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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.
1931/93/11 :تاریخ ارسال مقاله
1931/11/12 :تاریخ اصالح مقاله
1936/91/11 :تاریخ پذیرش مقاله
 یاشار زهفروش:نام نویسنده مسئول
. دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-  دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه-  بلوار فرودگاه-  ارومیه-  ایران:نشانی نویسنده مسئول

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 1, spring 2018

Serial no. 83

 /18مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،84شماره  ،1بهار 1931

طراحی یک آنتن مسطح تکقطبی . . .

 -1مقدمه
از سال  2992که کمیسیون ارتباطات فدرال امریکا  FCC1قوانین مربوط
به استفاده از باند فرکانسی  9/1تا  19/6گیگاهرتز را برای استفاده در
سیستم فراپهن باند  UWB2تصویب کرد ] [1مجال جدیدی برای
مهندسان و طراحان آنتن به وجود آمد که بتوانند تواناییها و
استعدادشان را در ارائه ساختارها و طرحهای مختلف نشان دهند .در
این بین آنتنهای مسطح ریزنوار  3بهعنوان بهترین کاندید برای استفاده
در سیستم  UWBمعرفی شدهاند .در سالهای اخیر آنتنهای ریزنوار
مختلفی بر روی زیرالیه های ارزانقیمت معرفیشدهاند که همگی دارای
ابعاد بسیار کوچک بودهاند].[2-8
اما به علت بسیار پهن بودن باند مورد استفاده در سیستم  UWBاین
سیستم با باند دیگر سیستمها نظیر  WLAN4و  WiMAX5تداخل
مینماید .این مورد میتواند یکی از معایب این سیستم باشد که
میبایست بهوسیله یک مکانیسم فیلترینگ که باعث عدم تداخل باندهای
فرکانسی میشود جبران شود .یک ایده برای پیادهسازی این مکانیزم
فیلترینگ استفاده از روشهایی است که بر روی ساختار آنتن ریزنوار
اعمال میشود .روشهای گوناگونی برای فیلتر کردن باندهای تداخلگر
در مقاالت مختلف در سالهای اخیر معرفی شده است ] .[1-4این
روشها شامل استفاده از عناصر پارازیتی] ، [1برشهایی با اشکال مختلف
] ،[ 4اضافه کردن رزوناتورهای امپدانس پلهای ] ، [3اضافه کردن نوارهای
 Tشکل ] ،[19استفاده از ساختارهای  [11] EBGو نیز افزودن عناصر
 Uشکل ] [12میباشد.
در این مقاله یک آنتن ریزنوار مسطح کوچک برای کاربردهای UWB
ارائه شده است که شامل مکانیزم جدیدی برای فیلتر کردن باندهای
فرکانسی مربوط به  WLANو  WiMAXمیباشد .بهمنظور فیلتر کردن
باندهای تداخلگر از یک شکاف  Vشکل و دو نوار باریک  Lشکل پارازیتی
در دو کنار پچ تشعشعی استفاده شده است .با استفاده از این عناصر
باندهای  9/1و  1/1گیگاهرتز حذف میشوند .در بخشهای بعد نتایج
حاصل از شبیهسازیها توسط نرمافزار  HFSS6بررسی و بحث میشود.
همچنین جهت مشخص کردن مزیتهای ساختار جدید معرفیشده در
این مقاله به آنتنهای ارائهشده در کارهای قبلی و نیز ارزیابی آن از یک
روش تصمیمگیری چند متغیره 7بنام فرایند تحلیل سلسله مراتبی8
استفادهشده است .جدولها و نمودارهای مربوطه در بخش  8ارائه شده
است.

 -2طراحی آنتن
شکل  1هندسه آنتن تکقطبی پیشنهادی را ارائه میدهد .این آنتن
دارای ابعاد کوچک  1/6×24×28میلیمتر مکعب میباشد که بر روی
یک زیرالیه ارزانقیمت از جنس  FR4میباشد پیادهسازی شده است.
مشخصات زیرالیه  FR4شامل ثابت دیالکتریک  8/8و تانژانت تلفات
 9/92میباشد .عرض خط تغذیه آنتن مسطح تکقطبی که بر روی Ω
 19طراحیشده برابر  2میلیمتر میباشد که مابین پورت تغذیه و پچ
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تشعشعی واقع شده است.همچنین شکاف  Vشکل و نوارهای باریک
شکل واقع در طرفین پچ تشعشعی در شکل  1دیده میشوند.

