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چکیده
در این مقاله طراحی و ساخت یک آنتن کوچک و جدید فراپهن باند در مد ارتباطی  on-bodyاز مخابرات بدن محور ارائه
شده است که دارای دو باند حذف  WiMAXو  WLANاست .هدف از ایجاد باند حذف ،کاهش تداخل سیستم مخابرات
بدن محور با سیستم های این دو نوع فناوری میباشد .برای ایجاد باندهای حذف از روش نوین بارگذاری فراموادها استفاده
شده است .فراموادهای مورد استفاده از نوع  EBGاست .در ضمن برای شبیهسازی نرخ جذب ویژه و آنتن از نرم افزارCST

استفاده شده است .هم چنین تطابق خوبی بین خروجی شبیهسازی و نتایج اندازهگیری وجود دارد.

کلیدواژه
آنتن های  ،on-bodyآنتن های فراپهن باند ،باندهای حذف ،شبکه  ،WBANنرخ جذب ویژه ()SAR

مقدمه
فناوری فراپهن باند ( )UWB1فناوری با قابلیت ایجاد لینک
مخابراتی در بردهای کوتاه ( 10متر یا کمتر) و پهنای باند باال
(بیشتر از  1گیگاهرتز) است] .[3-1نسخههای مختلف از
فناوری فراپهن باند وجود دارد اما در حال حاضر محبوبترین
نسخه دارای پهنای باند  3.1تا  10.6گیگاهرتز است .میانگین
سطح تشعشعی طبق تعریف  FCCبرای تنظیمات مربوط به
فناوری فراپهن باند در محیطهای بسته ،نشان داده است که
این فناوری اساسا یک تکنولوژی با توان کم محسوب میشود
] .[4توان پایین برای مثال  41 dBm/MHzدر فرکانس 4 GHz
اجازه وجود هم زمان این فناوری با دیگر کاربران این گستره
طیفی نوعی که دارای کف نویز باالتر از این سطح هستند را
میدهد .چند باند فرکانسی در گستره طیفی فراپهن باند وجود
دارند که از قبل فناوریهای با توان پایین دیگر در آن در حال
کار هستند .یک مثال ( WLAN2 )5.15-5.875GHzاست].[5
سابقا آنتنهای فراپهن باند زیادی با قابلیت باند حذف برای
جلوگیری از تداخلهای ناخواسته با دیگر فناوریها ساخته شده
است .برای مثال در مرجع] [6یک مورد آنتن اسالت صفحهای
فراپهن باند با قابلیت باند حذف و در مرجع] [7یک نمونه آنتن
صفحهای تک قطبی فراپهن باند با باند حذف در فرکانس5GHz
همراه با مطالعه پارامتری نتایج روی باند حذف ارائه شده است.

یکی دیگر از ملزومات سیستمهای فراپهن باند این است که
باندهای فرکانسی بخصوصی در محدوده باند گذر  UWBرا
حذف نماید .روشهای معمول برای دستیابی به باند حذف
بریدن یک یا چند اسالت روی پچ تشعشعی ،خط تغذیه و
صفحه زمین آنتن و یا قرار دادن عناصر پارازیتی در کنار پچ
تشعشعی میباشد .تاکنون آنتنهای فراپهن باند زیادی با یک یا
دو یا سه باند حذف ارائه شده است که در اکثر آن ها] [11-8از
روش بریدن یک یا چند اسالت با شکلهای مختلف مثل
 U,C,E,Lدر پچ تشعشعی یا صفحه زمین آنتن برای ایجاد باند
حذف استفاده شده است .در مرجع] [12از یک بازوی پارازیتی
در کنار عنصر تشعشعی آنتن برای ایجاد باند حذف استفاده
شده است .در بیشتر این موارد الگوی تشعشعی و رفتار حوزه
زمان آنتن به خاطر اختالل در شکل عنصر تشعشعی ،دست
خوش تغییر میشود .یکی از روشهای نوین بارگذاری EBG3
در نزدیکی خط تغذیه آنتن است .ساختارهای  EBGدر
کاربردهای فراوان و گوناگونی مانند کم کردن اثر امواج سطحی،
کاهش تزویج متقابل بین دو آنتن صفحهای و حذف پاسخهای
ناخواسته در فیلترها به کار میروند] .[13اخیرا در مراجع]-14
 [16از  EBGبا ساختار قارچی شکل برای ایجاد باند حذف در
باندهای فرکانسی  UWBاستفاده شده است .این روش نیز
همان طور که پیش تر توضیح داده شد نواقص روشهای
معمولی را کاسته است .در برخی از این موارد ،شکل  EBGبا
ساختار قارچی شکل معمولی اصالح شده است تا در فرکانس

Ultra-wideband antenna (UWB) 1
Wireless Local Area Network 2

Electromagnetic Band Gap (EBG) 3
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مورد نظر تنظیم شود .در بخش  4نیز از  EBGبا شکل اصالح
شده جدیدی برای ایجاد باند حذف استفاده شد .در این بخش
از  EBGبا اسالتهای  Lشکل استفاده شده است.

