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ن به اندازه کارت حافظه يک صفحه زميد که بر رو شوشنهاد مييتي پييورسيد به صورت دايک آنتن چاپي جدين مقاله يدر ا :چكيده

- گر قرار گرفتهيکديقطبي کامالً متقارن و مشابه که با فاصله کمي از آنتن با استفاده از دو تک. قرار گرفته است) PCMCIA(وترها شخصي يکامپ
ت سرعت انتقال ينگ متقابل کم، بهره کافي و در نهايعمل کرده و و مقدار کوپل GHz۵شود که بتواند در باند فرکانسي اند به نحو طراحي مي

- مي GHz Wimax ۵و  HYPERLAN GHz۸/۵و  GHz۸/۵ و WLAN GHz۲/۵حوزه کار آنتن، کاربردها . اطالعات مناسبي را ارائه دهد
ها پترن. شوده حاصل مييراليزن دو آنتن در پشت يها اضافه بن و اعمال شاخهينه شده صفحه زمينگ توسط ساختار بهيمقدار کم کوپل. باشد

تي يورسيعملکرد آنتن دا. پوشاندک از هر طرف، رسم شده و مطابق انتظار تمام فضا آزاد را مييبرا آنتن هنگام تحر هر شديگتشعشعي اندازه
  .تي پترن ثابت شوديورسيآن در دا گردد تا کاربردابي مييارز) MEG (ب همبستگي و بهره موثر متوسط ير ضريبا محاسبه پارامترها مهم آن نظ

  .WLANب همبستگي، کاربردها يتي، بهره موثر متوسط، ضريورسيقطبي، آنتن داآنتن تک: ها كليد واژه

A Novel Wideband Microstrip Diversity Antenna for Mobile 
Communications 
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Abstract: In this paper a novel printed diversity antenna designed on a ground plane with size 
of PCMCIA card of a laptop, is proposed. The antenna by using two similar and symmetric 
monopoles is designed to operate in 5GHz band and present low mutual coupling, sufficient gain and 
finally suitable data transmit rate. The operation band includes 5.2GHz and 5.8GHz WLAN 
applications and 5.6GHz HYPERLAN and 5GHz Wimax. The low mutual coupling is achieved by 
using optimized structure of ground plane and additional branches two monopoles on the back of 
substrate. The radiation pattern for proposed antenna in resonance frequency is shown when exciting 
ever monopole and in general cover complimentary space region. The diversity performance is 
evaluated by calculating the envelope correlation coefficient and mean effective gain to prove that 
the proposed antenna can provide pattern diversity.  

  
Key words: Monopole antenna, Diversity antenna, Mean effective gain, Correlation coefficient, 

WLAN applications. 
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  مقدمه
ت يش ظرفيار، افزايها ارتباطي سستميازها روزافزون سياز جمله ن