L

الف

ب
شکل  : 1هندسه آنتن شبیهسازیشده و ابعاد مربوط به آن الف) پچ
تشعشعی آنتن ب) الیه زمین آنتن

تأثیر تغییرات پارامتر مهم فاصله ) (gapفضایی بین پچ تشعشعی و
الیه زمین آنتن که بهصورت  L6- L14تعریف میشود بر روی نمودار نسبت
موج ساکن ولتاژ  VSWR9در شکل  2دیده میشود .با توجه به شکل 2
برای تطبیق امپدانس مناسب این مقدار برابر  2میلیمتر در نظر
گرفتهشده است .نقش و عملکرد شکاف  Vشکل و نوارهای باریک L
شکل واقع در طرفین پچ تشعشعی را میتوان در شکل  3مشاهده نمود.
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شکل  3شامل نمودار  VSWRبرای آنتن ارائهشده در حاالت بدون شکاف
 Vشکل ،بدون نوارهای  Lشکل ،بدون هیچ عامل فیلترینگی و آنتن
کامل شامل شکاف  Vشکل و نوارهای باریک  Lشکل میباشد .مشاهده
میشود که برش  Vشکل باعث حذف باند مربوط به سیستم
 3/6-3/3(WiMAXگیگاهرتز) میشود و نیز اضافه کردن نوارهای
پارازیتی باریک  Lشکل در دو سوی پچ تشعشعی باعث حذف باند مربوط
سیستم  1/51-1/11( WLANگیگاهرتز) میگردد .همچنین دیده
میشود که در حالت بدون عوامل فیلتر کردن در تمامی بازه فرکانسی
 2/2تا  11گیگاهرتز نمودار نسبیت موج ساکن زیر معیار  VSWR<2قرار
دارد که نشاندهنده عملکرد مناسب مکانیسمهای حذف باند جدید
معرفیشده در این مقاله یعنی اضافه کردن نوارهای باریک  Lشکل به
کنارههای پچ تشعشعی و نیز برش  Vشکل بر روی پچ است .باید متذکر
شد که با مقایسه نمودارهای  VSWRارائهشده در شکل  3برای حاالت
آنتن بدون عناصر حذف باندهای تداخلگر و آنتن شامل عناصر حذف باند
مشاهده میشود که اضافه شدن این عناصر تأثیری در میزان  VSWRدر
فرکانسهای غیر از باند حذفی ندارند که این خود نشانگر دقت فیلترهای
طراحیشده است .با توجه به ساختار آنتن ارائهشده در شکل  1میتوان
دید که پارامترهای زیادی در شکلدهی به این ساختار نقش داشتهاند.

طراحی یک آنتن مسطح تکقطبی . . .

در ادامه به بررسی اثرات برخی از مهمترین این پارامترها میپردازیم.
شکل 8اثرات تغییر اندازه پارامتر  L7مربوط به شکاف  Vشکل را بر روی
نمودار  VSWRنشان میدهد .با توجه به شکل  8پارامتر  L7را میتوان
بهعنوان یک پارامتر مؤثر در تنظیم باند حذفی  WiMAXدر نظر گرفت
و با انتخاب مقدار مناسب دقت باال در حذف باند تداخلگر را تضمین
نمود.

شکل  : 4نمودارهای  VSWRآنتن با اندازههای مختلف پارامتر L7

اثرات تغییر اندازه پارامتر  W1مربوط به نوارهای پارازیتی باریک L

شکل را بر روی نمودار  VSWRدر شکل  1آورده شده است .با عنایت به
شکل  1مشهود است که تغییرات پارامتر  W1تنها میزان نسبت موج
ساکن را در فرکانسهای نزدیک به باند حذفی دوم یعنی باند مربوط به
سیستم  WLANتغییر داده و در بقیه باند فرکانسی تأثیر چندانی ندارد.
همچنین با انتخاب مقادیر بزرگتر برای پارامتر  W1باند حذفی به سمت
فرکانسهای پایینتر کشیده میشود.

