز) 11تا  18/2در باند فرکانسی  شدهارائه آنتنکه  دهدمیو تست آزمایشگاهی نشان  سازیشبیه

 گیریتصمیمکه یک روش  AHPبا استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی  شدهمعرفی آنتنهمچنین  .باشدمیرا دارا  مکعب متریلیم6/1×24×28
 .شودمیمقایسه شده و ارزیابی  در مقاالت اخیر شدهارائه هایآنتنچندگانه است با 

 AHP، فرایند تحلیل سلسله مراتبی WLAN  ،WiMAXباند،  فراپهنسیستم ، قطبیتک آنتن :یدیلک یهاواژه
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Abstract In this article, a novel compact planar ultra–wideband (UWB) monopole antenna with dual band-notched characteristics is 

proposed. Two notched frequency bands are achieved by using a novel inverted V-shaped stub and a pair of novel L-shaped parasitic 

strips around the radiation patch. Two notched frequency bands are obtained in the WiMAX (3.3-3.6 GHz) and WLAN (5.15-5.85 

GHz). Simulated and measured results show that proposed antenna could operate from 2.14 to11 GHz (135%), defined by voltage 

standing wave ratio VSWR< 2. The proposed antenna has a small size of 24×28×1.6 mm3 and the prototype of the antenna is simulated 

and fabricated and tested. In addition, proposed antenna is evaluated and compared with antennas presented in recent papers, using 

analytical hhierarchy pprocess, which is a multi-criteria decision-making method. 

Keywords: Monopole antenna, Ultra wideband system, WLAN, WiMAX, analytical hierarchy process. 
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 مقدمه -1

قوانین مربوط  1FCCکه کمیسیون ارتباطات فدرال امریکا  2992از سال 
گیگاهرتز را برای استفاده در  6/19تا  1/9به استفاده از باند فرکانسی 

مجال جدیدی برای  ]1[تصویب کرد  2UWBسیستم فراپهن باند 
و  هاتواناییآمد که بتوانند  وجود به آنتنمهندسان و طراحان 

 درمختلف نشان دهند.  هایطرحرا در ارائه ساختارها و  استعدادشان

برای استفاده  بهترین کاندید عنوانبه  3 مسطح ریزنوار هایآنتن نیب نای
 ریزنوار هایآنتناخیر  یهاسال . دراندشده یمعرف UWB در سیستم 

که همگی دارای  اندشدهمعرفی قیمتارزانمختلفی بر روی زیرالیه های 
 .]2-8[اندبودهابعاد بسیار کوچک 

این  UWBدر سیستم  استفاده موردبسیار پهن بودن باند  علت بهاما 
تداخل  5WiMAX و 4WLANنظیر  هاسیستمسیستم با باند دیگر 

یکی از معایب این سیستم باشد که  تواندمی. این مورد نمایدمی
ای م فیلترینگ که باعث عدم تداخل باندهسیک مکانی وسیلهبه بایستمی

 این مکانیزم سازیپیادهایده برای  جبران شود. یک شودمیفرکانسی 
 نوارریز آنتناست که بر روی ساختار  هاییروشفیلترینگ استفاده از 

گوناگونی برای فیلتر کردن باندهای تداخلگر  هایروش. شودمیاعمال 
. این ]1-4[است  شده معرفیاخیر  یهاسالدر مقاالت مختلف در 

با اشکال مختلف  هاییبرش،  ]1[پارازیتی عناصرشامل استفاده از  هاروش
، اضافه کردن نوارهای  ]3[ ایپله، اضافه کردن رزوناتورهای امپدانس ] 4[

T  19[شکل[ استفاده از ساختارهای ،EBG ]11[   عناصرو نیز افزودن 
U باشدمی  ]12[ شکل . 

