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Abstract  
         In this paper, a comprehensive investigation of a microstrip antenna 
performance covered with a dielectric layer has been presented. An aperture 
coupled antenna has been designed as a case study. Antenna parameters have 
been evaluated with and without the presence of a dielectric layer with different 
thickness values. Theoretical performance evaluation of this antenna for different 
cases, corresponding to the different dielectric thicknesses, has been assessed 
using the method of moment (MoM) based EM simulator IE3D, v.10.06. A large 
number of dielectric thickness variations have been modeled, in an attempt to 
provide accurate antenna parameters response through this range. Simulation 
results show that the antenna resonant frequency is reduced as the dielectric layer 
thickness is increased. To maintain the resonant frequency, the antenna 
dimensions must be scaled down as a result of the existence of this layer. In 
addition, results also show that, as the dielectric layer thickness is increased, the 
resulting antenna gain decreases. 
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  تقييم أداء إشعاع الهوائي الشريطي بوجود طبقة فوقية عازلة
  

  الخالصة
صممت ,          في هذا البحث تم تقديم دراسة شاملة للهوائي الشريطي بوجود طبقة عازلة فوقية

مواصفات الهوائي قيست بوجود وعدم وجود الطبقة العازلة .فتحة الهوائي كنموذج لغرض الدراسة
طبقة العازل من ناحية  تم تقيم عمل الهوائي نظريا  طبقا  الختالف. تلفة السمكوباستخدام طبقات مخ

            التي تجري المحاكاة على وفق طريقة أيجاد العزومIE3D الحقيبة البرمجية مالسمك وباستخدا
 )MoM. (  عدد كبير من العوازل ذات السمك المختلف تم تصميمها كمحاولة إلثبات االستجابة الدقيقة

أظهرت نتائج المحاكاة أن التردد الرنيني للهوائي يقل مع زيادة سمك . الهوائي ضمن هذا المدىلمعالم
طبقة العازل وإلبقاء قيمة هذا التردد ثابتة يجب تخفيض أبعاد الهوائي بنسبة معينة كنتيجة لوجود هذه 

ت إلى تقليل ربح باإلضافة إلى ذلك أظهرت النتائج أن زيادة سمك طبقة العازل أد.لة الطبقة العاز
  .الهوائي 
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