شکل  :2نمودارهای  VSWRآنتن با اندازههای مختلف )(gap

شکل  :5نمودارهای  VSWRآنتن با اندازههای مختلف پارامترW1

شکل  6نمودار توزیع جریان سطحی را برای دو فرکانس  9/1و 1/1
شکل  :3نمودارهای  VSWRآنتن با شکاف  Vشکل و نوارهای باریک L

گیگاهرتز نشان میدهد .در شکل  - 6الف عدم همسویی جریانها در دو

شکل و با هرکدام از آنها بهتنهایی و بدون هیچکدام از آن دو

سمت شکاف  Vشکل در فرکانس  9/1گیگاهرتز بهوضوح دیده میشود.
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شده است که سوی جریانها در لبه داخلی نوار  Lشکل با جریان لبه

مقادیر نهایی پارامترهای آنتن معرفیشده در شکل  1در جدول 1
آمده است.

بیرونی پچ تشعشعی مخالف است .تشعشع آنتن در این فرکانسها با

جدول  :1اندازههای پارامترهای آنتن ارائه شده(میلیمتر)

مشابه این حالت در فرکانس  1/1گیگاهرتز در شکل  - 6ب نمایش داده

توجه به نمودارهای شکل  9و  6حداقل میباشد.

W1=2.1

Lsub=25

Wsub=22

W2=1

W3=2

W2=2

W7=5

W6=1

W1=2

W10=2

W9=2

W5=0.1

W13=2

W12=2

W11=2

L2=6

L1=2

W12=2.5

L1=3

L2=0.1

L3=3

L5=1

L7=1

L6=12

L11=2

L10=2

L9=5.1

L12=11

L13=2

L12=2

 -3نتایج شبیهسازی و اندازهگیری
تصویر آنتن ساختهشده در شکل  1نشان داده شده است .آنتن بر روی
زیرالیه  FR4با ابعاد  1/6×24×28میلیمتر مکعب پیادهسازی شده
است .نتایج حاصل از شبیهسازی آنتن که با استفاده از نرمافزار HFSS
انجام شده است ] [19و نیز نتایج حاصل از اندازهگیری با دستگاه تحلیلگر
شبکه ) (KEYSIGHT-PNA-X-N5242Aصورت گرفته و در شکل 4
نمایش داده شده است.

الف)

شکل  : 6توزیع جریان سطحی در آنتن موردنظر الف) در فرکانس 3/5
گیگاهرتز ب) در فرکانس  5/5گیگاهرتز

طول شکاف  Vشکل) (Stubو طول نوار  Lشکل ) (Stripبا توجه به
روابط زیر محاسبه میشود ]: [19
()1
()2
()9

C

~

λWiMAX

2fnotch √εeff
λWLAN
C
2fnotch √εeff

~

2

2

~ )Lstub = 2× (L9+ L7+ W2

~ )Lstrip = (W1+ W5+ L2+L3+L4
𝑟𝜀1+
2

~ εeff

ب)

که در روابط فوق  εeffثابت دیالکتریک مؤثر و  Cسرعت نور میباشد.
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شکل  :7الف) تصویر آنتن ساختهشده ب) آنتن حین اندازهگیری
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شکل  : 8نمودارهای  VSWRآنتن شبیهسازیشده و ساختهشده

مطابقت خوب نتایج حاصل از شبیهسازی و اندازهگیری نشاندهنده
دقت و صحت شبیهسازیها میباشد .همچنین شکل  4بازه فرکانسی
کاری نهایی آنتن ارائهشده را مشخص مینماید که برابر است با  2/9تا
 11گیگاهرتز که باندهای فرکانسی  9/11تا  8گیگاهرتز و  1تا  1/41از
آن حذف شده است که شامل باندهای مربوط به سیستمهای WiMAX
و WLANاست .شکل  3نمودار بهره را برای آنتن شامل المانهای
فیلترینگ و فاقد این المانها نمایش میدهد .طبق شکل  3بهره آنتن
در باند فرکانسی کاری بهغیر از باندهای فرکانسی فیلترشده مناسب
میباشد و تغییرات بهره در کل باند فرکانسی کمتر از  2/1دسیبل
میباشد.