 UWBمسطح کوچک برای کاربردهای  ریزنوار آنتندر این مقاله یک 
است که شامل مکانیزم جدیدی برای فیلتر کردن باندهای  شده ارائه

فیلتر کردن  منظوربه .باشدمی WiMAXو  WLANفرکانسی مربوط به 
شکل پارازیتی  Lشکل و دو نوار باریک  Vگر از یک شکاف باندهای تداخل

 رعناصاست. با استفاده از این  شده استفادهدر دو کنار پچ تشعشعی 
بعد نتایج  هایبخش. در شوندمیحذف   گاهرتزگی 1/1و  1/9باندهای 

. شودمیبررسی و بحث  6HFSS افزارنرمتوسط  هاسازیشبیهحاصل از 
در  شدهمعرفیساختار جدید  هایمزیتهمچنین جهت مشخص کردن 

در کارهای قبلی و نیز ارزیابی آن از یک  شدهارائه هایآنتناین مقاله به 
 8نام فرایند تحلیل سلسله مراتبیب 7متغیرهچند  گیریتصمیمروش 

 شده ارائه 8و نمودارهای مربوطه در بخش  هاجدولاست.  شدهاستفاده
 است.

 آنتنطراحی  -2

 آنتن. این دهدمیپیشنهادی را ارائه  قطبیتک آنتنهندسه  1شکل 
 بر رویکه  باشدمیمکعب  مترمیلی 6/1×24×28دارای ابعاد کوچک  

شده است.  سازیپیاده باشدمی FR4از جنس   قیمتارزان زیرالیهیک 
و تانژانت تلفات  8/8 الکتریکدیشامل ثابت   FR4 زیرالیهمشخصات 

 Ωکه بر روی  قطبیتکمسطح  آنتن. عرض خط تغذیه باشدمی 92/9
که مابین پورت تغذیه و پچ  باشدمی مترمیلی 2برابر  شدهطراحی 19

 Lشکل و نوارهای باریک  Vاست.همچنین شکاف  شده واقعتشعشعی 
 .شوندمیدیده  1شکل واقع در طرفین پچ تشعشعی در شکل 

 

 
 الف

 
 ب

و ابعاد مربوط به آن الف( پچ  شدهسازیشبیههندسه آنتن  : 1شکل 

 ب( الیه زمین آنتن آنتنتشعشعی 

 

فضایی بین پچ تشعشعی و  (gap) تغییرات پارامتر مهم فاصله تأثیر

بر روی نمودار نسبت  شودمیتعریف  14L -6L صورتبهکه  آنتنالیه زمین 

 2با توجه به شکل  .شودمیدیده  2در شکل  9VSWRموج ساکن ولتاژ 

در نظر  مترمیلی 2برای تطبیق امپدانس مناسب این مقدار برابر 

 Lشکل و نوارهای باریک  Vنقش و عملکرد شکاف  است. شدهگرفته

مشاهده نمود.  3در شکل  توانمیشکل واقع در طرفین پچ تشعشعی را 
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در حاالت بدون شکاف  شدهارائه آنتنبرای  VSWR نمودار شامل 3شکل 

