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چکیده
در این مقاله ،به طراحی و شبیهسازی یک فیلتر دو باندهی پوشیدنی منعطف بهمنظور عملکرد در باندهای فرکانسی ISM

پرداخته شده است .لذا بهدلیل انجام طراحی مبتنی بر اصول پوشیدنی ،عالوه بر شناخت باندهای فرکانسی مذکور ،چگونگی
روند طراحی فیلترهای پوشیدنی نیز بررسی گردیده است .در همین راستا ،نخست ،مشخصههای مد نظر و مطلوب یک فیلتر
بررسی میگردد .این مشخصهها شامل پارامترهای ماتریس پراکندگی ( )S-Parametersو تأخیر گروه میباشد .در ادامه و در
تبیین اهداف ،با تعیین مقادیر عددی برای این مشخصهها ،چارچوب مقاله تعیین میشود .از آنجا که موضوع این مقاله ،طراحی
فیلترهای پوشیدنی میباشد ،بایستی زیرالیهای که این قابلیت را دارد ،بهکار گرفته شود .در همین راستا ،از یک زیرالیهی
منعطف با جنس نمد ،ضخامت  ،1.4 mmثابت عایقی  1.45و همچنین tan (δ) = 0.001 ،استفاده شده است .با استفاده از
این عایق ،یک فیلتر پیشنهادی دو بانده با ابعاد  29.4×33.4 mm2طراحی گردید .باندهای فرکانسی تحت پوشش آن شامل
 2.4-2.5 GHzو  5.15-5.35 GHzمیباشد .این باندها از مقادیر استاندارد تحت پوشش  ISMهستند .شایان ذکر است که
در تمامی فرکانسهای کار ،شروط  S11 < -10 dBو  S21 > + 0.5 dBبرقرار میباشد.
واژههای کلیدی :فیلتر ،پوشیدنی ،نمد ،تشدیدگر ،پارامترهای پراکندگی ،عایق.
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 .1مقدمه
فیلترها 1یکی از مهمترین ادوات و تجهیزات در مهندسی مخابرات بوده که نمونهی ریزنوار 2آن ،حدوداً از دههی هفتاد میالدی
مورد توجه قرار گرفت [ .]1ساختارهای ریزنوار دارای اندازهی کوچک ،قابلیت طراحی ساده و همچنین ،هزینهی بسیار پایین
ساخت هستند [ .]1سازههای ریزنوار هماکنون ،از محبوبترین فنآوریها برای طراحی آنتنها ، 3مقسمهای توان 4و دیگر
قطعات مخابراتی با اندازهی کوچک و هزینهی پایین هستند [ .]4-2امروزه ،برای باال بردن کیفیت عملکرد فیلترها یعنی بهبود
پاسخ فرکانسی آنها ،پژوهشهای زیادی انجام شده که شامل نتایجی نظیر افزایش پهنای باند ،چند باندهسازی و همچنین،
کوچکسازی اندازهی آنها میباشد [ .]10-5بهکارگیری تشدیدگرهای امپدانس پلهای ،]5[ 5تشدیدگرهای تزویجشده،]6[ 6
فرامواد ،]7[ 7ساختارهای موجبر زیرالیهی مجتمع [ ]8و  ،...از مهمترین روشهای افزایش پهنای باند و همچنین ،چند
باندهسازی فیلترها هستند .از سوی دیگر ،استفاده از تشدیدگرهای عایقی ،]9[ 8ساختارهای فراماده [ ]10و  ،...بهمنظور افزایش
ضریب کیفیت 9و دیگر مشخصههای فرکانسی این فیلترها نیز معرفی شدهاند .اما بهطور تقریبی ،همهی فنآوریها و روشهای
ذکر شده ،برای کاربردهای پوشیدنی 10و پزشکی مورد استفاده نیستند .دلیل اصلی این مسأله ،سخت ،خشک و غیر منعطف
بودن عایقهای مورد استفاده و همچنین ،استفادهی فراوان از فلزها در راستای طراحیها میباشد .بنابراین ،بهکارگیری الیاف-
ها 11بهجای استفاده از عایقهای خشک و بدون انعطاف در سازههای ریزنوار ،گزینهی مناسبی میباشد .الزم بهذکر است که
تعداد زیادی از منابع و مراجع ،برای طراحی آنتنهای پوشیدنی با استفاده از الیاف ارائه شدهاند [ .]13-10لکن ،تا بهحال در
زمینهی فیلترهای پوشیدنی ،تحقیقات و مطالعات بسیار اندکی انجام شده است [ .]16-14بنابراین ،این عنوان برای محققانی
که در این زمینه فعالیت مینمایند ،بسیار حائز اهمیت و البته جذاب میباشد .نکتهی دیگر قابل ذکر آن است که طراحیهایی