شکل  : 9نمودار شبیه سازی بهره آنتن در باند فرکانسی کاری

)cross

co,

( E-plane

)cross

co,

( H-plane

شکل  : 11نمودارهای الگوی تشعشعی آنتن در فرکانسهای الف)
گیگاهرتز  4/3ب)  6/5گیگاهرتز ج)  9گیگاهرتز

الگوی تشعشعی یکی از مشخصههای یک آنتن است که میتواند
کاربرد و عملکرد یک آنتن را آشکار سازد .شکل  19الگوی تشعشعی
آنتن نمایش دادهشده در شکل 1را در سه فرکانس مختلف  6/1، 8/9و
 3گیگاهرتز نشان میدهد .الگوهای تشعشعی در دو صفحه  x-zو x-y
نمایش داده شده است که همهجهته بودن الگوی تشعشعی را بهوضوح
نمایان مینماید.
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 -4ارزیابی و مقایسه آنتن با استفاده از فرایند تحلیل
سلسله مراتبی
با توجه به گستردگی روشهای طراحی آنتنهای تکقطبی و نیز
روشهای گوناگون افزایش پهنای باند این دست از آنتنها ،همچنین
ساختارهای ایجاد مکانیسم حذف و فیلترینگ باندهای فرکانسی تداخلگر
که در سالهای اخیر در مقاالت مختلف ارائه شده است ،مقایسه و اولویت
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دادن این روشها و مکانیسمها بر یکدیگر ضروری به نظر میرسد .جهت
شفافسازی و بیشتر مشخص کردن نوآوریهای ارائه شده در مقاالت
معموالً از جدولها مقایسه و نیز بحثهای بعضًا طوالنی استفاده میشود
که در بسیاری از این موارد ارجحیت و برتری آنتن ارائهشده به دلیل
نزدیکی مشخصههای آنتنها به یکدیگر بهدرستی مشخص نمیشود.
دلیل این امر مقایسه بر اساس تنها یکی از مشخصههای آنتنها مانند
ابعاد یا پهنای باند فرکانسی یا بهره میباشد .زیرا در این حالت ممکن
است آنتن موردنظر در تمامی این مشخصهها و معیارها بر دیگر آنتنهای
مورد مقایسه ارجحیت نداشته باشد و درنتیجه نتوان برتری کامل و یا
معقوالنهای را برای آنتن موردنظر متصور شد .در این وضعیت استفاده از
روش تصمیمگیری چندگانه ) (MCDMمناسبترین روش میتواند باشد
که می تواند بهترین گزینه را بر اساس چندین معیار از بین گزینههای
مختلف انتخاب نماید .تصمیمگیری چندگانه با روشهای مختلفی انجام
میشود که یکی از این روشها استفاده از فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی ) (AHPاست [ .]18فرآیند تحلیل سلسله مراتبی روشی است

طراحی یک آنتن مسطح تکقطبی . . .

ساده ،هوشمندانه و قوی که در مواردی که ناچار به تصمیمگیری و
گزینش بر اساس معیارهای متفاوت و بعضًا متضاد بین گزینههای مختلف
هستیم ،مورداستفاده قرار میگیرد .این روش زیرمجموعه تصمیمگیری
چند معیاری است که ابتدا در سال  1349بهوسیله توماس ال ساعتی
پیشنهاد گردید و تاکنون کاربردهای متعددی در علوم مختلف داشته
است[ .]11انتخاب معیارها بخش اول تجزیهوتحلیل  AHPاست .سپس
بر اساس معیارهای مشخصشده کاندیداها یا گزینههای مختلف ارزیابی
میشوند .در این روش مقایسه و ارزیابی گزینهها بر اساس معیارهای
مختلف با توجه به هدف و تعیین وزن نسبی این معیارها انجام میشود.
نهایتًا با جمعآوری دادهها در ارتباط با تمامی معیارها و به تفکیک هر
یک از گزینهها مقایسه زوجی گزینههای مختلف صورت میگیرد .تحلیل
نتایج و تعیین اولویت هر یک از گزینهها یکی از مهمترین کاربردهای
تصمیمگیری چندمعیاره با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی در
تصمیمگیری گروهی میباشد.

