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 در ابتدا یک. با استفاده از ساختارهای فراماده ارائه شده است، یک فیلتر فشرده و فوق پهن باند با باند توقف بسیار وسیع، در این مقاله:چکیده
سلول فراماده با ترکیب خازنهای بینانگشتی و شاخه اتصال کوتاه اصالح شده است؛ سپس با افزایش اندوکتانس سلفی خطوط دست چپی و
 ظاهر شده که باعث ایجاد-که در اصطالح تشدیدگر نامیده میشود-  دو قطب پایدار در این سلول،کاهش ظرفیت خازنی خطوط دست راستی
 و باند قطع9-12/6GHz  به فیلتری با باند عبور، با متوالی قرار دادن پنج تشدیدگر پیشنهادی، در ادامه.پهنای باند نسبتاً وسیعی شده است
 است که در مقایسه با بسیاری از فیلترهای پهنباند موجود دارای اندازه92×1/984
 اندازه کلی این فیلتر.دست پیدا کردهایم19/8-22GHz
.بسیار فشردهتری میباشد
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Abstract: In this paper, a new ultra wide band (UWB) filter with wide stop band, based on metamaterial structures is presented. At
first, a new metamaterial unit cell including interdigital capacitor and short -circuited stub is repented. inductance and decreasing the
right handed capacitance of the structure, two stable poles in the unit cell, which called resonator, are produced. Finally, by cascading
five introduced resonators, an UWB filter with pass band from 2.8 GHz to 13.2 GHz and stop band from 14.7GHz to17 GHz is
presented. The total size of the proposed filter is 30mm  8.85mm so that its size is more smaller in comparison with many other
existing UWB filters.
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 -1مقدمه:
فیلتر میانگذر پهن باند یکی از اجزای مهم در سیستمهای ارتباطی
بیسیم است .زمانی که کمیسیون ارتباطات فدرال ،باند فرکانسی
 9/1GHz-12/6GHzرا بهعنوان باند فرکانسی برای کاربردهای تجاری
در فوریه  2222انتخاب نمود [ ،[1-9تکنولوژی ارتباطات بیسیم در
محدوده پهن باند ،مورد توجه بسیاری از عالقهمندانی که در صنعت کار
میکردند ،قرار گرفت .از آن زمان ،تحقیقات زیادی در زمینه طراحی و
ساخت فیلترهای باند وسیع با روشهای مختلف به انجام رسیده است
که هرکدام دارای ساختارهای مختلفی میباشند .پیادهسازی با استفاده
از ساختارهای چند مدی ،تیز کردن لبه باال و پایین فیلتر ،کوچکسازی
اندازه ،افزایش باند قطع و بهبود کارایی الکتریکی از جمله پارامترهای
مهم در بهینهسازی این نوع فیلترها میباشد .استفاده از چنین
فیلترهایی در سیستمهای پهن باند مزایایی از جمله انتقال داده با
سرعت باالتر و استفاده از توان انتقالی کمتری را به همراه دارد .اما
ازآنجاییکه یکی از وظایف فیلترها در سیستمهای مخابراتی ،کاهش
سطح نویز میباشد و میزان نویز خروجی وابسته به پهنای باند آنها
است ،لذا در فیلترهای پهن باند ،میزان نویز خروجی از فیلتر نسبت به
فیلترهایی با پهنای باند کم بهطور چشمگیری بیشتر میباشد.
برای دستیابی به فیلتر پهن باند ،روشهای مختلفی استفاده شده
است .بهعنوان مثال در مرجع [ ،]9فیلتر پهن باند با ترکیب خط
ریزنواری و موجبر هم صفحهای ( )cpw1ارائه شده است .در این فیلتر،
برای افزایش پهنای باند از یک تشدیدگر موجبر هم صفحه
غیریکنواخت استفاده شده است .این تشدیدگر دارای سه فرکانس
رزونانس اطراف فرکانسهای پایین و باال و در فرکانس میانی باند عبور
میباشد .عالوه بر این ،یک سطح ریزنواری/موجبر صفحهای برای
افزایش سطح تزویج در فرکانسهای میانی بهکاربرده شده است.
از میان روشهای مختلف پیادهسازی فیلتر پهن باند ،استفاده از
ساختارهای رزونانسی مورد توجه بسیاری از عالقهمندان بوده است .در
مراجع [ ]4-4ساختارهای مختلف رزونانسی استفاده شده،که معموالً از
یک تشدیدگر  9یا  9مده به همراه خطوط کوپالژ موازی و یا خطوط
تزویج بین انگشتی برای ایجاد صفر انتقال در پاسخ فرکانسی استفاده
میشود .اگرچه پهنای باند این فیلترها تمام پهنای باند موردنظر
سیستمهای پهن باند را پوشش میدهد ،اما این ساختارها دارای باند
قطع نسبتاً کمی بوده و به علت استفاده از خطوط تزویج ،دارای اندازه
نسبتاً بزرگی هستند .در میان انواع مختلف تشدیدگرهای پیشنهاد داده
شده برای پیادهسازی فیلتر پهن باند ،فیلتر پیشنهاد شده در مراجع
[ ]12-12از یک تشدیدگر دایروی شکافدار به همراه خطوط تزویج
بین انگشتی استفاده میکنند .این تشدیدگر ،توانایی ایجاد تعداد
مدهای بیشتری را در پاسخ فرکانسی مربوط به خود دارد .در این
فیلترها ،عرض استابهای دایروی شکل به اندازه  2/2 mmبوده و پهنا و
فاصله بین خطوط تزویج در آنها 2/1 mm ،و  2/24 mmمیباشد .به
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فیلتر میانگذر فوق پهن باند . . .