ي انتقال اطالعات در يره و توانايها، کاهش تداخل چند مسناليترم

ها را رو تيا بعضي محدودازهين نيهم. باشدها باالتر ميفرکانس

ل يي تحميويها رادگناليافت و ارسال سيها موجود برا درآنتن

ک مسئله يار يط ارتباطات سيره در محيمثالً تداخل چند مس. کندمي

ط انتشار يگنال در محياساسي بوده و سبب محوشدگي بخشي از س

  .]۱[د گردمي

رنده در ارتباطات يده و گها فرستنن آنتنير بيو در مسيکروويامواج ما

رات ناشي يير عوامل گوناگوني از جمله تغيتحت تاث ١ميد مستقيخط د

رها و ينکه طول مسيبا توجه به ا. رنديگرها چندگانه قرار ميياز مس

ها به آنتن متفاوت است، لذا دامنه و فاز ه برخورد آنين زاويهمچن

گر را يکديه شدت کسان نبوده و و در اکثر مواقع بيافتي يامواج در

ن امواج را يرنده در هر لحظه جمع بردار ايرا گيز. کنندف مييتضع

افت شده يها درگناليرنده اگر سين حالت در گيدر ا. کندافت مييدر

زها موجود يرنده به علت نويگر گيتر باشند دفيني ضعياز مقدار مع

ا محوشدگي ن حالت ريا. ها نخواهد بودافت و جداساز آنيقادر به در

گنال ين سيافت چنديجه دريده که نتين پديا. نامندگنال مييس

ل انعکاس و پراش از موانع و در جهات گوناگون است، يمتفاوت به دل

ر کاهش خواهد داد يناپذافتي را به صورت اجتنابيگنال دريقدرت س

- له ارتباطي اتفاق مييع وسيها باال و حرکت سرشتر در فرکانسيو ب

ش توان انتقالي يتواند توسط افزاجبران محوشدگي تاحد مي .]۲[دافت

ها حلن راهياما جنبه اقتصاد ا. و بزرگ بودن اندازه آنتن جبران شود

  . ستيها کوچک به صرفه نناليخصوصا برا ترم

ستم تک يک سيت يش ظرفياز همچون افزانين يبه منظور تام

زان قابل يد به ميقالي باتک خروجي، پهنا باند و توان انت –ورود

ل ياد را تحميها زتين خود محدوديابد که ايش يتوجهي افزا

م نشان داده است که يسر در ارتباطات بييها اخشرفتيپ. خواهد کرد

 رنده اساساًيبا استفاده از چند المان آنتن در هر دو طرف فرستنده و گ

ش سطح توان و ياز به افزايستم ارتباطي بدون نيت در سيش ظرفيافزا

ستمي با چند آنتن در هر ين سيچن. شودپهنا باند ارسالي ممکن مي

 MIMO٢ا يچند خروجي  –ستم چند ورود يس ،نکيدو انتها ل

رنده يشود که به چند المان آنتني در هر طرف فرستنده و گده ميينام

                                                 

 
 

