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مجزا ،به سادگی ساخته شدهاند [ ،]1که دارای تلفات
تزریقی باال و ابعاد نسبتا بزرگ هستند .فیلترهای چند
بانده را میتوان با استفاده از تشدیدگرهای امپدانس
پلهایی ،ساختارهای مارپیچی بارگذاری شده با خازن،
ساختارهای چندالیه سرامیکی ،ساختارهای موجبری
مجتمع شده در زیرالیه و ساختارهای بین انگشتی طراحی
کرد .به طور کلی این روشها اجازه کنترل کامل باند عبور
را به طور مستقل نمیدهند و اندازه ساختارها نسبتا بزرگ
میباشد.
یکی از ساختارهایی که به منظور کاهش ابعاد فیلترهای
میانگذر ریزنواری مورد استفاده قرار گرفتهاند ،ساختارهای
حلقهایی شکافدار ) 1(SSRمیباشند[ .]3 ,2کوچک سازی
فیلتر با تکیه بر این واقعیت است که این تشدیدگرها با
ابعاد بسیار کوچکتر از طول موج در فرکانس تشدید
طراحی میشوند .با استفاده از این تشدیدگرها فیلترهای
تک بانده [ ،]4دو بانده [ ]6 ,5و سه بانده [ ]8 ,7طراحی
شده است .در [ ]8 ,7یک تشدیدگر سه بانده ریزنواری که
از سه  SRRمتحدالمرکز تشکیل شده ،مورد بررسی قرار

چکیده :در این مقاله یک فیلتر چهار بانده جدید با
استفاده از تشدیدگرهای حلقهایی شکافدار پیشنهاد و
مورد بررسی قرار گرفته است .فرکانس مرکزی باندهای
گذر این فیلتر 2/7 ،2/2 ،9/7 ،و  3/7گیگاهرتز بوده و
پهنای باند فرکانسی هر کدام نیز به ترتیب  297 ،57 ،77و
 77مگاهرتز میباشد .برای طراحی ساختار از مدل
تزویجی استفاده شده است .ساختار پیشنهاد شده دارای
قابلیت انتخاب فرکانس باال ،باند عبور باریک ،ضریب
کیفیت باال ،قابلیت کنترل فاصله بین باندها و اندازه
کوچک است .نتایج شبیهسازی با استفاده از نرمافزار
 HFSSبدست آمده و گزارش شده است.

کلیدواژه :فیلتر چهار بانده ،فراماده ،تشدیدگرهای
حلقهایی شکافدار ،مدل تزویجی.
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مقدمه

در سالهای اخیر ،با پیشرفت سیستمهای چند بانده،
طراحی ساختارهایی با حداقل اندازه مورد توجه بوده است.
فیلترهای اولیه دو بانده از اتصال دو فیلتر با دو باند عبور

Split ring resonator

1

1

أ-

گرفته است که دارای سه فرکانس تشدید متمایز بوده و
فرکانس مرکزی هر یک از باندهای عبور ،قابل کنترل
است.
در این مقاله برای طراحی یک فیلتر میانگذر چهاربانده ،از

یک تشدیدگر با  Nتشدید اصلی به  Nالمان تشدید
نیاز دارد که فرکانسهای تشدید و پهنای باند آنها
توسط اندازه و فاصله بین المانها کنترل میشود .در
این مقاله با استفاده از چهار تشدیدگر این کار انجام
شده است .تشدیدگر ترکیبی مربعی نشان داده شده
در شکل  )2پایه و اساس طراحی فیلتر پیشنهادی در
این مقاله است .هر کدام از حلقههای مربعی را میتوان
با یک تشدیدگر نص) طول موج مدل کرد .حلقه
بیرونی ،باند اول و حلقههای بعدی به ترتی باندهای
دوم تا چهارم را ایجاد میکنند .طول هر یک از
تشدیدگرها ،فرکانس تشدید خودی را تعیین میکند.
دو تشدیدگر درونی  Uشکل توسط پارامترهای d2 ،d1
و  g4توصی) شده است ،این پارامترها فرکانس تشدید
را تنظیم میکنند و برای افزایش طول تشدیدگر مورد
استفاده قرار میگیرند .اندازه فاصلههای  s2، s1و s3
میزان تزویج بین تشدیدگرها را کنترل میکند .عرض
خطوط تشدیدگرها  w3 ،w2 ،w1و  w4معموال یکسان
است.
فاصله بین مدها توسط تزویج بین حلقهها نیز کنترل
میشود که این تزویج بوسیله فاصله و عرض حلقهها و
ضخامت زیر الیه قابل کنترل میباشد .با استفاده از
این پارامترها میتوان موقعیت باندهای عبور را کنترل
کرد.