علت بیش از حد کوچک بودن ابعاد ساختار ،ساخت این فیلترها در
کشور با محدودیتهای زیادی روبهرو میباشد .یکی دیگر از روشهای
پیادهسازی فیلترهای پهن باند ،استفاده از ساختارهای زمین ناقص در
صفحه زمین فیلتر است ]  .[19،19در این فیلترها ،جهت افزایش
ضریب تزویج بین خازنهای بین انگشتی بهکاربرده شده در تغذیه این
فیلتر ،از شکافهایی در صفحه زمین استفاده شده است .با ایجاد
شکافهایی باریک شونده در صفحه زمین ،پهنای باند توقف این فیلترها
افزایش یافته و به بیش از 22GHzرسیده است .از دیگر روشهای
پیشنهاد شده برای پیادهسازی فیلتر میانگذر پهن باند میتوان به
ساختارهایی که در آنها از ترکیب متوالی فیلتر پایین گذر و باالگذر
] [14و یا ترکیب متوالی فیلترهای میانگذر و میاننگذر ] [16استفاده
میکنند ،نام برد .با وجود اینکه این نوع از فیلترها دارای باند توقف
نسبتاً وسیعی هستند ،اما داری اندازه بسیار بزرگی میباشند .برای
کوچکسازی فیلترهای پهن باند در سالهای اخیر ،استفاده از
ساختارهای فرامواد پیشنهاد شده است .ساختارهای فرامواد با داشتن
ثابت انتشار منفی ] [18توانستهاند اندازه فیلترهای پهن باند را به
نسبت قابلتوجهی کاهش و تأخیر گروه این فیلترها را افزایش دهند .در
مراجع ] [11-22ساختارهای مختلف فیلترهای طراحی شده با استفاده
از خازن بین انگشتی به همراه استاب اتصال کوتاه –بهعنوان
ساختارهای متداول فراماده -ارائه شدهاند .با وجود کوچک شدن اندازه،
این نوع فیلترها دارای باند توقف نسبتاً کمی هستند و مقدار تیزی در
لبههای انتهای باند عبور این فیلترها نیز بسیار کم میباشد .برای
افزایش مقدار تیزی در ابتدا و انتهای باند عبور فیلتر پهن باند ،استفاده
از ساختارهای  CSRR9،SRR 2و خازنهای بین انگشتی به همراه
 ،CSRRدر سالهای اخیر پیشنهاد شدهاند ] .[29-24این نوع
ساختارها ،با پوشش دادن پهنای باند مورد نیاز ،مقدار تیزی لبهها در
فرکانسهای قطع باال و پایین را نیز به نسبت قابلتوجهی افزایش
میدهند .اما باند توقف در این نوع فیلترها حداکثر تا  14GHzمیباشد.
در این مقاله ،یک فیلتر میانگذر فوق پهن باند جدید ارائه شده
است .فیلتر پیشنهادی از ساختار فراماده ،محقق شده با استفاده از
خازنهای بین انگشتی پهن باند و شاخه اتصال کوتاه تشکیل شده
است .همانطور که در ] [26بیان شده ،استفاده از استاب اتصال کوتاه
باعث ایجاد صفر انتقال در فرکانسهای پایین در یک فیلتر پهن باند
میگردد .سلول فراماده مورد استفاده در پیادهسازی فیلتر پهن باند
پیشنهادی ،ترکیبی از سلول ارائه شده در مرجع ]- [28که بهعنوان
ساختار تأخیری مورد استفاده قرار گرفته -به همراه یک استاب اتصال
کوتاه میباشد .نتایج تحلیل مدار معادل سلول پیشنهادی و همچنین
نتایج شبیهسازی نشان میدهد که سلول فراماده ارائه شده میتواند
بهعنوان یک ساختار فیلتری فوق پهن باند ایفای نقش نماید .عالوه بر
این ،متوالی نمودن چندین سلول ،باعث افزایش پهنای باند و بهبود
عملکرد فیلتری ساختار خواهد شد.
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ساختار نوشتاری مقاله حاضر بهقرار زیر است .در بخش  ،2سلولی
جدید بر پایه ساختارهای فراماده با پاسخ فرکانسی مشابه با فیلتر فوق
پهن باند ارائه میشود .در ادامه این بخش ،نتایج مدار معادل و تمام
موج سلول ارائه شده مورد بحث قرار خواهد گرفت .در بخش ،9
فیلترهای مختلف فوق پهن باند طراحی شده با سلول پیشنهادی با
اندازههای بسیار فشرده و باند توقف بسیار وسیع ارائه میشوند .در
بخش پایانی نیز نتایج شبیهسازی و ساخت این فیلترها بر روی زیرالیه
 Rogers 4003Cبا ثابت دیالکتریک  9/44و ثابت تلفات  2/2228و با
ضخامت  2/44میلیمتر ارائه میشوند.