ساختار اولیه آنتن

در این بخش ابتدا ساختار پایهای آنتن شبیه سازی شده است.
خروجی دارای گستره فرکانسی فراپهن باند الزم است .سپس
برای ایجاد اولین باند حذف برای  WiMAX4ساختار با یک
اسالت به طول ربع موج شبیه سازی شده است .طول اسالت از
رابطه ( )1و با استفاده از طول موج هدایت شده  λ gبه دست

همان طور که در شکل  2نشان داده شده است میزان رد باند و
باند عبور قبل از باند حذف  3.5GHzدر این نمونه از آنتن با
اسالت تنها زیاد مطلوب نیست و برای این امر از یک عنصر
 EBGبرای تقویت کردن اثر حذف استفاده شده تا هم کنترل
دقیق تری روی باند حذف داشته باشد و هم باند عبور آنتن را
بهبود بخشد.

آمده است:
()1

)

(

,ε eff = ε r + 1 / 2

λ0
ε eff

در حالی که  λ 0طول موج در فضای آزاد بوده و از
به دست آمده است.

= λg

مرجع][17

ابعاد آنتن ارائه شده در شکل  1نشان داده شده است .آنتن
طراحی شده بسیار کوچک بوده و دارای ابعاد ×0.8mm
 25mm ×29mmبوده و روی زیرالیهای از جنس  FR-4با
ضریب نسبی گذردهی الکتریکی  4.3و تانژانت تلفات 0.025
قرار گرفته است .این آنتن شامل یک خط تغذیه مایکرواستریپ
 50اهم ،یک پچ تشعشعی با شکافی به طول ربع موج برای
حذف باند فناوری  WiMAXمیباشد .شایان ذکر است که از
لحاظ ابعاد این آنتن نسبت به تمام آنتنهای ارائه شده در
مراجع [ ]16-6و [ ]19-18برتری دارد.
اسالت به عرض  0.5 mmو در فاصله  5.4 mmاز مرکز نیم
دایره پچ تشعشعی واقع شده است .طول اسالت برابر 12.9mm
= Lsبوده که تقریبا برابر یک چهارم طول موج هدایت شده در
فرکانس مرکزی باند  3.5 GHz ،WiMAXاست.

شکل .2نمودار افت بازگشتی آنتن با یک اسالت تنها.

ساختار آنتن با یک عنصر  EBGو اسالت
در این بخش ،آنتن اولیه ارائه شده در بخش  2را با یک عنصر
 EBGبرای دستیابی به باند حذف  ،WLANبارگذاری میکنیم.
برای این منظور ساختارهای مختلفی از  EBGاز نوع قارچی
شکل جهت بارگذاری روی ساختار اولیه آنتن بخش  2مورد
مطالعه قرار گرفت .در شکل  3تمامی EBGهای مورد مطالعه
نشان داده شده است .البته این ساختارها پایهای بوده و در
برخی موارد بر فرض مثال  Viaبه گوشه یا لبه  EBGمنتقل
میشود که تا حدودی از تاثیر بیشتری در تزویج نسبت به
حالتی که  Viaدر وسط  EBGقرار گرفته دارد.

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

شکل .3انواع مختلف  EBGمورد استفاده جهت بارگذاری در نزدیک خط
شکل .1ابعاد ساختار اولیه آنتن با یک اسالت برای حذف باند

.WiMAX

تغذیه آنتن برای ایجاد باند حذف (الف)  EBGاز نوع قارچی شکل معمولی
(ب)  EBGاز نوع قارچی شکل با  Viaمستقر در گوشه (ج)  EBGاز نوع
قارچی شکل با اسالتهای اریب (د)  EBGاز نوع قارچی شکل با اسالتهای
 Lشکل.

Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX) 4
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با توجه به نمودار افت بازگشتی و خصوصا  VSWRآنتن برای
هر مورد ،در نتیجه شکل ( 3د) به عنوان بهترین گزینه انتخاب
شد .درشکل  4نمایی از آنتن مورد نظر با یک  EBGاز نوع
قارچی شکل و اسالتهای  Lنشان داده شده است .مقادیر
پارامترهای بهینه آنتن در جدول  1داده شده است .مطالعات
روی عرض  EBGصورت گرفته نشان میدهد که کنترلپذیری
باالیی روی لبههای باند حذف داریم .در کل شکل  EBGارائه
شده از قابلیت باالیی در کنترل باند حذف دارد که از این حیث
نسبت به موارد] [16-14برتری دارد .در واقع مطالعات پارامتری
روی متغیرهای ابعادی عنصر  EBGصورت گرفت که کنترل
پذیری و دقت باالی این عنصر در جابجایی فرکانس باند حذف
به ازای تغییرات در هر پارامتر را تایید میکند.