که بهمنظور کاربرد در سیستمهای مخابراتی پوشیدنی بیسیم پزشکی انجام میشوند ،الزاماً بایستی در باندهای فرکانسی
استاندارد  12ISMعمل نمایند [ .]17این باندها که به استاندارد صنعتی ،علمی و پزشکی موسوم هستند ،باندهای آزاد بوده و
شامل فرکانسهای مرکزی  2.4 GHz ،0.8 GHzو  5.2 GHzمیباشد .مطابق آنچه که تبیین گردید ،طراحی فیلتر پوشیدنی
بهکمک الیاف و البته با پاسخ فرکانسی خوب ،کماکان یک چالش برای محققین میباشد.
در این مقاله ،یک فیلتر دو باندهی پوشیدنی برای استفاده در سیستمهای مخابراتی/پزشکی بیسیم  ISMطراحی و شبیهسازی
شده است .با فرضهای تلفات بازگشتی )S11( 13و تلفات عبوری )S21( 14معادل  S11 < -10 dBو  ،S21 > + 0.5 dBبازههای
فرکانسی  2.4-2.5 GHzو  5.15-5.35 GHzتوسط فیلتر پیشنهادی پوشش داده شده است .بهمنظور تحقق پوشیدنی بودن،
از یک عایق با جنس نمد ،15ثابت عایقی 16برابر با  ،1.45ضخامتی معادل  1.4 mmو همچنین tan (δ) = 0.001 ،استفاده
گردیده است .اما بهمنظور تحقق باندهای فرکانسی مذکور ،از روشی موسوم به تشدیدگرهای امپدانس پلهای یا  SIRاستفاده
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شده است .ابعاد نهایی این فیلتر برابر با  29.4×33.4 mm2یا  0.11×0.12 λ2در فرکانس مرکزی  2.4 GHzمیباشد .شایان
ذکر است که  λطول موج در فرکانس مزبور است .ابعاد کوچک ،پاس خ فرکانسی مناسب و همچنین ،تأخیر گروه 17کم از جمله-
ی مهمترین مزایای فیلتر پوشیدنی پیشنهادی میباشد.
 .2فیلتر دو باندهی پوشیدنی پیشنهادی
در شکل  1پیکربندی فیلتر پوشیدنی دو باندهی پیشنهادی نمایش داده شده است .در راستای طراحی و شبیهسازی فیلتر
پیشنهادی از نرمافزار  CST Studio Suite 2021استفاده شده است .این فیلتر دارای یک صفحهی فلزی در پایینترین الیه
میباشد .این صفحه ،نقش زمین فیلتر را بازی میکند .بر روی زمین ،یک الیهی عایقی از جنس نمد با ثابت عایقی برابر با
 1.45و ضخامتی معادل  1.4 mmقرار گرفته است .این عایق با توجه به منعطفبودن آن ،فیلتر پیشنهادی را به گزینهی
مناسبی جهت استفاده در سیستمهای مخابراتی/پزشکی تبدیل کرده است .مطابق شکل  ،1ابعاد کلی و نهایی این فیلتر برابر با
 29.4×33.4 mm2یا  0.11×0.12 λ2در فرکانس مرکزی  2.4 GHzمیباشد .همانگونه که مشخص است ،ابعاد این فیلتر
کوچک بوده و شرایط مساعدی دارد .اما با دقت در شکل  ،1مشاهده میگردد که هر دو دهانه ،بهطور مستقیم به مابقی ساختار
متصل نیست .این امر که بهنوعی استفاده از روش تزویج میباشد ،بهمنظور ایجاد صفرهای انتقال و بهبود ضریب کیفیت فیلتر
انجام پذیرفته است [] .همچنین ،از دو استاب تنظیم ( )Tuning Stubنیز بهمنظور تنظیمنمودن باندهای فرکانسی تحت
پوشش استفاده گردیده است .اندازههای مشخصشدهی فیلتر پیشنهادی در شکل  1که همگی بر حسب میلیمتر هستند،
عبارتند از،L5=3 ،L4=3 ،L3=3.4 ،L2=4.8 ،L1=1.7 ،L0=1.5 ،w4=0.5 ،w3=0.5 ،w2=1 ،w1=0.5 ،w0=4.4 :
،L16=11.18 ،L15=3.35 ،L14=5.44 ،L13=9.4 ،L12=7.2 ،L11=3.5 ،L10=2 ،L9=3 ،L8=2.1 ،L7=4.4 ،L6=1.5
 g3=0.1 ،g2=0.2 ،g1=0.2 ،g0=0.2 ،L21=3.3 ،L20=2 ،L19=3 ،L18=2 ،L17=10و همچنین  .g4=0.1الزم بهذکر
است که این ابعاد ،بهمنظور تحقق باندهای فرکانسی مد نظر یعنی  2.4-2.5 GHzو  5.15-5.35 GHzتعیین شدهاند .روش
محاسبه منطبق بر تحلیلهای پارامتری بهکمک مراجع [ ]5و [ ]9میباشد.