 -2فیلتر پیشنهادی و سلول تشکیلدهنده آن
ساختار فیلتر پیشنهادی در شکل ( )1نشان داده شده است این فیلتر
به نوعی از ترکیب  4سلول فراماده تشکیل شده است .سلولهای
فراماده تشکیلدهنده این فیلتر که در اصطالح تشدیدگر نامیده
میشوند ،در شکل ( )2نمایش داده شدهاند.

فیلتر میانگذر فوق پهن باند . . .

فرامواد ساختارهای الکترومغناطیسی همگنی هستند که دارای
ضریب گذردهی الکتریکی و ثابت نفوذپذیری مغناطیسی منفی
میباشند .سلول فراماده پیشنهادی در ]،[28که بهعنوان خط تأخیر
پهن باند مورد استفاده قرار گرفته است ،به همراه مدار معادل آن در
شکل ( )9نمایش داده شده است .پارامترهای مدار معادل این سلول از
روابط ( )9(-)1قابل محاسبه میباشند.

()1

در این فیلتر برای رسیدن به پهنای باند موردنظر از خطوط بین
انگشتی پهن باند و جهت ایجاد صفر انتقال از شاخه اتصال کوتاه با
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انگشتها w ،عرض هرکدام از انگشتها l ،فاصله زوایای زمین شده

طول   gدر فرکانس مرکزی فیلتر ،استفاده میشود .همچنین با

تا پورتها  z0 ،امپدانس هرکدام از انگشتها و  cسرعت نور است.

کاهش ظرفیت خازنی خطوط بین انگشتها توانستهایم به باند توقف
وسیعی دست پیدا کنیم و یک سلول فراماده جدید ارائه نماییم.

پاسخ فرکانسی سلول خط تأخیر (شکل ( ))9در شکل ( )9نشان
داده شده است .همانطور که در این شکل مشاهده میشود ،سلول
خط تأخیر ارائه شده در [ ]28به مانند یک فیلتر پایین گذر عمل
مینماید.