شکل  : 11شماتیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای انتخاب بهترین آنتن تکقطبی

در این مقاله آنتن تکقطبی معرفیشده در شکل  1را با آنتنهای
ارائه شده در مراجع ] [3-12با استفاده از فرایند تحلیل سلسله
مراتبی AHPمقایسه میکنیم .شکل 11شماتیک تحلیل سلسله مراتبی
را برای انتخاب بهترین آنتن تکقطبی مسطح نشان میدهد که شامل
سه طبقه ،کاندیدها یا گزینهها ) ، (Alternativesمعیارها یا ویژگیها
) (Attributesو نیز نهایتًا هدف که در اینجا انتخاب بهترین ساختار آنتن
است ،میباشد .همانطور که اشاره شد گزینهها شامل آنتن معرفیشده
در این مقاله ونیز مقاالت مربوط به مراجع ] [3-12است که جهت انجام
یک مقایسه درست و منصفانه کلیه گزینهها هستند که روی زیرالیه
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 FR4پیادهسازی شده و در دو سال اخیر ارائهشدهاند .معیارهای مقایسه
که در شکل  11دیده میشوند شامل ابعاد آنتن ،پهنای باند فرکانسی،
تغییرات بهره در باند فرکانسی بهغیر از باندهای حذفی و نیز تعداد
باندهای حذف شده است .مشخص است که ابعاد کوچک ،پهنای باند
فرکانسی وسیع ،تغییرات بهره پایین در باند فرکانسی موردنظر و نیز عدم
تداخل با سیستمهای دیگر برای یک آنتن مزیت محسوب میشود و
طراحان آنتنها همواره در تالش هستند که این موارد هرچه بیشتر و
مؤثرتر در ساختارهای ارائه شده خود رعایت نمایند .مشخصههای
آنتنهای مورد مقایسه و ارزیابی در جدول  2آمده است .در جدول 2
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بهوضوح دیده میشود که هیچیک از آنتنهای مورد مقایسه ارجحیت
کامل ازلحاظ معیارهای مشخصشده بر یکدیگر ندارند برای مثال آنتن
معرفیشده در این مقاله از لحاظ پهنای باند فرکانسی از آنتنهای ]3
و [19وضعیت بهتری دارد ولی ازلحاظ ابعاد بزرگتر از آنها میباشد.
جدول  : 2مشخصات آنتن ارائهشده و آنتنهای []12-9
تغییرات

عرض

سایز

بهره

باند

(میلیمتر

تعداد

زیرالیه

(دسیبل)

()%

مربع)

2

FR4

3

131

22×25

2

FR4

6

113

20×20

2

فیلترها

برای سهولت وقت در استفاده از روش  ،AHPنرمافزار
 Choiceبهکار گرفته شده است] .[11جدول  8مقادیر بهدستآمده برای
هریک از آنتنهای مورد مقایسه در هر یک از حاالت تعریفشده در
جدول  9را نشان میدهد .همچنین شکل  12نمودار میلهای برای مقادیر
جدول  8را ارائه میدهد که مقایسه آنتنها را در حاالت مختلف آسانتر
مینماید.
Expert

جدول  : 4مقادیر بهدستآمده از رابطه ( )4برای هریک از آنتنها در
آنتن
پیشنهادی
[]9

FR4

6

116

20×20

[]01

1

FR4

1

122

10×22

[]00

3

FR4

2

137

11×12

[]01

برای بهکارگیری روش  AHPابتدا یک تابع خطی چندمتغیره
بهصورت رابطه ( )8تشکیل داده میشود که شامل وزنها (W Bandwidth
 WSize W gain variations ،و  ) W Number of notchesو مقادیر نرمالیزه( U
Bandwidth, USize , U gain variationsو ) U Number of notchesبرای هر یک
مشخصههای آنتنها (معیارهای مقایسه) میباشد]. [16
()2
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حاالت مختلف
حالت
V
0/22