V  شکل، بدون نوارهایL  آنتنشکل، بدون هیچ عامل فیلترینگی و 

. مشاهده باشدمی شکل Lشکل و نوارهای باریک  Vکامل شامل شکاف 

 شکل باعث حذف باند مربوط به سیستم  Vکه برش  شودمی

WiMAX(3/3-6/3  )و نیز اضافه کردن نوارهای  شودمیگیگاهرتز

شکل در دو سوی پچ تشعشعی باعث حذف باند مربوط  Lپارازیتی باریک 

همچنین دیده . گرددیمگیگاهرتزWLAN (11/1-51/1  )سیستم 

 زه فرکانسیدر تمامی با فیلتر کردنکه در حالت بدون عوامل  شودمی

قرار >VSWR  2گیگاهرتز نمودار نسبیت موج ساکن زیر معیار  11تا  2/2

جدید حذف باند  یهاسمیمکانعملکرد مناسب  دهندهنشاندارد که 

شکل به  Lدر این مقاله یعنی اضافه کردن نوارهای باریک  شدهمعرفی

باید متذکر  شکل بر روی پچ است. Vپچ تشعشعی و نیز برش  هایکناره

برای حاالت  3در شکل  شدهارائه VSWRشد که با مقایسه نمودارهای 

اند حذف ب عناصرشامل  آنتنحذف باندهای تداخلگر و  عناصربدون  آنتن

در  VSWRدر میزان  تأثیریعناصر که اضافه شدن این  شودمیمشاهده 

ترهای لغیر از باند حذفی ندارند که این خود نشانگر دقت فی هایفرکانس

 توانمی 1در شکل  شدهارائه ساختار آنتنبا توجه به  است. شدهطراحی

 . دانداشتهبه این ساختار نقش  دهیشکلپارامترهای زیادی در دید که 

 

 (gap)مختلف  هایاندازهآنتن با  VSWRنمودارهای  :2شکل 

 

 Lشکل و نوارهای باریک  Vآنتن با شکاف  VSWRنمودارهای  :3شکل 

 از آن دو کدامهیچو بدون  تنهاییبه هاآناز  هرکدامشکل و با 

. میپردازیماین پارامترها  ترینمهمدر ادامه به بررسی اثرات برخی از 
شکل را بر روی  Vمربوط به شکاف  7Lاثرات تغییر اندازه پارامتر  8شکل

 توانمیرا  7Lپارامتر  8. با توجه به شکل دهدمینشان  VSWRنمودار 
 در نظر گرفت WiMAXدر تنظیم باند حذفی  مؤثریک پارامتر  عنوانبه

حذف باند تداخلگر را تضمین  در باالو با انتخاب مقدار مناسب دقت 
 نمود.

 L7مختلف پارامتر  یهاآنتن با اندازه VSWR ی: نمودارها 4کل ش

 

 Lمربوط به نوارهای پارازیتی باریک  W1اثرات تغییر اندازه پارامتر  
با عنایت به  آورده شده است. 1در شکل  VSWRشکل را بر روی نمودار 

تنها میزان نسبت موج  W1مشهود است که تغییرات پارامتر  1شکل 
نزدیک به باند حذفی دوم یعنی باند مربوط به  هایفرکانسساکن را در 

دارد. چندانی ن تأثیرتغییر داده و در بقیه باند فرکانسی  WLANسیستم 
باند حذفی به سمت  W1برای پارامتر  تربزرگبا انتخاب مقادیر  همچنین
  .شودمیکشیده  ترنییپا هایفرکانس

 

 
 1Wمختلف پارامتر هایاندازهآنتن با  VSWRنمودارهای  :5شکل 

 

 1/1و  1/9نمودار توزیع جریان سطحی را برای دو فرکانس  6شکل 

در دو  هاجریانالف عدم همسویی  - 6. در شکل دهدمیگیگاهرتز نشان 

. شودمیدیده  وضوحبهگیگاهرتز  1/9شکل در فرکانس   Vسمت شکاف 
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 دادهب نمایش  - 6گیگاهرتز در شکل  1/1مشابه این حالت در فرکانس 

شکل با جریان لبه  Lدر لبه داخلی نوار  هاجریاناست که سوی  شده

با  هافرکانسدر این  آنتنتشعشع  بیرونی پچ تشعشعی مخالف است.

 . باشدمیحداقل  6و  9توجه به نمودارهای شکل 

 

 

 
 5/3الف( در فرکانس  موردنظرتوزیع جریان سطحی در آنتن  : 6شکل 

 گیگاهرتز 5/5ب( در فرکانس  گیگاهرتز
 

با توجه به   (Strip)شکل Lو طول نوار  (Stub)شکلV طول شکاف 
 : ]19[ شودمیروابط زیر محاسبه 

 

(1)  
C

2fnotch√εeff
~  

λWiMAX

2
) ~2+ W7+ L92× (Lstub = L 

(2)  
C

2fnotch√εeff
~  

λWLAN

2
) ~4+L3+L2+ L5+ W1(W strip =L 

(9) 1+𝜀𝑟

2
 ~eff ε 

 
 .باشدمیسرعت نور  Cو  مؤثر کیالکتریدثابت  εeffکه در روابط فوق 

 1در جدول  1در شکل  شدهمعرفی آنتننهایی پارامترهای مقادیر 
 آمده است.