شکل  -1پیکربندی نهایی فیلتر دوباندهی پوشیدنی پیشنهادی.
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پارامترهای پراکندگی 18فیلتر پیشنهادی ( S11و  ،)S21در شکل  2بهتصویر کشیده شده است .همانگونه که مشاهده میشود،
این فیلتر ،بهخوبی باندهای فرکانسی  2.4-2.5 GHzو  5.15-5.35 GHzاز  ISMرا پوشش داده است .توجه گردد که شرط-
های  S11 < -10 dBو  S21 > + 0.5 dBبرای تحقق باندهای فرکانسی مد نظر میباشد .مؤلفهی مهم مورد بررسی دیگر ،تأخیر
گروه میباشد .این مشخصه بهازای فرکانسهای مختلف در شکل  3نمایش داده است .مشاهده میشود که بیشترین میزان
تأخیر در فرکانس  2.4 GHzرخ داده که تنها برابر با  34.86 nsمیباشد .الزم بهذکر است که این مقدار ،برای کاربرد در
فرکانسهای مایکروویوی ،مقدار بسیار مطلوبی میباشد .در ادامه ،چگونگی عملکرد تشدیدگرهای این فیلتر بهمنظور تحقق
باندهای فرکانسی فوق ،تشریح میگردد.
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شکل  -3تأخیر گروه فیلتر پوشیدنی دو باندهی پیشنهادی.

 .3تحلیل تشدیدگرهای فیلتر پوشیدنی پیشنهادی
در این بخش ،تشدیدگرهای بهکار گرفته شده در راستای طراحی فیلتر پوشیدنی پیشنهادی بررسی و تحلیل خواهند شد .در
شکل  ،4هر دو تشدیدگر پیشنهادی مورد استفاده ،نشان داده شدهاند .همانگونه که مشخص است ،تشدیدگرهای  1و  2از نوع
ریزنوار و پلهای میباشند .با توجه به بررسیهایی که در منبع ] [5در مورد تحلیل مدهای زوج و فرد 19انجام شده است ،می-
توان دریافت که به آسانی و با تغییر کوچک در ابعاد تشدیدگرها ،میتوان فرکانس تشدید هر تشدیدگر را تنظیم نمود .در
ادامه ،با بررسی مد زوج و فرد ،به گزارشی از یک تحلیل تئوری و نظری پرداخته میشود.

شکل  -4تشدیدگرهای بهکار برده شده در فیلتر پوشیدنی پیشنهادی.

در شکل  ،5نمایی از بخشهای تشدیدگرها بهمنظور آمادهسازی جهت تحلیل مد زوج و فرد ارائه شده است .شکل -5الف بیانگر
مد زوج و شکل -5ب نیز معرف مد فرد ساختار پیشنهادی میباشد .با دقت در این شکل ،مشاهده میگردد که ساختار
تشدیدگرهای پیشنهادی ،حول خط ' TTترسیمشده ،متقارن هستند .بنابراین ،میتوان توسط روش تحلیل مد زوج و فرد،
فرکانسهای تشدید را مشخص نمود .حال در ادامه ،تحلیلهایی بهمنظور بررسی این روش حل ،ارائه میگردد.

