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Abstract 

     Modern wireless communications require wide band width resulting in an 
increased demand for Ultra-Wide Bandwidth antennas.  This paper proposes a design 
for a compact, ultra wide bandwidth antenna with metamaterial. It will be small in size 
and utilize the best performance of spaced array with a good correlation between the 
antennas.  The antennas are designed with metamaterial structures embedded in 
substrate. Using the size reduction of double the existing type of antennas, the proposed 
model exhibits the best in radiation bandwidth, mutual coupling,   radiation pattern, 
return losses,  cover UWB frequency range very well in (3.1-10.6)GHz and 
polarization with a good Isolation of more than 22dB . 
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منظومة الھوائیات متعددة المداخل والمخارج التي تستخدم الھوائیات عریضة 

 الحزمھ المتعامده استقطابیا مع المواد ذات معامل االنكسار السالب
 

  الخالصة
تتطلب االتصاالت الحديثة حزمة عريضة من الترددات مما ادى بالنتيجة الى زيادة االعتماد        

في هذا البحث تم اقتراح التصميم للهوائيات عريضة . الترددية العريضة على الهوائيات ذات الحزم
وهذه الهوائيات . التردد ذات الحجوم الصغيرة مع استخدام مواد ذات معامل  االنكسار السالب

صغيرة الحجم و تقدم اداء افضل للفواصل بين الهوائيات و فوارق طورية كبيرة بين مجموعة 
هوائيات مع مواد ذات معامل االنكسار السالب التي اضيفت الى المواد تم تصميم ال. الهوائيات 

والنموذج . ثم تقليل الحجم مرتين اقل مقارنه مع الهوائيات الموجودة . العازلة المرافقة للهوائيات 
المقترح له اداء افضل في عرض االشعاع والعمل المترابط بين الهوائيات ونموذج االشعاع و فواقد 

كيكا هيرتز و االستقطاب مع عزل )  10.6 - 3.1( تغطية المجال الترددي العريض      االرجاع و
   .ديسبل 22جيد اكثر من 
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