 (مترمیلی)شده ارائه آنتنپارامترهای  هایاندازه :1جدول 
 

Wsub=22 Lsub=25 W1=2.1 

W2=2 W3=2 W2=1 

W1=2 W6=1 W7=5 

W5=0.1 W9=2 W10=2 

W11=2 W12=2 W13=2 

W12=2.5 L1=2 L2=6 

L3=3 L2=0.1 L1=3 

L6=12 L7=1 L5=1 

L9=5.1 L10=2 L11=2 

L12=2 L13=2 L12=11 

 گیریاندازهو  سازیشبیهنتایج  -3

بر روی  آنتن است. شده دادهنشان  1در شکل  شدهساخته آنتنتصویر 
شده  سازیپیادهمکعب  مترمیلی 6/1×24×28با ابعاد  FR4 زیرالیه

 HFSS افزارنرمکه با استفاده از  آنتن سازیشبیهاست. نتایج حاصل از 
گر با دستگاه تحلیل یریگاندازهو نیز نتایج حاصل از  ]19[ است شده انجام

 4صورت گرفته و در شکل  (KEYSIGHT-PNA-X-N5242A)شبکه 
  است. شده دادهنمایش 

 

 
 الف(

 
 ب (

 یریگاندازهب( آنتن حین   شدهساختهتصویر آنتن الف(  :7شکل 
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 شدهساختهو  شدهسازیشبیهآنتن  VSWRنمودارهای  : 8شکل 

 

 دهدهننشان گیریاندازهو  سازیشبیهمطابقت خوب نتایج حاصل از 
بازه فرکانسی  4همچنین شکل  .باشدمی هاسازیشبیهدقت و صحت 

تا  9/2که برابر است با  دینمایمرا مشخص  شدهارائه آنتنکاری نهایی 
از  41/1تا  1ز و گیگاهرت 8تا  11/9گیگاهرتز که  باندهای فرکانسی  11
 WiMAX هایسیستماست که شامل باندهای مربوط به  شده حذفآن 

 هایالمانشامل  آنتننمودار بهره را برای  3شکل  است. WLANو
 آنتنبهره  3. طبق شکل دهدمینمایش  هاالمانفیلترینگ و فاقد این 

ناسب م لترشدهیف فرکانسیباندهای  از غیربهدر باند فرکانسی کاری 
 بلدسی 1/2و تغییرات بهره در کل باند فرکانسی کمتر از  باشدمی
  .باشدمی

 

 
 بهره آنتن در باند فرکانسی کاریشبیه سازی نمودار  : 9شکل 

 

 

 

د توانهای یک آنتن است که میالگوی تشعشعی یکی از مشخصه
الگوی تشعشعی  19کاربرد و عملکرد یک آنتن را آشکار سازد.  شکل 

و  1/6، 9/8را در سه فرکانس مختلف  1شده در شکلآنتن نمایش داده
 x-yو  x-zتشعشعی در دو صفحه  یالگوهادهد. گیگاهرتز نشان می 3

وضوح بودن الگوی تشعشعی را به جهتههمه شده است که دادهنمایش 
 .دینمایمنمایان 

 
E-plane ( co, cross) 

H-plane ( co, cross) 

الف(  هایفرکانستشعشعی آنتن در  الگوینمودارهای  : 11شکل 

 گیگاهرتز 9ج(  گیگاهرتز 5/6ب(  3/4 گیگاهرتز

با استفاده از فرایند تحلیل  آنتنارزیابی و مقایسه  -4

 سلسله مراتبی

قطبی و نیز های تکهای طراحی آنتنبا توجه به گستردگی روش
همچنین  ،هاش پهنای باند این دست از آنتنهای گوناگون افزایروش

