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Abstract 

This paper presents a new microwave narrow-band bandpass filter with a 
miniaturized size for use in modern wireless communication systems. The 
proposed filter design topology is based on a single-mode microstrip resonator 
constructed in the form of Hilbert fractal geometries from 2nd to 4th iteration levels.  
The space-filling property the proposed filter topologies possess, has found to 
produce reduced size structures corresponding to the successive iteration levels. 
Many filters have been designed for the Industrial Scientific Medical band (ISM 
band) applications at a design frequency of 2.4 GHz using a substrate with a 
dielectric constant of 10.8 and thickness of 1.27mm. The performance of each of 
the resulting bandpass filter structures has been analyzed using a method of 
moments (MoM) based software package, Microwave Office 2007, from 
Advanced Wave Research Inc. Results show that these filters possess good 
transmission and return loss characteristics, besides the miniaturized sizes gained; 
making them the design specifications of most of wireless communication systems.  
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  هلبرت لتطبيقاتلمن نوع الشريحة الدقيقة  مصغر لمرشح امرار نطاقي تصميم

 االتصاالت الالسلكية الحديثة
:الخالصة  

يقدم في هذا البحث تصميم جديد لمرشح إمرار نطاقي ذي حجم مصغر لترددات الموجات       
لغرض استخدامه   إن المرشح المقترح من نوع الشريحة الدقيقة ذا إمرار نطاقي ضيق. الدقيقة 

من مرنانات مبنيـة    يتألف تصميم للمرشح المقترح. في تطبيقات االتصاالت الالسلكية الحديثة 
إن . علـى التـوالي    الرابععلى أساس ترتيب هلبرت الهندسي الجزئي من المستوي الثاني إلى 

علـى   خاصية إمالء الفراغ التي تتصف بها تراكيب المرشحات المقترحة تؤدي إلى الحصـول 
تم تصـميم العديـد مـن    . مرشحات ذات أحجام  متناقصة بحسب مستويات التكرار المتعاقبة 

باستخدام شريحة دقيقة ذات ثابت عزل نسبي قدره ) كيكاهيرتز 2.4(المرشحات عند تردد قدره 
تم  تحليل أداء كل من المرشحات الناتجة علـى وفـق   ) . ملليمترا 1.27(وسمك قدره ) 10.8(

بينت ). AWR(من شركة )2007MW(باستخدام الحقيبة البرمجية) MoM(اد العزومطريقة إيج
نتائج المحاكاة بان هذه المرشحات تمتلك خصائص امرار وانعكاس جيدة باإلضافة إلى الحجـم  
المصغر الناتج مما يجعلها ذات مواصفات تصميمية مناسبة لالسـتخدام فـي اغلـب أنظمـة     

                      .االتصـــاالت الالســـلكية الحديثـــة
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