  .نياز دارند

کننده افتيها درشات با آنتنيتي در آزمايورسين برخورد با داياول

رات يين نکته که تغيا. ها باال اتفاق افتاددر فرکانس ييفضا

رات ييک آنتن از تغيافت شده در يگنال دريره سيمحوشدگي چندمس

ها مستقل ن آنيگر با فرض وجود فاصله کافي بيمحوشدگي در آنتن د

شي منجر ين اصل به آزمايا. رفته شده بوديک اصل پذياست، به عنوان 

- گنال خروجي از آنتن قويچ برا استخراج سيک سوئيآن شد که در 

ر محوشدگي در يجه تاثيشود و در نتتر در زمان مشاهده استفاده مي

ي کاهش يها به تنهاک از آنتنيده از هر يها رسگناليسه با سيمقا

ک ورژن يشتر از يرنده بيتي گيورسيپس با استفاده از دا. ]۳[ددهمي

ک کانال يق يدسترس دارد تا هر ورژن از طرگنال ارسالي را در يس

ک روش شناخته يتي آنتن يورسين وصف دايبا ا. افت شوديمتفاوت در

ار و غلبه بر يستم ها مخابراتي سيد برا بهبود عملکرد سيشده و مف

اصل . ره و تداخل هم کانال استير محوشدگي چندمسيي نظيده هايپد

رات محوشدگي ييت که تغن اسيتي ايورسياساسي در استفاده از دا

ن دو يک آنتن با فرض وجود فاصله کافي بيافت شده در يگنال دريس

ن يگر مستقل مي باشد و ايرات محوشدگي در آنتن ديياز تغ ،آنتن

ک زمان محو شده و افت برابر داشته يگنال در يدو س بحث که هر

  .]۲[تباشند دارا احتمال اندک اس

ها ز روشيها موجود نن از آنتنها گوناگوگناليافت سيبرا در

تي فاصله و يورسيها دان آنيتي متفاوتي وجود دارد که مهمتريورسيدا

ها در فاصله د آنتنيتي فاصله بايورسيدر دا. تي پترن استيورسيدا

ها چند گنالير فاز سيرند، به نحو که تاخيگر قرار بگيکديکافي از 

ني داشته ييار پايمبستگي بسها متفاوت بوده و هده به آنيمسيره رس

ها از جهات متفاوتي آمده و ده به آنتنيها رسگنالياگر س. باشند

نکه دو آنتن پترن تشعشعي متفاوتي داشته يناهمبسته باشند، با شرط ا

ل ين مقاله به دليدر ا. ]۳و  ۲[د شوميتي پترن حاصل يورسيباشند، دا

آنتن . شودن طراحي ميتي پتريورسيمحدود بودن اندازه، آنتن جهت دا

شنهاد به صورت دوآنتني مسطح و متقارن بوده و تاحد يتي پيورسيدا

تي مطلوب شامل يورسيک آنتن دايار قابل قبولي مشخصات يبس

ق يها، بهره متوسط کافي، تطبن المانين بييگنال پايهمبستگي س

  .باشدون مناسبي را دارا مييزوالسيامپدانسي خوب و ا

- ها، روشافت شده توسط آنتنيها درگناليب سيترک به عالوه برا

ن آن ها ين و پرکاربردتريترب گوناگوني وجود دارد که سادهيها ترک

ک يافتي يگنال دريچي است که در آن زماني که توان سيب سوئيترک

تر باشد، به صورت آني نييک آستانه خاص پايش فرض از يآنتن پ

کند و در هر لحظه تنها انتخاب مي افتيگر را برا دريچ، آنتن ديسوئ
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  .افت کننده خواهد بوديها درکي از آنتني