در شکل  5نمودار افت بازگشتی آنتن با یک  EBGاز نوع
قارچی شکل و اسالتهای  Lشکل با نمودار افت بازگشتی آنتن
اولیه بخش  2مقایسه شده است .همان طور که مشاهده
میشود آنتن با یک  EBGدارای افت بهتری در بازههای  3تا
 4 ،3.3GHzتا  5 GHzو  6تا  10.3 GHzمیباشد .هم چنین
به خاطر اثر تزویج  EBGروی تغذیه آنتن باند حذف WiMAX
نیز کمی بهبود پیدا کرده است.
ساختار آنتن با دو عنصر  EBGو اسالت
از آن جا که آنتن با یک عنصر  EBGو اسالت دارای افت
بازگشتی حدود  -5dBدر فرکانس مرکزی باند حذف WLAN
است ،در این بخش سعی شد با قرار دادن یک کپی از  EBGدر
سمت دیگر تغذیه آنتن افت بازگشتی بیشتری بدست آید.
شکل  6ساختار آنتن با دو  EBGو اسالت ساخته شده را نشان
داده است.

(الف)

(ب)
شکل .4آنتن مورد نظر با یک  EBGاز نوع قارچی شکل و اسالتهای  Lشکل
(الف) نمای باالیی (ب) نمای جانبی.

(الف)

جدول .1مقادیر پارامترهای آنتن با یک  EBGاز نوع قارچی شکل و
اسالتهای  Lشکل (ابعاد بر حسب میلیمتر).
Webg= 5.8

g= 0.2

r_Via= 0.35
t_slot= 0.6

xps= 1.6
Ls1= 2

EBG_Yshift=1
from bottom of
feed
yps= 1
Ls2= 3

(ب)

(ج)

شکل .6آنتن با دو  EBGو اسالت (الف) نمای شبیهسازی (ب) نمونه ساخته
شده نمای عرضی (ج) نمونه ساخته شده نمای طولی.

شکل .5نمودار مقایسه افت بازگشتی برای آنتن اولیه (خط قرمز رنگ) و آنتن
با یک  EBGاز نوع قارچی شکل و اسالتهای  Lشکل (خط مشکی رنگ).
(الف)

(ب)
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شکل .7جریان سطحی آنتن با دو  EBGو اسالت (الف) در فرکانس 3.5
گیگاهرتز (ب) در فرکانس  5.5گیگاهرتز

شکل  7جریان سطحی آنتن با دو  EBGو اسالت را در دو
فرکانس  3.5گیگاهرتز و  5.5گیگاهرتز نشان میدهد .همانطور
که از شکل ( 7الف) پیداست در فرکانس  3.5گیگاهرتز عالوه
بر اسالت که برای باند حذف  WiMAXدر نظر گرفته شده
تزویج ناشی از دو  EBGنیز در رد باند دخیل است .این موضوع
یکی از دالیلی است که پیشتر برای اثر  EBGدر افزایش افت
بازگشتی در باند حذف  WiMAXعنوان شده بود .اما با توجه
به شکل ( 7ب) در فرکانس  5.5گیگاهرتز تنها اثر دو  EBGدر
رد باند  WLANمشاهده میشود .در واقع شکل  7گواهی بر
این ادعاست که دو عنصر  EBGنقش اساسی در باندهای حذف
ایفا میکنند.
نمودار افت بازگشتی آنتن در شکل  8نشان داده شده است.
همان طور که انتظار میرفت افت بازگشتی در فرکانس مرکزی
باند حذف  WLANافزایش قابل مالحظهای داشته است.

شکل .9نمودار شبیهسازی( )Simو اندازه گیری( )Measشده افت بازگشتی
آنتن با دو عنصر  EBGو اسالت در دو حالت فضای آزاد( )FSو در حضور
بدن(.)NB

شکل .10بیشترین بهره محاسبه شده آنتن با دو عنصر  EBGو اسالت در دو
حالت فضای آزاد (خطوط قرمز رنگ) و در حضور مدل بدن (خطوط آبی
رنگ).
E-plane

H-plane

4.7 GHz

شکل .8نمودار شبیهسازی شده افت بازگشتی آنتن با یک و دو  EBGدر
فضای آزاد.

