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Abstract 
     A multiband printed dipole antenna is presented for use in wireless 
communication applications. The proposed fractal antenna design is based on 
fractal geometry of the second level tent function transformation. Due to the 
resulting geometrical structures of a fractal tent function curve depend on the 
starting angles of the initial tent function, many dipole antennas have been 
modeled and the corresponding radiation characteristics have been evaluated. 
Theoretical performance of these antennas has been calculated using the method 
of moments (MoM) electromagnetic simulator, IE3D. Simulation results of many 
tent fractal dipole antennas which have been modeled show that all of these 
antennas have multiband resonate behavior, but this resonate behavior is different 
according to the starting angle for each antenna. The results have shown that these 
antennas have acceptable performance for VSWR ≤ 2 (return loss ≤ -10 dB), 
using a 50Ω feed line, at most of the resonating frequencies. This feature provides 
antenna designer with more degree of freedom, and makes the proposed antenna 
(or its monopole counterpart) suitable for use in the modern multi-functions 
communication systems. 
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   لالتصاالت النقالةهوائي ثنائي القطب متعدد النطاق الترددي 
  الخالصة

من النوع ثتـائي     (multiband)  في هذا البحث يتم استعراض هوائي متعدد النطاق الترددي      
إن . في تطبيقات االتصـاالت الالسـلكية   عماللإلست antenna ( printed dipole( المطبوع القطب 

لتحويِل دالة  fractal geometry )(هندسي الجزئيتصميم الهوائي المقتَرحِ مستند على اساس الترتيب ال
 geometrical( وبسبب كـون االشـكال الهندسـية    .من المستوى الثاني  (tent function)  الخيمة

structures( البدء لدالة الخيمة ، تم نمذجـة   واياالناتجة عن منحني دالة الخيمة الجزئي تعتمد على ز
تم حسـاب األداء   .وجرى حساب مواصفات البث الخاصة بكل منها العديد من الهوائيات ثنائية القطب

والتي تستند في اجراء التقييم  . IE3Dالنظري لهذا الهوائي  باستخدام الحقيبة البرمجِية المتوفرة تجاريا 
ثنائية  أظهرت نتائج المحاكاة للعديد من الهوائيات . (MoM)باسلوب المحاكاة على طريقة ايجاد العزوم 

التي جرت نمذجتها بان جميع هذه الهوائيات تمتلك سلوك رنينياً متعدداً غيـر ان هـذا   الجزئية  بالقط
كما اظهرت النتائج  بـإن هـذه    .السلوك الرنيني يكون مختلفاً بحسب زاوية البدء الخاصة بكل هوائي

 VSWR ≤ 2لقيمــــــة  الهوائيــــــات تكــــــون ذات اداء مقبــــــول
)return loss ≤ -10 dB( 50خط تغذية ذي ممانعة بقيمة ، باستخدامΩ، عند غالبية ترددات الرنين. 

وهذا يجعُل الهوائي ثنائي القطب  تزود هذه الميزة مصمم الهوائي بالدرجة االكثر من الحرية في التصميم
مناسبا لإلستعماِل في أنظمة االتصاِل متعددة الوظائفَ ) monopoleَأو نظيره االحادي القطب ( المقترح
   .ثةَالحدي
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