شکل  :2ساختار سلول فراماده فوق پهن باند

شکل  :9سلول واحد برای پیادهسازی خط تأخیر پهن باند []28
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برای تبدیل ساختار شکل (( )9سلول خط تأخیر پهن باند) که
بهصورت یک فیلتر پایین گذر نیز عمل میکند به یک فیلتر میانگذر
پهن باند ،نیاز به استفاده از روشی است که در فرکانسهای پایین صفر
انتقال ایجاد نموده و درنهایت سلول فراماده پیشنهادی را به یک فیلتر
میانگذر تبدیل نماید.

فیلتر میانگذر فوق پهن باند . . .

- 1-2مدار معادل سلول واحد پیشنهادی برای طراحی فیلتر
مدار معادل سلول واحد پیشنهادی یا در اصطالح تشدیدگر موردنظر
(شکل ( ))9برای طراحی فیلتر را میتوان بهصورت شکل ( )6نمایش

شکل  :6مدار معادل تشدیدگر پیشنهادی

داد .با در نظر گرفتن مدار معادل این ساختار ،تابع انتقال این تشدیدگر
جهت محاسبه صفر و قطبها و بررسی درستی عملکرد فیلتر محاسبه
شده است .تابع انتقال این ساختار با توجه به روابط ( )4(-)8به دست
میآید.

شکل  :9نتایج شبیهسازی سلول خط تأخیر پهن باند

همانطور که در ] [26بیان شده است ،استفاده از استاب اتصال
کوتاه باعث ایجاد صفر انتقال در فرکانسهای پایین میشود .مدار
معادل استاب اتصال کوتاه را میتوان با توجه به مرجع ] ،[21بهصورت
یک مدار  LCکه در شکل ( )4نمایش داده شدهاست ،در نظر گرفت.
مقدار ظرفیت خازنی و اندوکتانس سلفی این مدار  LCطبق روابط زیر
قابل محاسبه هستند.
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)) ( LL L L ( j )  LL ( j
F 
( L CL C ( j ) 4 

 L2L R

( j ) ( LL C  LL CR  LLC)  1

()4

4

LL  2 *10

CR  16.67 *10

طول استاب ws ،عرض استاب،

امپدانس مشخصه استاب موردنظر می باشد.

ضخامت



محل صفرهای پایدار این فیلتر با صفر قرار دادن صورت تابع
انتقال ،بهصورت روابط ( )12و ( )11محاسبه میشوند.

   LL C  LL CR  LLC C L 

   / 2  L C L CC  
L R L
L



f z1  

()12

   LL C  LL CR  LL C C L  

   / 2  L C L CC 

L R L
L



fz2  

()11

قابل ذکر است در روابط ( )12و (  ،)11بهصورت زیر تعریف
میشود.
()12
شکل  :4ساختار و مدار معادل استاب اتصال کوتاه

Serial no. 87









2
  LL C  LL CR  LL C C L  4 LL CR LL CC L C L

محل قطبهای پایدار این فیلتر نیز با صفر قرار دادن مخرج تابع
انتقال ،که یک معادله درجه  6است ،به دست میآید .چون محاسبه
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جواب تحلیلی این معادله دشوار میباشد ،لذا مقادیر قطبهای این
فیلتر با شبیهسازی مشخص شدهاند .پاسخ فرکانسی مدار معادل سلول
پیشنهادی به همراه نتایج شبیهسازی تمام موج این سلول که در
نرمافزار  HFSSانجام شده ،در شکل ( )8ارائه شده است.

فیلتر میانگذر فوق پهن باند . . .

موردنظر را گسترش داد .شکل ( ،)1فیلتر فوق پهن باندی را نشان
میدهد که از ترکیب  9سلول پیشنهادی و یک شاخه اتصال کوتاه
اضافهتر طراحی شده است .همانگونه که از پاسخ فرکانسی این فیلتر
مشاهده میشود پهنای باند نسبی این فیلتر  126درصد میباشد .به
نظر میرسد بتوان با

شکل  :1فیلتر پهن باند با متوالی قرار دادن  9سلول پیشنهادی در کنار
یکدیگر

شکل  :8مقایسه پاسخ فرکانسی مدار معادل سلول واحد پهن باند در
نرمافزار  ADSبا نتایج موج کامل HFSS