-هندسه آنتن و پارامترها مهم آن مورد بررسي قرار مي ۲در بخش 

ع فرکانسي يها کوتاه و باند وسرد و برا عمل در طول موجيگ

ساز آنتن توسط هيق حاصل از شبيج دقين نتايهمچن. شودطراحي مي

ن يبر اساس ا. شودر ارائه مييگج اندازهيو نتا HFSS V.11ر افزانرم

ر يتي نظيورسيها به دست آمده، پارامترها برآورد عملکرد داداده

ن يو نسبت ا MEG2و  MEG1متوسط ها موثر ب همبستگي، بهرهيضر

ج ين نتايابي ايبا ارز. گرددها با توجه به روابط موجود، محاسبه ميبهره

ستم يدا خوب برا سيک کاندين آنتن يشود که امينشان داده 

 .باشدمي WLANتي در کاربردها يورسيدا

 ساختار آنتن

تي برا عمل يورسيبر اساس آنچه که در مقدمه گفته شد، آنتن ها دا

ن يرا در ايار مناسب هستند زيار بسيدر ادوات متحرک در ارتباطات س

ياز به ع بوده و نيره شايموارد است که مشکل محوشدگي چندمس

تي يورسيکي از ادواتي که در اکثر موارد برا آن آنتن داي. جبران دارد

ها مي باشد که آنتن به تاپا لپيوترها شخصي يشود کامپطراحي مي

ابعاد . شوده مييبرا آن ته PCMCIAا به نام ها آمادهصورت کارت

 mm2۶۰*۹۵ ها حافظه جانبين کارتياستاندارد موجود برا ا

ن يه برا طرح پيشنهاد در ايرالين استاندارد اندازه زيه اياست و بر پا

از آنجا که الزم بود . زان در نظر گرفته شده استين ميز به هميمقاله ن

د شنهاد حتما ساخته شده و تست گرديه، آنتن پيبعد از طراحي اول

با  FR4ز نوع ه ايرالين زيبنابرا. شده آن با مشکل مواجه مييد تهينبا

ه يرالين زيانتخاب شد که در ب mm۸/۰ و ارتفاع ۴/۴ک يالکترثابت د

ار قابل يمت با مشخصات تلفاتي بسيران، از نوع کم قيها موجود در ا

  .باشدتي مييورسيقبول برا کاربرد دا

ه يراليل شکل اصلي برا آنتن در پشت زين مستطياندازه صفحه زم 

ک خط يماً توسط يقطبي مستقهر تک. باشديم mm2 ۶۰*۸۰برابر با 

ل عرض اين ين دليه شده و به هميتغذ Ω۵۰پي يکرواستريه ميتغذ

 mm ۵/۱] ۴[ا با کمک روابط موجود در منبع هيرالين زيخط با چن
ش يتي عملکرد با افزايورسياز آنجا که در آنتن دا .شودمحاسبه مي

د تا حد امکان يبا S21شود، پارامتر ها بدتر مين المانينگ بيکوپل

ش يد و افزايم فرکانس تشدينجا برا تنظيدر ا. حداقل شود

شکل  -Lشکل و  -Tده اضافه کردن شاخه ها يون آنتن از ايزوالسيا

-معرفي شده و در اکثر طرح ]۵[ن که در مرجع يمعکوس به صفحه زم

  .ها مسطح استفاده مي شود، استفاده شده است

قطبي کامالً متقارن شنهاد از دو آنتن تکيپتي يورسيساختار آنتن دا

ک يشکل و  -Lک دنباله يل شده که هر کدام يشکل تشک -Eو مشابه 

ن پارامترها آنتن طراحي يمهمتر ۱شکل . کي دارنديتيبخش پاراس

اد دارند، نشان ير زين مشخصات تشعشعي آنتن تاثييشده که در تع

افزار ر مختلفي توسط نرميقادن پارامترها به ازا ميک از ايهر. دهدمي

ن مقدار برا هر طول با ياند تا بهترز شدهيآنال  V.11 HFSSساز هيشب

د مورد يدن به فرکانس تشديگر، جهت رسيها دثابت نگه داشتن طول

. شودها انتخاب ن المانيون باال بيزوالسينظر، پهنا باند کافي و ا

هر المان  w1عرض  ر مختلفيدبه ازا مقا S11رات تلفات بازگشتي ييتغ

ن يش ايشود که افزامشاهده مي .نشان داده شده است ۲در شکل 

ها د باند باال به سمت فرکانسيفرکانس تشد ييپارامتر سبب جابجا

 . باالتر است

  
  .ل شدنديشنهاد که به صورت پارامتر تحليابعاد مهم آنتن پ: )۱(شکل
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  w1ر مختلف يس به ازا مقادبر حسب فرکان S11رات ييتغ: )۲(شکل

  
ر يها به ازا مقادن المانيون بيزوالسيرات تلفات بازگشتي و ايياگر تغ

د باال با يده مي شود که فرکانس تشديز رسم شود دين w2مختلف 

ين پهنا باند کار آنتن کمتر افته و بنابرايکاهش  w2ش يافزا

ون و پهنا يسزواليمقدار مناسب انتخاب شده برا داشتن ا. شودمي

ر ييب با تغين ترتيبه هم. مي باشد mm۴حدود  w2باند کافي برا 
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ر قرار گرفته ين هردو تحت تاثييد باال و پايز فرکانس تشدين H1پارامتر 

ه يبق. انتخاب شد mm۵/۹ز برابر با ين پارامتر نيا. شوندو کوچکتر مي

برا ان ها ل شده و يب تحلين ترتيز به هميپارامترها مهم ساختار ن

ب در شکل يل به ترتين دو تحليا. ر مطلوب انتخاب شده استيمقاد

-ر انتخاب شده برا ابعاد انتن و تکيبا مقاد. اندآورده شده ۴و  ۳ها 

 ۵شکل . ه ساخته شده و مورد تست قرار گرفتيها نمونه اولقطبي

ن بخش را نشان يه ساز شده در ايي از آنتن ساخته شده و شبينما

   .دهدمي
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ر مختلف يبر حسب فرکانس به ازا مقاد S21و  S11رات ييتغ: )۳(شکل
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 H1ر مختلف يبر حسب فرکانس به ازا مقاد S11رات ييتغ: )۴(شکل