حالت
IV
0/222

حالت
III
0/222

حالت
II
0/222

حالت
I
0/2271

آنتن پیشنهادی

0/202

0/212

0/22

0/206

0/211

[]9

0/202

0/212

0/222

0/21

0/2171

[]01

/1292
0

0/1332

/1262
0

/1172
0

0/1211

[]00

0/199

0/2112

/1625
0

/1972
0

0/1922

[]01

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

مقادیر طوری نرمالیزه میشوند که آنتن با بهترین و باالترین مقدار
مطلوب در مشخصه موردنظر بیشترین ارزش را دریافت نماید .بهعنوان
مثال آنتنی که کوچکترین ابعاد را دارد باالترین ارزش و آنتنی که
بزرگترین ابعاد را دارد پایینترین ارزش را دارا خواهند بود .جدول ،9
پنج حالت مختلف را برای وزنهای مربوط به هر یک از معیارهای مقایسه
را مشخص میکند .برای مثال در حالت  1مطابق جدول  9دیده میشود
که تمامی معیارها اهمیت یکسانی دارند ولی در حالت  2وزن مربوط به
پهنای باند دو برابر بقیه وزنها میباشد که مشخصکننده حالتی است
که برای کاربر آنتن اهمیت پهنای باند پوشش دادهشده توسط آنتن
بیشتر است و یا در حالت  9اهمیت دارا بودن ابعاد کوچک دو برابر بیشتر
از بقیه مشخصههای آنتن درنظر گرفته شده است.
جدول  )3حاالت مختلف برای وزنهای مربوط به معیارهای مقایسه
حالت
V
0/2

حالت
IV
0/2

حالت
III
0/2

حالت
II
0/2

حالت
I
0/21

W Bandwidth

0/2

0/2

0/2

0/2

0/21

W Size

0/2

0/2

0/2

0/2

0/21

W Number of

0/2

0/2

0/2

0/2

0/21

notches
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W Gain variation

شکل  : 12نمودار میلهای برای مقادیر جدول  4برای حاالت مختلف

طبق نمودارهای شکل  12مشخص است که ساختار آنتن
معرفیشده در این مقاله در تمامی حاالت بهغیراز حالت  9وضعیت
مطلوبتر و ارجحتری را نسبت به دیگر آنتنها دارد که این نشاندهنده
مؤثر بودن تکنیکهای استفادهشده در طراحی آنتن شکل  1جهت
رسیدن به یک ساختار مطلوب و مناسب برای استفاده در سیستم UWB
است .همچنین با توجه به شکل  12امکان رتبهبندی و ارزیابی کلیه
آنتنهای مورد مقایسه فراهم میباشد.

 - 5نتیجه
در این مقاله یک آنتن تکقطبی مسطح با ساختار پچ تشعشعی و زمین
جدید برای کاربردهای  UWBمعرفی شد .با استفاده از یک برش V
شکل باند مربوط به سیستم  9/9( WiMAXتا 9/6گیگاهرتز) حذفشده
است همچنین باند فرکانسی سیستم  1/11( WLANتا  1/41گیگاهرتز)
نیز توسط دو نوار  Lشکل پارازیتی که در دو سمت پچ تشعشعی بهصورت
مقارن اضافهشده بود فیلتر شده است .نتایج بهدستآمده از شبیهسازی
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و نیز اندازهگیریهای آزمایشگاهی نشان میدهد که آنتن ارائهشده گزینه
 همچنین ساختار. میباشدUWB مناسبی برای استفاده در سیستم
( مورد ارزیابیAHP)پیشنهادی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی
Expert Choice  نتایج حاصل استفاده از نرمافزار.و مقایسه قرار گرفت
 پهنای باند فرکانسی،نشانگر برتری آنتن معرفیشده ازلحاظ ابعاد کوچک
 توانایی حذف باندهای فرکانسی تداخلگر و نیز تغییرات کمبهره،وسیع
در باند فرکانسی پوشش دادهشده بر آنتنهای ارائهشده در دیگر مقاالت
.است
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