 -9شبیهسازی فیلترهای پهن باند و ارائه نتایج
پاسخ فرکانسی (پارامترهای پراکندگی) سلول واحد پیشنهادی که در
شکل ( )2ارائه شده در شکل ( )8نشان داده شده است .با توجه به
پاسخ فرکانسی بهدستآمده ،مشاهده میشود که با در نظر گرفتن
مقدار توان تلفاتی به مقدار  ،1dBباند عبور این سلول از فرکانس
 f2  11.11GHz - f1  1.71GHzو قطبهای پایدار این سلول در
فرکانسهای  f p1  4.11GHzو  f p 2  10.41GHzقرار دارند.
با توجه به پاسخ فرکانسی بهدستآمده برای سلول واحد
پیشنهادی و همچنین با در نظر گرفتن اثرات ناپیوستگی خطوط
ریزنواری با جابهجایی مکان شاخه اتصال کوتاه میتوان به تطبیق
بهتری در این سلول دست یافت .در ادامه ،برای رسیدن به پهنای باند
فوق گسترده ،با متوالی قرار دادن چندین سلول واحد پیشنهادی،
پهنای باند فیلتر حاصل بهصورت چشمگیری افزایش مییابد.
همانگونه که قبالً نیز بیان شد افزایش تعداد سلولهای ساختار،
افزایش تعداد قطبهای سیستم و درنتیجه افزایش پهنای باند فیلتر را
به دنبال خواهد داشت.
همچنین با توجه به فرمولهای بهدستآمده برای محاسبه فرکانس
صفرهای انتقال ،دیده میشود مقادیر صفرها بسیار وابسته به مقادیر
سلف و خازن ایجاد شده بهوسیله شاخه اتصال کوتاه هستند .بنابراین
برای رسیدن به پهنای باند تعریف شده برای فیلترهای فرا پهن باند،
نیاز به ایجاد یک صفر انتقال در فرکانس  9GHzمیباشد .لذا با اضافه
کردن یک شاخه اتصال کوتاه دیگر میتوان صفر انتقال در لبه پایین
فیلتر را به فرکانس  9GHzمنتقل نمود .در واقع با اضافه کردن یک
شاخه اتصال کوتاه اضافهتر ،میتوان با افزایش اندوکتانس سلفی خطوط
دست چپی و کاهش ظرفیت خازنی خطوط دست راستی ،پهنای باند
Serial no. 87

شکل  :4پاسخ فرکانسی فیلتر پهن باند با متوالی قرار دادن  9سلول
پیشنهادی در کنار یکدیگر

متوالی قرار دادن تعداد بیشتری از این تشدیدگرها ،به فیلتری با پهنای
باند بیشتر دست یافت .در ادامه روند طراحی فیلتر فوق پهن باند،
ساختار فیلتر بهصورت شکل ( )12اصالح میگردد .این ساختار از
ترکیب  9سلول خط تأخیر (شکل ( ))9به همراه  9شاخه اتصال کوتاه
تشکیل شده است ،که در مقایسه با فیلتر پیشنهادی شکل ( )1دارای
پهنای باند بیشتری میباشد .در شکل ( )12ساختار فیلتر ذکر شده و
در شکل ( )11پاسخ فرکانسی آن نشان داده شده است.
درنهایت با متوالی قرار دادن  4سلول خط تأخیر و  9شاخه اتصال
کوتاه بهصورت چیدمان شکل ( ،)1فیلتر فوق پهن باند به دست خواهد
آمد .پاسخ فرکانسی این فیلتر در شکل ( )11نمایش داده شده است.
با در نظر گرفتن مقدار توان تلفاتی عبوری  1/4 dBبرای این فیلتر ،بازه
عبور و باند انتقال در فرکانسهای  9GHzو 12/6GHzرخ میدهد.
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شکل  :12فیلتر پهن باند با متوالی قرار دادن  9سلول خط تأخیر به
همراه  9شاخه اتصال کوتاه

شکل  :11پاسخ فرکانسی فیلتر فوق پهن باند شکل ()12
شکل  :19نتایج شبیهسازی و اندازهگیری پارامتر