 تييورسيي آنتن دايها طرح نهاژگييو
همان طور که در بخش قبل گفته شد، طراحي آنتن با استفاده از 

به صورت پارامتر و سپس انتخاب  HFSSافزار امکانات موجود در نرم

ها دن به فرکانسيک از پارامترها جهت رسين اندازه برا هريبهتر

ن ين ايمهمتر. د مورد نظر، تلفات کم و بهره کافي انجام گرفتيتشد

شکل از  - Lشکل، فاصله دنباله  -Eها بخش دگييپارامترها اندازه بر

 نگيکوپل جاديل ايدل است که به کييبخش اصلي و طول المان پاراست

 GHz۸/۴  د آنتن دريدو فرکانس تشد. کندک شده و تشعشع مييتحر

شکل با  - Lکي يتياضافه کردن المان پاراس. دهدرو مي GHz۶ و 

شده  GHz۶د در ين فرکانس تشديجاد دوميسبب ا، 4λ/طول حدود 

اگر  .گرددشتر برا آنتن حاصل مييل پهنا باند بين دليکه به هم

م يباال بررسي کن ن وييد پايان رو آنتن را در فرکانس تشديع جريتوز

ها ن فرکانسين ايشود که چه ابعاد از ساختار رو تعمشاهده مي

 λ/4ان در اطراف دو شاخه آنتن برابر با ير جريطول مس. ر دارنديتاث

ن طول يباشد که امي mm۱۶عني حدود ي GHz۶/۴فرکانس 

 .است WLANفرکانس ن يد در ايدکننده تشديتائ

نشان  ۵ساز شده و ساختار آن در شکل هيشنهاد که شبيآنتن پ

. کندعمل مي  GHz۷۵/۶ – GHz۸۵/۳داده شد، در باند فرکانسي

 /و  GHz۸/۵و  GHz WLAN۲/۵ ها تواند فرکانسپس مي

HYPERLAN GHz۶/۵   وGHz Wimax۵  را پوشش دهد که

-امواج با طول کوتاه به کار مي همگي برا انتقال پر سرعت اطالعات و

  .روند

  

 
  ه ساز شده و ساخته شدهيشنهاد شبيي آنتن پيساختار نها: )۵(شکل

 
- ساز و اندازههيناشي از شب S21و  S11پارامترها پراکندگي  ۶شکل 

از آنجا که در هر لحظه . کندر ميير را برا آنتن طراحي شده تصويگ

-ق متصل مييتطب گر به باريو د ک شدهيها تحرقطبيکي از تکي
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ک هر کدام با يج تحريز متقارن بوده و نتايشنهاد نيگردد و ساختار پ

، برا پارامترها پراکندگي برا اختصارج يگر تفاوت ندارد، نتايدي

از  .آورده شده است) سمت چپ( ۱قطبيک تکيتنها برا تحر

     ->dB۱۰ S11برا  ر شده پهنا باند امپدانسييپارامترها اندازه گ

. ده مي شودين آنتن پهن باند ناميبوده و برا هم GHz۹/۲حدود 

 . است -dB ۵/۲۳در تمام باند کمتر از  S21ون يزوالسيمقدار پارامتر ا
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ر يگساز و اندازههيپارامترها پراکندگي به دست آمده از شب: )۶(شکل

 شنهاديبرا آنتن پ
 

  شنهاديتي برا طرح پيورسيابررسي عملکرد د
همچنان که در مقدمه ذکر شد دو پارامتر مهم برا برآورد عملکرد 