چهار تشدیدگر حلقهایی شکافدار استفاده شده است .اینن
حلقهها برای تحقق نمونههای فراماده مینیاتوری ارائه شده
است .در ادامه بنه معرفنی سناختار و بررسنی اینن فیلتنر
پرداخته و نتایج شبیه سازی نیز ارائه خواهد شد.
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سلول واحد تشدیدگر

اولین گام در طراحی یک فیلتنر چهارباننده بنا اسنتفاده از
تشدیدگرهای حلقهایی شکافدار ،طراحی یک سلول واحند
با چهار فرکانس تشدید است .در شنکل  )1تشندیدگرهای
حلقهایی شکافدار با تزویج لبهایی نشنان داده شنده اسنت
که به عنوان جزء اصلی در طراحی ساختارهای فرامناده بنه
کار میروند .با این حال تزویج بین حلقنههای داینروی بنه
سادگی قابنل کنتنرل نیسنت و بنه همنین دلینل ا لن از
حلقههای مربعی استفاده میشود که نه تنها تزویج داخلنی
مناس

پارامترهای هندسی سلول واحد

را فراهم میکنند ،بلکنه بنین اجنزای مجناور نینز

تزویج ایجاد میکنند .ساختارهای اصالح شدهایی نیز وجود
دارند که طنول هنادی داخلنی را بنا اسنتفاده از ینک خنم
افزایش میدهند به گونهایی که طول الکتریکی هردو حلقه
داخلی و خارجی یکسان میشود .از این روش بنرای تولیند

دو فرکانس تشدید استفاده میشود [.]6

ج

ب

الف

شکل :1حلقههای تشدید شکافدار .الن)) SRRداینروی
ب)  SRRمربعی ج)  SRRبنا طنول الکتریکنی یکسنان

شکل :2شکل هندسی سلول واحد پیشنهادی.
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مدل مداری سلول واحد

مدل تزویجی برای سلول واحد در شکل  )3ارائه شده،
شکل -3ال)) تمامی تزویجهای ممکن در سلول را
نشان میدهد ،اما در شکل -3ب) تنها تزویجهای
اصلی در نظر گرفته شده است .حلقه بیرونی با
تشدیدگر شماره  1مشخص شده است .تشدیدگرهای
 3 ،2و  4موقعیت صفرهای انتقال در فیلتر را ایجاد
میکنند .در شکل  )4مدار معادل مدل شکل  )3نشان
داده شده است .هر یک از تشدیدگرهای حلقهایی
شکافدار نص) طول موج توسط مدار تشدیدLC
موازی ،که تنها یک فرکانس تشدید را پیشبینی
میکند ،مدل شده است .در شکل  Rpn )4نشان دهنده
تلفات تشدیدگر nام است .تزویج بین تشدیدگرها
توسط معکوس کننده  Jمدل شده است .برای بدست
آوردن پارامترهای مدل مداری سلول واحد میتوان از
روابط زیر استفاده کرد[:]8
1
0 n Z 0 n
Z0n

)1
)2

0 n

Q0
0 n C n

)3

ب

الف

شکل :3مدل تزویجی برای سلول واحد :ال)) مدل

تزویجی کامل ب) مدل تزویجی کاهش یافته.

Cn 
Ln 

شکل :4مدار معادل سلول واحد.
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نتایج شبیه سازی سلول واحد

که در آن  Z0nامپدانس مشخصه خط در تشدیدگر nام،
 Q0ضری کیفیت بدون بار و  Qlضری کیفیت با بار
میباشد.

بننا ضننخامت 0/787 mmو ثابننت دیالکتریننک 2/33

J mn  kmn bmbn

طراحی و با نرمافزار  HFSSشبیه سنازی شنده اسنت.

)4

0 n 

تشدیدگر سلول واحد بر روی زیر الیه Rogers5870

1 
)5
 Cn 

2 
0 n Ln 
که در آن  fpnفرکانس تشدید nام و  kmnضری تزویج

تغذیه این ساختار با استفاده از خطوط ریزنواری و بنه

bn 

صننورت تننزویج الکترومغناطیسننی میباشنند .سنناختار
هندسی سلول واحد بنه همنراه خنط تغذینه و مقندار

میباشد که از رابطه زیر بدست میآید:
)6

2
f pm
 f pn2
2
f pm
 f pn2

پارامترهنننا در شنننکل  )5و پاسننن فرکانسنننی آن در
kmn  

شکل  )6نمایش داده شده است.
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شکل :7مدل تزویجی برای فیلتر پیشنهادی :ال)) مدل تزویجی
کامل ب) مدل تزویجی کاهش یافته.