همچنین این فیلتر دارای  6قطب پایدار در فرکانسهای 9/4GHz
 11/9 ،4/1 ،8/2 ،4/2،و  12/1بوده و باند توقف آن در بازه فرکانسی
 14/1-18/9GHzقرار دارد .در شکل ( )12نمایی از فیلتر فوق پهن
باند ساخته شده ،دیده میشود .با اندازهگیری پارامترهای پراکندگی
این فیلتر بهوسیله دستگاه  Network analyzerکه در شکلهای ()19
و ( )19نشان داده شده است دیده میشود که مشابهت بسیار زیادی
بین نتایج ساخت و شبیهسازی این فیلتر که در نرمافزار  HFSSانجام
شده است وجود دارد.
در شکل ( )19مقدار پارامتر  S11ساختار شکل ( )1در دو حالت
شبیهسازی و نتایج اندازهگیری مقایسه شده است .همچنین در شکل
( )19مقدار پارامتر  S12این فیلتر نیز در دو حالت شبیهسازی و ارائه
شده و مورد مقایسه قرار گرفته است .در این دو شکل مشابهت بسیار
زیاد نتایج شبیهسازی و اندازهگیری فیلتر ساخته شده بهخوبی قابل
رؤیت میباشد.
همانطور که در شکل ( )19قابل مشاهده است ،مقدار تیزی این فیلتر
در دو لبه باال و پایین آن برابر با  ،1/18dB/GHzدر دو حالت
شبیهسازی و اندازهگیری میباشد .مقدار تأخیر گروه فیلتر فوق پهن
باند در شکل ( )14نشان داده شده است.

S11

ساختار

شکل ()1

شکل  :19نتایج شبیهسازی و اندازهگیری پارامتر

S12

ساختار

شکل ()1

همانطور که در این شکل دیده میشود ،مقدار تأخیر این فیلتر در
باند عبور فیلتر کامالً ثابت و برابر با  2/26nsecمیباشد .قابل ذکر است
که ثابت بودن تأخیر گروه در باند عبور فیلترها بسیار مهم بوده و به
معنای عدم ایجاد اعوجاج فاز بر روی سیگنال عبوری از فیلتر پهن باند
است .یکی از محاسن بسیار مهم فیلتر ارائه شده در این مقاله نسبت به
بسیاری دیگر از فیلترهای فوق پهن باند دیگر ،ثابت بودن تقریبی
تأخیر گروه در باند عبور است .تغییرات تأخیر در باند عبور این فیلتر
کمتر از  2/1نانو ثانیه میباشد.
در جدول ( )1مقادیر پارامترهای بهینه بهدستآمده ساختار در
شبیهسازی تشدیدگر و فیلتر فوق پهن باند و در جدول ( )2پارامترهای
محاسبه شده جهت پیادهسازی مدار معادل تشدیدگر فوق پهن باند
ارائه شده است .قابل ذکر است که پارامترهای ساختار بر روی شکل
( )2تعریف شده و اسامی المانهای مدار معادل بر روی شکل ( )4نشان
داده شدهاند.

شکل  :12فیلتر فوق پهن باند ساخته شده

Serial no. 87
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stop _ bandwidth

()14

شکل  :14مقدار تأخیر گروه فیلتر فوق پهن باند پیشنهادی

در جدول ( ،)9فیلتر پیشنهادی با  8فیلتر باند وسیع دیگر از
جنبههای مختلف از قبیل پهنای باند نسبی ،باند توقف ،تیزی دامنه
گزینندگی ) ، (roll-offمقدار تلفات بازگشتی در باند عبور ،مقدار تأخیر
گروه ،ابعاد فیلتر مقایسه صورت گرفته است ،همچنین با تعریف ضریب
شایستگی بهصورت رابطه ( ،)19مزایا و معایب ساختار پیشنهادی ارائه
شده است.
FBW  RSB  roll  off