Even-Odd Mode Analysis
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(ب)

(الف)

شکل ( -5الف) مد فرد و (ب) مد زوج تشدیدگرهای پیشنهادی.

با دقت در شکل -5الف برای مد فرد ،میتوان نوشت:
()1

) Yodd ,1 + jY1 tan(1

Yin,odd = Y1

) Y1 + jYodd ,1 tan(1
) Y + jY2 tan( 2
Yodd ,1 = Y2 S
) YS + jYS tan( 2
) YS = − jY3 cot(3

()2
()3
برای مد زوج نیز بر مبنای شکل -5ب میتوان بیان نمود:
()4

) Yeven,1 + jY1 tan(1
) Y1 + jYeven,1 tan(1

Yin,even = Y1

Yeven,1 = Yeven,2 + Yeven,3

()5

) jY5 tan(5 ) + jY2 tan(2b
) Y2 − Y5 tan(5 ) tan(2b
) jY tan( 4 ) + jY3 tan(3
= Y3 4
) Y3 − Y4 tan( 4 ) tan(3

()6

Yeven,2 = Y2

()7

Yeven,3

با توجه به تحلیلها و روابط بیانشده ،فرکانسهای تشدید مدهای زوج و فرد ،با حل دو معادلهی  Yin,odd = 0و Yin,even = 0

بهدست میآیند .ولی نکتهی قابل توجه آن است که با در مجاورت یکدیگر قرار گرفتن تشدیدگرها و استقرار آنها در کنار دیگر
قسمتهای فیلتر و در نتیجه ،رخدادپدیدهی تزویج متقابل ،در پایان نیاز به یک بهینهسازی نهائی نیز در ابعاد تشدیدگرها
وجود دارد .این بهینهسازی توسط نرمافزار  CSTانجام شده و ابعاد ارائه شده در قسمت قبل ،بهدست آمده است .اما در ابتدا
تنها ،این دو تشدیدگر در مجاورت یکدیگر ،مورد بررسی قرار گرفتهاند .با در نظر نگرفتن تزویج متقابل ،پاسخ فرکانسی آنها
برای مشخصهی تلفات عبوری ،مطابق شکل  6است .همانطور که مشاهده میشود ،این دو بخش در کنار هم ،توانایی ایجاد دو
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باند فرکانسی را دارند .دو تشدید ذکر شده در فرکانسهای  2.6 GHzو  5.1 GHzبهوجود آمده است .دلیل اصلی انتخاب این
نوع از تشدیدگرها ،آن است که بتوان با در مجاورت یکدیگر قرار دادن و بهکار گیری مناسب از فضا ،به کوچکترین ابعاد ممکن
نیز دست پیدا کرد.
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شکل  -6تلفات عبوری تشدیدگرهای مورد استفاده بهطور جداگانه.

 .4بررسی توزیع میدان الکتریکی و چگالی جریان
در این بخش ،به گزارش توزیع میدان الکتریکی و همچنین ،چگالی جریان سطحی برای مشخصنمودن قسمتهای مهم در
ایجاد فرکانسهای کار پرداخته میشود .در شکل  7توزیع میدان الکتریکی برای دو فرکانس  2.4 GHzو  5.25 GHzنمایش
داده شده است .در شکل  ،8چگالی جریان برای دو فرکانس ذکر شده ،گزارش گردیده است .با دقت در توزیع میدان الکتریکی،
مشخص است که با تشکیل میدان بین تشدیدگرها ،تزویج متقابل قابل توجهی حاصل گردیده که میتواند در راستای بهتر
شدن پاسخ فرکانسی یا به تعبیری دیگر ،بهتر شدن شرایط تلفات بازگشتی و تلفات عبوری ،مفید واقع شود .اما با دقت در
شکل  ،8مشاهده میگردد که تشدیدگر  1در راستای تشکیل باند فرکانسی اول و بهاضافهی آن ،تشدیدگر  2برای ایجاد باند
فرکانسی دوم ،نقش مهمی را ایفا نمودهاند .بهاین ترتیب ،میتوان عمکرد هر بخش از ساختار را بهتر تشریح نمود.