در شکل  9نمودار شبیهسازی و اندازهگیری شده افت بازگشتی
آنتن با دو عنصر  EBGو اسالت در دو حالت فضای آزاد و در
حضور بدن نشان داده شده است .نتایج فضای آزاد و در کنار

7 GHz

بدن از تطابق خوبی برخوردارند برای نتایج اندازهگیری و شبیه
سازی تفاوت عمده در لبههای باند حذف  WLANمیباشد که
در نتایج اندازهگیری باند باالی  WLANکامال حذف میشود.
البته این تفاوت تا حدودی ناشی از تلفات لحیمکاری در پورت
ورودی آنتن میباشد.
9 GHz
شکل .11الگوی تشعشعی آنتن با دو  EBGو اسالت در فضای آزاد برای دو
حالت شبیهسازی (خطوط آبی پررنگ) و اندازهگیری (خطوط قرمز خط چین)

بیشترین بهره محاسبه شده آنتن با دو عنصر  EBGو اسالت در
دو حالت فضای آزاد و در حضور مدل بدن در شکل  10نشان
داده شده است .مطابق انتظار دو کاهش تیز در فرکانسهای دو
باند حذف مورد نظر قابلیت حذف سیگنال در این باندهای
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فرکانسی آنتن را تایید میکند .بطور میانگین در کل بازه ،بهره
در حضور بدن در حدود  1.5تا  2دسیبل افزایش داشته است
که این مقدار ناشی از ایزوله کردن تشعشعات پشتی آنتن
بواسطه حضور بدن است.در واقع یکی از اثرات بدن روی آنتن
افزایش مقدار تشعشعات جلو به عقب آنتن است که بدن نقش
یک عنصر بازتابنده را ایفا میکند .راندمان تشعشعی میانگین
محاسبه شده آنتن با استفاده از نرمافزار  CST 2013برابر 94.6
 %بدست آمده است.
در شکل  11الگوی تشعشعی شبیهسازی و اندازهگیری شده
فضای آزاد آنتن در صفحه  E-planeیا ( )yzو صفحه H-plane
یا ( )xzبه ترتیب برای فرکانسهای  7 GHz ،4.7 GHzو 9
 GHzنشان داده شده است .آنتن در صفحه  H-planeاز الگوی
تشعشعی همه جهته خوبی حتی در فرکانسهای باال برخوردار
است و در صفحه  E-planeدارای الگویی دو قطبی شکل است.
نرخ جذب ویژه ()SAR
برای محاسبه  SARاز مدل بدن چهار الیهای استفاده میشود
که اثر خمیدگی را به صورت استوانههای متحدالمرکزی با
شعاعهای متفاوت نمایش میدهد .این مدل برگرفته از ][18
میباشد .اما ابعاد این مدل به ترتیب برای الیه پوست برابر 2
 ،mmبرای الیه چربی  ،3 mmبرای الیه ماهیچه  8 mmو برای
الیه استخوان  10 mmمیباشد و از ] [19گرفته شده است که
ضخامت الیههای مدل مستطیلی در این جا به عنوان شعاع
برای هر الیه در نظر گرفته شد .هنگامی که ( 0.5 w)rmsتوان
به پورت ورودی آنتن در فاصلهی  20 mmاز مدل بدن چهار
الیه اعمال می شود ،مقدار  SARبه طور میانگین در یک بافت
 10gبر اساس استاندارد  0.3023 w/kg ،IEEE C95.3و
 0.2691w/kgدر فرکانس های 4.5 GHzو  8 GHzمیباشد.
این مقادیر پایین تر از میانگین  2 w/kgبر اساس میانگین
استاندارد های اروپایی می باشد .نتایج حاصل از شبیه سازی
 SARبرای آنتن با دو عنصر  EBGو اسالت در شکل  9آورده
شده است.

)(b

)(a

شکل .12نتایج حاصل از شبیهسازی  SARبرای آنتن با دو عنصر  EBGو
اسالت در دو فرکانس مختلف ( )aدر  )b( 4.5 GHzدر .8 GHz

نتیجهگیری
ابتدا مقدمهای کوتاه در مورد ارجحیت سیستمهای فراپهن باند
گفته شد .سپس انواع روشهای ایجاد باند حذف به صورت
اجمالی مورد بررسی واقع شد و در نهایت این نتیجه حاصل شد
که روش ایجاد باند حذف با بارگذاری فراموادها بهتر از دیگر
روشهای معمول است زیرا اثرات کم تری روی الگوی تشعشعی
و دیگر مشخصات آنتنها میگذارند و عالوه بر این دارای اثرات
مفیدی مانند حذف بهتر جریانهای سطحی میباشند.
روشهای طراحی به تفکیک تشریح شدند و نیز مطالعات
پارامتری روی ابعاد آنتنها صورت گرفت .در نهایت یک مدل از
آنتنهای فراپهن باند با بارگذاری عناصر  EBGساخته و مورد
آزمایش واقع شد .نتایج شبیهسازیها و اندازهگیریها از تطابق
خوبی برخوردار بودند .در نتیجه این آنتن برای کاربردهای مد
 on-bodyاز مخابرات بدن محور مناسب تشخیص داده شد.
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