ک يبرا . باشدب همبستگي و بهره موثر متوسط مييتي ضريورسيدا

ها ها محوشده که به شاخهگناليتي الزم است که سيورسيستم دايس

ا همبستگي هن استقالل در ترميا. گر مستقل باشنديکديرسند از مي

ب همبستگي يد ضريآل بادهيشود که در حالت اده ميين دييلي پايخ

ها محوشده کامال مستقل گنالياما در عمل س. برابر با صفر باشد

تي و يورسين عدم استقالل کامل تاحد رو بهره دايستند و اين

داده  ک آستانهيب شده باالتر از يها ترکگناليس SNR نکهياحتمال ا

ه يها در حوزه زاوگنالين سيهمبستگي ب]. ۱[د اشند، اثر دارشده ب

ک خواهد بود و مقدار صفر به ين صفر و ير شده و عدد بيگاندازه

با استفاده از پارامترها . ن معناست که استقالل کلي وجود دارديا

ها گنالين سيب همبستگي پوش بيتوان ضرپراکندگي آنتن مي

]. ۱[د محاسبه کر) ۱( ا بر اساس رابطهقطبي رافتي از دو تکيدر

  . رسم شده است ۷ن پارامتر بر حسب فرکانس در شکل يرات اييتغ
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ن است که سطح توان يتي خوب ايورسيگر برا دايشرط ضرور د

کسان يتي يورسيستم دايس ستفاده شده درا) اآنتن ه( همه شاخه ها

تي يورسيمقدار بهره موثر متوسط که از پارامترها مهم آنتن دا. باشد

  : ]۶[ديآميبه دست ) ۲(است از رابطه 

  )۲(                 
ΩΩΩ

+

+ΩΩ
+

= ∫

dPG
XPR

PG
XPR

XPRMEG

))()(
1

1

)()(
1

(

ϕϕ

θθ
  

  

ها توان تشعشعي آنتن در پترن Gφ(Ω)و  Gθ(Ω)ن رابطه يدر ا

ف توان امواج برخورد يط Pφ(Ω)و  Pθ (Ω)و جهات ارتفاع و سمت 

. شدگي متقاطع استز مشخصه قطبيين XPR. باشندها ميقطبيبه تک

  :]۷[ت م داشيم، خواهيکنواخت فرض کنيط انتشار را ياگر مح

πθϕ 4
1)()( =Ω=Ω PP   1و=XPR  

تي به يورسيابي عملکرد داير مورد نظر برا ارزين فرض، مقاديبا ا

ستگي برا يب شايک ضري MEGبنابراين . شوندحتي محاسبه ميرا

ار است که با ينال سيک ترميبرآورد عملکرد متوسط هر آنتن در 

و پترن بهره  رهيچند مسط يبرخورد در مح ييويراداستفاده از امواج 

کند که تا چه حد ن پارامتر مشخص مييا. شودآنتن محاسبه مي

. هستند ريتحت تأثره يط چندمسيک محيار در يها آنتني سناليترم

ها را ب همبستگي پوش، بهره موثر متوسط و نسبت بهرهيضر ۱جدول 

-ها حساس محاسبه شدهکنواخت و فرکانسيط انتشار يکه برا مح

ب يتي کافي، ضريورسيبهره دا نيتأمب برا يضر. دهداند، نشان مي

 تر نييپاگي همبست. باشد ۵/۰د کمتر از يستم بايهمبستگي پوش س

نا ن در عمل ييهمبستگي پا. جه خواهد داديبهره باالتر را نت

قطبي ثابت افتي دو تکيها درگنالين سيار باال را بيي بسهمبستگ

ه برا ين قضي، ا۱ر موجود در جدول يکند که با بررسي مقادمي
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ها ن نسبت بهرهيهمچن. شودشنهاد کامالً ثابت مييساختار پ

