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Abstract  

In this work, many techniques are suggested and analyses for 
rectangular microstrip antenna (RMSA) operating in X-band for 10 GHz 
center frequency. These approaches are: lowering quality factor, shifting 
feeding point , using reactive loading and modification of the patch shape. 
   The design of a RMSA is made to several dielectric materials, and the 
selection is based upon which material gives a better antenna performance 
with reduced surface wave loss. Duroid 5880 and Quartz are the best materials 
for proposed design to achieve a broader Bandwidth (BW) and better 
mechanical characteristics than using air. The overall antenna BW for RMSA 
is increased by 11.6 % with Duroid 5880 with shifted feeding point and with 
central shorting pin (Reactive loading) while that for  Quartz is 17.4 %.   
   Modification of patch shape with similar improving techniques gives an 
overall  increasing VSWR bandwidth of  26.2 % for Duroid 5880 and a 
bandwidth of 30.9 % for Quartz.  These results are simulated  using Microwave 
Office package version 3.22, 2000.           

  الخالصة
لعمل الهوائي الشريطي الدقيق ذو  التردد عدة تقنيات لتوسيع حزمة يقدم هذا البحث  

و  Xبحيث يكون عمله في الحزمة الترددية , الشكل المستطيل والذي يغذى من نقطة واحدة 
وهذه . الى ادنى المستويات وتضاؤل تاثير الموجة السطحية ) GHz 10(بتردد مركزي قدره 

ع نقطة التغذية واستخدام الحمل و تغيير موق) Q(تقليل معامل الجودة للهوائي :  التقنيات هي
  .فعال و تعديل الشكل للهوائيالغير 

لقد تم تقديم عدة نماذج تصاميم للهوائي الشريطي الدقيق ذو الشكل المستطيل لعدة    
ليل نسبة الخسائر و قد تم اختيار التصميم الذي اعطى افضل اداء للهوائي مع تق, مواد عازلة 

و ) Quartz(كانت افضل مادتين للتصميم المعتمد هما ال , بسبب تاثير توليد الموجة السطحية
من المواد  ل تردديحيث ان هاتين المادتين اعطت اوسع حزمة عم, ) Duroid5880(ال 

  .  الميكانيكية  هاخواصوكذلك افضل  ب االخرى
 ) Duroid5880(مع مادة ال  لشكل المستطيلالهوائي الشريطي الدقيق ذو القد اعطى   

فقد ) Quartz(مع مادة ال  تلكاما , ) % 11.6(بمقدار  كلي عرض حزمة اشتغال تردديزيادة 
اما تقنية تعديل الشكل للشريحة . (% 17.4 )ر  بمقدا حزمة األشتغال عرض كانت الزيادة ب

 30.9 (و ) % 26.2(قدار عرض حزمة بم زيادة قد اعطى) Duroid5880(الدقيقة لهوائي 
  .)  (Quartzيئلهوا)  %
 Microwave Office Package  ver. 3.22, 2000) (المحاكاة       برنامج استخدام تم  

 .لمحاكات النتائج
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