()19

 NCS 
size
2

()19



FOM 

NCS 

RSB 

stop _ center _ frequency

در رابطه( NCS )19اندازه نرمالیزه شده فیلتر و  RSBپهنای نسبی
باند توقف فیلتر میباشند.با در نظر گرفتن مقدار تلف عبوری به مقدار
 1/4dBو مقدارتلف بازگشتی به مقدار  14dBبرای تمامی فیلترها
پهنای باند نسبی و باند قطع محاسبه شده است .با توجه به جدول
ارائه شده مشاهده میشود که پهنای باند فیلتر پیشنهادی به میزان
 129درصد بوده که در مقایسه با فیلترهای مورد مطالعه در این مقاله،
افزایش چشمگیری داشته است .همچنین در این فیلتر با توجه به
پهنای باند بسیار گسترده آن میتوان گفت که اندازه این فیلتر در
مقایسه با سایر فیلترها ،بسیار کوچکتر اما نسبت به فیلترهای ساخته
شده با ساختار  SRRو  CSRRبزرگتر میباشد .همانگونه که قبالً
بیان گردید ،یکی از محاسن فیلتر پیشنهادی عدم تغییر تأخیر گروه آن
است که با توجه به جدول ( )9دیده میشود که میزان تأخیر گروه این
فیلتر در مقایسه با سایر فیلترها دارای مقداری ثابت در تمامی باند
عبور است .همچنین ساختار پیشنهادی دارای باند قطع -22GHz
19/8میباشد که در مقایسه با فیلترهای ساخته شده با ساختارهای
زمین ناقص و متوالی نمودن فیلتر پایین گذر و باال گذر ،دارای باند
قطع کمتری میباشد .در کنار مزایای نام برده شده ساختار فوق دارای
مقدار شیب قطع کمی در لبههای باال و پایین نسبت به فیلترهای دیگر
میباشد .این فیلتر نسبت به بسیاری از فیلترها دارای ضریب شایستگی
باالتری میباشد.

جدول( :)1مقادیر بهینه بهدستآمده برای ابعاد ساختار جهت پیادهسازی فیلتر فوق پهن باند
Parameter

ls

ws

w1

d2

df

Lf

wf

)(mm

6

2/4

2/684

2/2

2/21

2/6

2/84

Value in

6

2/4

2/684.

2/2

2/21

2/4

2/9

filter
Value in
Unit cell

جدول( :)2مقادیر بهدستآمده برای المانهای مدار معادل تشدیدگر
LL

86.07 nH
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C R

1pF

LR

CL

1nH

1.357 pF

C

20 pF

Parameter

LL

CR

F0

Z0

1.03nH

1.4 pF

8.85GHz

50

value
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 مقایسه مشخصات فیلتر فوق پهن باند پیشنهادی در این مقاله با فیلترهای دیگر:)9(جدول
FBW
Ref

Return

Roll-

loss

off(dB/

Stop band (GHz)

Group delay (ns)

Size

Geometry

FOM

GHz)

)(درصد

[9]

124

12/4-11/4

1

<2/9

2/24  ×1 

19/4

Cpw/microstrip

948

[4]

124

12/1-11/4

19

<2/24

1/49  ×2/24 

12

multi-mode

614

[12]

49

18-12

12

<2/2

2/1  ×2/26 

19/4

[12]

126

19-12

12/4

<2/2

 ×2/4 

6/19

[19]

124

22-12

12

<2/2

1  ×2/4 

4/29

[14]

42

22-12

14

-

1/99  ×2/9 

9/4

[16]
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26-19

14

<2/94

 ×2/24 

9/14

This work
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22-19/8
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modified split ring

849

resonator
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ring resonator
Defected ground

1242

structure
Cascade lowpass

922

and highpass
Cascade bandpass

1122

and bandstop
Metamaterial

849/19

structure

 نتیجهگیری-9
 با استفاده از یک سلول، یک فیلتر میانگذر فوق پهن باند،در این مقاله
 ساختار سلول اصالح شده ترکیبی از.فراماده جدید اصالح شده است
یک سلول خط تأخیر ساخته شده بر پایه ساختارهای فراماده به همراه
،شاخه اتصال کوتاه که امکان ایجاد صفر انتقال را فراهم مینماید
 فیلترهای فوق، بر اساس ساختار سلول پهن باند ارائه شده.میباشد
 سلول خط4  با متوالی قرار دادن،پهن باند مختلفی طراحی و درنهایت
 فیلتر فوق پهن باند با عملکرد، شاخه اتصال کوتاه9 تأخیر به همراه
 شبیهسازی و درنهایت ساختهHFSSفیلتری بسیار مناسب در نرمافزار
 قابل ذکر است مشابهت بسیار خوبی در نتایج ساخت و.شده است
 فیلترهای پیشنهادی در این مقاله در.شبیهسازی مشاهده میشود
، دارای پهنای باند بسیار بیشتر،مقایسه با بسیاری از فیلترهای دیگر
.ابعاد کوچکتر و پهنای باند ممنوعه بزرگتری میباشد
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