م حذف و فیلترینگ باندهای فرکانسی تداخلگر سساختارهای ایجاد مکانی
است، مقایسه و اولویت  شده ارائهاخیر در مقاالت مختلف  یهاسالکه در 
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 رسد. جهتبر یکدیگر ضروری به نظر می هاسمیمکانها و دادن این روش
در مقاالت  شده های ارائهسازی و بیشتر مشخص کردن نوآوریشفاف

ود شهای بعضًا طوالنی استفاده میمقایسه و نیز بحث هاجدولمعمواًل از 
شده به دلیل که در بسیاری از این موارد ارجحیت و برتری آنتن ارائه

. ودشینمدرستی مشخص ها به یکدیگر بههای آنتننزدیکی مشخصه
د ها ماننهای آنتندلیل این امر مقایسه بر اساس تنها یکی از مشخصه

باشد. زیرا در این حالت ممکن فرکانسی یا بهره میابعاد یا پهنای باند 
های ها و معیارها بر دیگر آنتناست آنتن موردنظر در تمامی این مشخصه

مورد مقایسه ارجحیت نداشته باشد و درنتیجه نتوان برتری کامل و یا 
ای را برای آنتن موردنظر متصور شد. در این وضعیت استفاده از معقوالنه

تواند باشد ترین روش میمناسب (MCDM) چندگانه یریگمیتصمروش 
های تواند بهترین گزینه را بر اساس چندین معیار از بین گزینهکه می

ام های مختلفی انجگیری چندگانه با روشمختلف انتخاب نماید. تصمیم
ها استفاده از فرآیند تحلیل سلسله شود که یکی از این روشمی

روشی است  رآیند تحلیل سلسله مراتبیف. [18] است  (AHP)مراتبی

و  گیریدر مواردی که ناچار به تصمیمقوی که  هوشمندانه و ،ساده
 مختلف هایمتضاد بین گزینه متفاوت و بعضًامعیارهای گزینش بر اساس 

 یریگمیتصمزیرمجموعه گیرد. این روش ، مورداستفاده قرار میهستیم
وسیله توماس ال ساعتی به 1349ابتدا در سال  است که چند معیاری

پیشنهاد گردید و تاکنون کاربردهای متعددی در علوم مختلف داشته 
سپس  .است AHP وتحلیلخش اول تجزیهبانتخاب معیارها  .[11]است

 ارزیابی های مختلفیا گزینه کاندیداها شدهمشخصبر اساس معیارهای 
معیارهای بر اساس  هاو ارزیابی گزینه مقایسهدر این روش شوند. می

ود. شانجام میمختلف با توجه به هدف و تعیین وزن نسبی این معیارها 
به تفکیک هر و در ارتباط با تمامی معیارها  هادادهآوری جمع نهایتًا با

لیل تحگیرد. صورت میهای مختلف ها مقایسه زوجی گزینهیک از گزینه
 ترین کاربردهایاز مهمیکی  هاگزینهنتایج و تعیین اولویت هر یک از 

با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی در  گیری چندمعیارهتصمیم
 .باشدمیگیری گروهی صمیمت

 قطبیتکشماتیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای انتخاب بهترین آنتن  : 11شکل 

 
های را با آنتن 1شده در شکل قطبی معرفیدر این مقاله آنتن تک

با استفاده از فرایند تحلیل سلسله  ]3-12[در مراجع  شده ارائه
شماتیک تحلیل سلسله مراتبی  11کنیم. شکلمقایسه می AHPمراتبی

 دهد که شاملمیقطبی مسطح نشان را برای انتخاب بهترین آنتن تک
ها ، معیارها یا ویژگی (Alternatives)ها ، کاندیدها یا گزینهطبقه سه

(Attributes)  و نیز نهایتًا هدف که در اینجا انتخاب بهترین ساختار آنتن
 شدهشامل آنتن معرفی هانهیگزطور که اشاره شد باشد. هماناست، می