MEG1  وMEG2 کسان بودن متوسط يک است که يک نزيار به يز بسين

  .]۸و  ۶[      رساندقطبي را ميها دو تکافتي توسط شاخهيتوان در

در  GHz ۸/۴ ديها تشعشعي به دست آمده در فرکانس تشدپترن

ها موجود در هر دو طرف سه پترنيبا مقا. شودنشان داده مي ۸شکل 

ک يجهته بوده و هنگام تحرهمهشکل واضح است که تشعشع به صورت 

 .باشدگر متقارن ميينسبت به د ۲و  ۱ ها يتک قطبک از يهر 

ار، آنتن جهت يت اندازه برا استفاده در ادوات سيل محدوديبه دل

شنهاد مانند يتي پيورسيآنتن دا. شودتي پترن طراحي مييورسيدا

ار قابل يبس تا حدي مسطح و متقارن بوده و دو آنتنطرح قبل به صورت 

تي مطلوب شامل همبستگي يورسيک آنتن دايقبولي مشخصات 

ق امپدانسي خوب يها، بهره متوسط کافي، تطبن المانين بييگنال پايس

ن اشکال و مشخصات يبر اساس ا. باشدون مناسبي را دارا مييزوالسيو ا

تي يورسيتي محاسبه شده، آنتن برا استفاده به صورت دايورسيدا

  .مناسب است اريپترن بس
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 ب همبستگي بر حسب فرکانسيرات ضرييتغ: )۷(شکل 

 
 

شنهاد يتي برا آنتن پيورسير محاسبه شده پارامترها دايمقاد: )۱(جدول
 ها خاصدر فرکانس

5.8  5.6  5.2  4.8  Freq(GHz) 

2.96  7.60  2.29  0.35  e *10-5ρ 
-45.27  -41.19  -46.40  -55.75  e (dB)ρ 

-4.28  -4.30  -4.19  -3.88  MEG1 (dB)  

-4.45  -4.52  -4.47  -4.15  MEG2 (dB)  

0.961  0.951  0.937  0.934  MEG1/MEG2  

  

  ريگجهينت
قطبي متقارن و مشابه به صورت مسطح تي با دو تکيورسيک آنتن داي

افتي و عمل در يگنال دريره سيبرا غلبه بر محوشدگي چند مس

شنهاد به صورت يپ آنتن. شنهاد و بررسي شديپ WLANها فرکانس

کي بوده و يتيشکل و بخش پاراس Lو  Eها پيکرواستريبي از ميترک

وترها شخصي قرار يبه اندازه کارت شبکه کامپ هيال ريزک يبر رو 

د محدوده ين ساختار باند پهن، با دو فرکانس تشديا. گرفته است

. پوشاندمي ->dB۱۰ S11ا را بر GHz۷۵/۶- GHz ۸۵/۳فرکانسي 

ساز ادهيقطبي با استفاده از پن دو تکيون بيزوالسيصه امشخ

از به ين وجود نيابد و با ايين بهبود ميد رو صفحه زميساختار مف

با توجه به محدوده . قطبي وجود نداردن دو تکياد بيفاصله جداساز ز

، کاربردها   GHzو GHz۸/۵ و GHzWLAN۲/۵فرکانسي کار

HYPERLAN ۶/۵  وGHz Wimax  ۵ به . باشد آنتن متصور ميبرا

تک از  کيهر ک يها تشعشعي حاصل از تحرل متقارن بودن پترنيدل

ها موثر ب همبستگي و بهرهيار مناسب ضرير بسيو مقاد ها يقطب

تي پترن مناسب بوده و بنابراين يورسين آنتن جهت دايمتوسط، ا

 .باشدرا دارا مي رهيچند مست غلبه بر محوشدگي يظرف
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در  GHz ۸/۴ر شده در فرکانسيگپترن ها تشعشعي اندازه: ۸شکل 

 ،۱ يقطبک تکيناشي از تحر y-zصفحه : ب از بااليصفحات مختصات به ترت

- ک تکيناشي از تحر x-yصفحه  ،۲ يقطبک تکيناشي از تحر y-zصفحه 

 ۲قطبي ک تکيناشي از تحر x-yو صفحه  ۱ يقطب
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