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هشت آنتن بر این، شکل استاندارد در مجموعۀ آزمایشگاهی آنتن قرار دارد. عالوهبه 2×2آنتن مایکرواستریپ آرایۀ یک عدد 

همراه مجموعۀ به "های مایکرواستریپآنتنمجموعۀ " عنوانبه اختیاری شکلهبنیز  1جدول  شرحمایکرواستریپ دیگر به 

 .گرددعرضه میآزمایشگاهی آنتن 

 
 های مایکرواستریپآنتنمجموعۀ  :1جدول 

 کد قطعه آنتن مایکرواستریپ ردیف

 Single 1431 تک 1

 FR4 mm0.5 Single FR4 0.5mm 1432تک  2

 FR4 mm8.0 Single FR4 0.8mm 1433تک  3

 Dual 1434 دو طبقه 4

 Single circular 1435 (1تک با پالریزاسیون دایروی )روش  5

 2w circular 1436 (2تک با پالریزاسیون دایروی )روش  6

 Array 4×1 1437 4×1آرایۀ  7

 Slot Coupled 1439 ایبا تزویج روزنه 8

 

ابل انجام ق مجموعۀ آزمایشگاهی آنتن، محترم مشتریان وسیلۀبه های زیر نیز، آزمایش"های مایکرواستریپآنتنمجموعۀ "با تهیۀ 

 :خواهد بود

 گیری الگوی تشعشعی آنتن مایکرواستریپ تک؛اندازه 

 بررسی اثر تغییر زیرالیه روی آنتن مایکرواستریپ تک؛ 

 گیری الگوی تشعشعی آنتن مایکرواستریپ دو طبقه؛اندازه 

 ؛ایگیری الگوی تشعشعی آنتن مایکرواستریپ با تزویج روزنهاندازه 

 ؛1روش -تشعشعی آنتن مایکرواستریپ تک با پالریزاسیون دایرویگیری الگوی اندازه 

 ؛2روش -گیری الگوی تشعشعی آنتن مایکرواستریپ تک با پالریزاسیون دایرویاندازه 

 4×1یکرواستریپ آرایۀ خطی گیری الگوی تشعشعی آنتن مااندازه. 

 

 شود.می مشاهده 1شکل در ( 2×2ها )به همراه آنتن مایکرواستریپ آرایۀ نمایی از این آنتن
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 تک mmFR4 0.5تک  mmFR4 0.8تک 

   

 دو طبقه 1روش -تک با پالریزاسیون دایروی 2روش -تک با پالریزاسیون دایروی

   
 4×1آرایۀ خطی  2×2آرایۀ  ایتزویج روزنهبا 

 مایکرواستریپ هایآنتن: 1شکل 

 

از جمله وزن کم، حجم کم و سادگی ساخت آنها به کمک تکنولوژی مدارهای  هاییهای مایکرواستریپ به دلیل ویژگیآنتن

 شوند.می نیز محسوب های درسی و کار پژوهشی دانشجوییو گزینۀ مناسبی برای انجام پروژه فراوانی دارندچاپی، کاربردهای 
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از جمله ها )های مختلف این آنتنکند که دانشجویان با ویژگیهای مایکرواستریپ کمک میآنتنبا این دید، مجموعۀ 

 یاموزند.ها را ب( آشنا شوند و تا حدودی طراحی این آنتنبادبزنیپرتو مدادی و  نظیر صخا یپرتوهاو  اثر زیرالیه نحوۀ تحریک،

توصیه  محترم به همراه مجموعۀ آزمایشگاهی آنتن به خریداران "های مایکرواستریپآنتنمجموعۀ "به همین دلیل خریداری 

 گردد. می

 

 

 