است که جهت انجام  ]3-12[در این مقاله ونیز مقاالت مربوط به مراجع 
ها هستند که روی زیرالیه یک مقایسه درست و منصفانه کلیه گزینه

FR4 معیارهای مقایسه اندشدهارائهسازی شده و در دو سال اخیر پیاده .
شوند شامل ابعاد آنتن، پهنای باند فرکانسی، دیده می 11که در شکل 

های حذفی و نیز تعداد از باند غیرتغییرات بهره در باند فرکانسی به
است. مشخص است که ابعاد کوچک، پهنای باند  شده باندهای حذف

فرکانسی وسیع، تغییرات بهره پایین در باند فرکانسی موردنظر و نیز عدم 
شود و های دیگر برای یک آنتن مزیت محسوب میتداخل با سیستم

یشتر و که این موارد هرچه ب هستند تالشها همواره در طراحان آنتن
 یهامشخصهخود رعایت نمایند.  شده مؤثرتر در ساختارهای ارائه

 2آمده است. در جدول  2های مورد مقایسه و ارزیابی در جدول آنتن
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های مورد مقایسه ارجحیت یک از آنتنشود که هیچوضوح دیده میبه
ندارند برای مثال آنتن  شده بر یکدیگر کامل ازلحاظ معیارهای مشخص

 3[های لحاظ پهنای باند فرکانسی از آنتن شده در این مقاله ازمعرفی
 باشد.ها میتر از آنوضعیت بهتری دارد ولی ازلحاظ ابعاد بزرگ ]19و

 
 [12-9] هایآنتنو  شدهارائهمشخصات آنتن  : 2جدول 

 سایز 

)میلیمتر 

 مربع(

عرض 

 باند

)%( 

تغییرات 

 بهره

 )دسیبل(

تعداد  زیرالیه

 فیلترها

 آنتن

 پیشنهادی

25×22 131 3 FR4 2 

[9] 20×20 113 6 FR4 2 

[01] 20×20 116 6 FR4 2 

[00] 22×10 122 1 FR4 1 

[01] 12×11 137 2 FR4 3 

 
 رهیچندمتغابتدا یک تابع خطی  AHPکارگیری روش برای به 

  BandwidthW)ها شود که شامل وزنتشکیل داده می (8)صورت رابطه به

، gain variationsW   Size W و Number of notchesW  ) و مقادیر نرمالیزه( U  

 gain variations, U Size , UBandwidthو Number of notchesU  )یک  برای هر
 .] 16[باشد)معیارهای مقایسه( می هاهای آنتنمشخصه

 

U Antenna (i) = W Number of notches. U Number of notches (Antenna (i))    )2( 
                 +W Gain variation . U Gain variation(Antenna(i))                                   

                 +W Bandwidth. U Bandwidth (Antenna (i))            

                 +W Size .U Size (Antenna (i)) 
 

شوند که آنتن با بهترین و باالترین مقدار مقادیر طوری نرمالیزه می
 انعنوبهمطلوب در مشخصه موردنظر بیشترین ارزش را دریافت نماید. 

ترین ابعاد را دارد باالترین ارزش و آنتنی که مثال آنتنی که کوچک
، 9ارزش را دارا خواهند بود. جدول  نیترنییپاترین ابعاد را دارد بزرگ

های مربوط به هر یک از معیارهای مقایسه پنج حالت مختلف را برای وزن
شود دیده می 9مطابق جدول  1 . برای مثال در حالتکندیمرا مشخص 

وزن مربوط به  2که تمامی معیارها اهمیت یکسانی دارند ولی در حالت 
 کننده حالتی استباشد که مشخصیها مپهنای باند دو برابر بقیه وزن

شده توسط آنتن که برای کاربر آنتن اهمیت پهنای باند پوشش داده
اهمیت دارا بودن ابعاد کوچک دو برابر بیشتر  9بیشتر است و یا در حالت 