شکل :5سلول واحند تشندیدگر ،خنط تغذینه بنا رنن
خاکسننتری مشننخص شننده اسننت،L2=11.1 ،L1=12.4 .

از آنجا که فیلتر با استفاده از دو سلول تشدیدگر
ترکیبی یکسان ایجاد شده است ،پارامترهای ،k12 ،k15
 f4 ،f3 ،f2 ،f1 ،k34 ،k23و  Qlبرای طراحی مورد نیاز
میباشد .میتوان با استفاده از بهینهسازی پاس
فرکانسی فیلتر ،مشخصات فوق را بدست آورد.
پارامترهای  f3 ،f2 ،f1 ،k34 ،k23 ،k12و  f4مقادیر نقطه
شروع طراحی هستند .طول حلقهها ،عرض خط و
فاصله بین حلقهها توسط فرکانس تشدید و تزویج
مورد نیاز با تقری های اولیه برای طول حلقهها ،که
توسط تشدیدگرهای نص) طول موج محاسبه میشود،
با تکرار و بهینهسازی بدست میآید .شکل هندسی
ساختار در شکل  )8نشان داده شده است  .ابعاد نهایی
برابر با  0/272 λ0 × 0/184 λ0است که  λ0طول موج
فضای آزاد در فرکانس مرکزی اولین باند عبور است.

،S1=0.25 ،W1=W2=W3=W4=0.4 ،L4=8.2 ،L3=9.5
d2=2.6 ،d1=1.6 ،g1=g2=g3=g4=1.9 ،S3=0.25 ،S2=0.4
و  d3=2.2پارامترها بر حس میلیمتر).

شکل :6ضری انعکاس و انتقال سلول واحد.
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ساختار فیلتر نهایی

برای افزایش قابلیت انتخاب تیزی) فیلتر ،دو سلول
واحد قبلی را به صورت متوالی قرار میدهیم .برای
طراحی اولیه ،تنها تزویج اصلی مجاور) در نظر گرفته
شده است .در شکل -7ال)) مدل تزویج کامل و در
شکل -7ب) مدل تزویج کاهش یافته برای این فیلتر
نشان داده شده است .موقعیت باندهای عبور و پهنای
باند توسط پارامترهای  k23(=k67) ،k12(=k56) ، k15و
) k34(=k78کنترل میشود .تزویجهای متقابل بر روی
پهنای باند تاثیر کمی دارد .همه تزویجها به طور کامل
برای طراحی فیلتر نهایی در نظر گرفته میشود.

شکل :8ساختار هندسی فیلتر طراحی شده.

پاس فرکانسی شبیهسازی شده در شکل  )9نشان
داده شده است و مشاهده میشود با متوالی کردن
سلول واحد ،به فیلتر با مرتبه باالتر و با قابلیت انتخاب
باال فیلتر تیزتر) دست مییابیم .در جدول  )1تلفات
تزریقی ،تلفات بازگشتی و پهنای باند فرکانسی هر
یک از باندها ارائه شده است.
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 تلفات بازگشتی و پهنای باند هر یک، تلفات تزریقی:1جدول
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فرکانس

پهنای

تلفات

تلفات

باند اول

مرکزی
(GHz)
1/7

باند
(MHz)
70

تزریقی
(dB)
0/5

بازگشتی
(dB)
23/4

باند دوم

2/2

50

0/5

26/5

باند سوم

2/7

210

0/2

31/5

باند چهارم

3/7

70

1/07

15/8
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در این مقالنه بنا اسنتفاده از تشندیدگرهای حلقنهایی
شکافدار که یکی از عناصر اصلی ساختارهای فرامناده
 فیلتر میانگذر چهار بانده پیشنهاد،محسوب میشوند
 این فیلتر دارای قابلیت انتخاب فرکانس.و طراحی شد
 کاهش ابعاد ساختار، قابلیت کنترل موقعیت باندها،باال
 ابعاد فیلتر بر حس طول.و باندهای عبور باریک است
موج فضای آزاد در فرکانس مرکزی اولنین بانند عبنور
 اسنت کنه نسنبت بنه0/274 λ0 × 0/184 λ0 برابر بنا
. ابعاد کاهش یافته است%15 ]8[مرجع
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