( ب)

(الف)

شکل  -7توزیع میدان الکتریکی در فیلتر پیشنهادی؛ (الف) فرکانس  2.4 GHzو (ب) فرکانس .5.25 GHz

( ب)

(الف)

شکل  -8توزیع چگالی جریان الکتریکی در فیلتر پیشنهادی؛ (الف) فرکانس  2.4 GHzو (ب) فرکانس .5.25 GHz
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 .5بررسی تغییرات پارامتری
در این بخش ،بهمنظور ارائهی توجیهات بیشتر در مورد رفتار فرکانسی فیلتر پیشنهادی و بررسی اثر بخشی هر یک از
تشدیدگرها ،چند گزارش پارامتری از اعمال تغییر در ابعاد و تفسیر اثر گذاشتن آن بر پارامترهای پراکندگی ،ارائه میشود.
توجه گردد که گزارشها بهگونهای تنظیم و نرمالیزه شدهاند که فرکانس اول در نزدیکی  1 GHzو فرکانس دوم نیز در نزدیکی
 2 GHzرخ دهد.
در شکل -9الف ،تأثیر تغییرات طول  L7بر محل فرکانسهای تشدید اول و دوم نشان داده شده است .همانطور که مشاهده
میگردد ،با تغییر بسیار کوچک در این پارامتر فرکانس تشدید دوم عوض شده و فرکانس تشدید اول ،تقریباً ثابت میماند.
بهعنوان دومین و سومین گزارش و در شکلهای -9ب و -9ج ،گزارشی از تأثیرات تغییر اندازهی دو مقدار  g1و  g3بر
فرکانسهای تشدید ارائه شده است .با توجه به این گزارشها ،با تغییر اندازهی  g1از  0.1 mmتا  ،0.35 mmجای فرکانس
تشدید اول بهطور تقریبی میتوان گفت ثابت میماند ،اما مکان فرکانس تشدید دوم ،از فرکانس  ،4.2 GHzبهسمت فرکانس
 1.5 GHzبهصورت نزولی کاهش مییابد.
اما در شکل -9ج ،اثر تغییرات بر اندازهی  g3از  0 mmتا  0.5 mmرا بر فرکانسهای تشدید نشان میدهد .همانگونه که
مشاهده میشود با این تغییر در این پارامترها ،مکان فرکانسهای تشدید اول و دوم بهطور تقریبی میتوان گفت ثابت هستند.

(ب)

(الف)

(ج)
شکل  -9بررسی گزارش پارامتری تغییر ابعاد بر فرکانسهای تشدید؛ (الف) تغییرات ( ،ب) تغییرات و (ج) تغییرات .
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 نتیجهگیری.6
 وISM  یک فیلتر پوشیدنی دو بانده برای عملکرد در سیستمهای مخابراتی بیسیم و پوشش باندهای فرکانسی،در این مقاله
 بوده و از دو تشدیدگر برای ایجاد باندهای فرکانسی29.4×33.4 mm2  ابعاد این فیلتر برابر با.طراحی و شبیهازی شده است
 دارای ویژگیهای شایان، این فیلتر که دارای پاسخ فرکانسی مطلوب در هر دو باند تحت پوشش میباشد.آن استفاده شده است
. تأخیر گروه کم میباشد، تلفات بازگشتی و تلفات عبوری مناسب در باند و همچنین،ذکری از جمله ابعاد کوچک
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Abstract— In this paper, a wearable dual-band filter is designed and simulated to operate on
ISM frequency bands. For this reason, in addition to recognizing the mentioned frequency
bands, the design process of wearable filters has also been studied. In this regard, first, the
desired characteristics of a filter are examined. These characteristics include scattering
parameters (S-Parameters) and group delay. In the following and in explaining the objectives,
by defining numerical values for these characteristics, the framework of the paper is
determined. Since the subject of this article is the design of wearable filters, a substrate that
has this capability should be used. In this regard, a flexible substrate with felt, thickness 1.4
mm, dielectric constant of 1.45, and tan (δ) = 0.001 has been used. Using this dielectric, a
proposed dual-band filter with dimensions of 29.4×33.4 mm2 was designed. The frequency
bands covered include 2.4-2.5 GHz and 5.15-5.35 GHz. These bands are standard values
covered by ISM. At all operating frequencies, the conditions S11 < -10 dB and S21 > + 0.5 dB
are met.
Key words: Filter, Wearable, Felt, Resonator, S-parameters, Dielectric.
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