 شده است. گرفتههای آنتن درنظر از بقیه مشخصه
 

 مربوط به معیارهای مقایسه یهاوزنحاالت مختلف برای ( 3جدول 
 حالت 

I 

 حالت
II 

 حالت
III 

 حالت
IV 

 حالت
V 

BandwidthW  21/0 2/0 2/0 2/0 2/0 

SizeW  21/0 2/0 2/0 2/0 2/0 

Number of W 

notches 

21/0 2/0 2/0 2/0 2/0 

Gain variationW  21/0 2/0 2/0 2/0 2/0 

 Expertافزار ، نرمAHPبرای سهولت وقت در استفاده از روش 

Choice آمده برای دستمقادیر به 8. جدول ]11[شده است گرفته کاربه
شده در های مورد مقایسه در هر یک از حاالت تعریفهریک از آنتن

ای برای مقادیر نمودار میله 12دهد. همچنین شکل را نشان می 9جدول 
تر الت مختلف آسانها را در حادهد که مقایسه آنتنرا ارائه می 8جدول 

 .دینمایم
 

در  هاآنتنبرای هریک از  (4)از رابطه  آمدهدستبهمقادیر  : 4جدول 

 حاالت مختلف
 حالت 

I 

 حالت
II 

 حالت
III 

 حالت
IV 

 حالت
V 

 22/0 222/0 222/0 222/0 2271/0 آنتن پیشنهادی

[9] 211/0 206/0 22/0 212/0 202/0 

[01] 2171/0 21/0 222/0 212/0 202/0 

[00] 1211/0 1172/

0 

1262/

0 

1332/0 1292/

0 

[01] 1922/0 1972/

0 

1625/

0 

2112/0 199/0 

  

 
 برای حاالت مختلف 4برای مقادیر جدول  ایمیلهنمودار  : 12شکل 

 
مشخص است که ساختار آنتن  12طبق نمودارهای شکل  

وضعیت  9غیراز حالت شده در این مقاله در تمامی حاالت بهمعرفی
نده دهها دارد که این نشانتری را نسبت به دیگر آنتنتر و ارجحمطلوب

جهت  1شده در طراحی آنتن شکل استفاده هایتکنیکمؤثر بودن 
 UWBمناسب برای استفاده در سیستم رسیدن به یک ساختار مطلوب و 

بندی و ارزیابی کلیه امکان رتبه 12است. همچنین با توجه به شکل 
 باشد.های مورد مقایسه فراهم میآنتن

 

  نتیجه - 5

مسطح با ساختار پچ تشعشعی و زمین  قطبیتک آنتندر این مقاله یک 
 Vمعرفی شد.  با استفاده از یک برش  UWBجدید برای کاربردهای 

 شدهحذف( گیگاهرتز 6/9تا 9/9) WiMAXشکل باند مربوط به سیستم 
گیگاهرتز(  41/1تا  11/1) WLANهمچنین باند فرکانسی سیستم  است

 ورتصبهشکل پارازیتی که در دو سمت پچ تشعشعی  Lنیز توسط دو نوار 
 سازیشبیهاز  آمدهدستبه فیلتر شده است. نتایج بود شدهاضافهمقارن 
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زینه گ شدهارائه آنتنکه  دهدمیآزمایشگاهی نشان  هایگیریاندازهو نیز 
همچنین ساختار  .باشدمی  UWBمناسبی برای استفاده در سیستم 

مورد ارزیابی  (AHP)پیشنهادی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی
 Expert Choice افزارنرمه از و مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل استفاد

ی ابعاد کوچک، پهنای باند فرکانس ازلحاظ شدهمعرفی آنتننشانگر برتری 
 بهرهمکیز تغییرات نوسیع، توانایی حذف باندهای فرکانسی تداخلگر و 

ت در دیگر مقاال شدهارائه هایآنتنبر  شدهدادهدر باند فرکانسی پوشش 
 است.
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