11 شماره پیاپی

8941  تابستان،2  شماره،94  جلد،مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز

LTE  خمشده در کاربردهایSدیپلکسر با رزوناتورهای حلقوی مکمل شکافدار به شکل
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) و رزوناتور حلقوی مکملل شلکافدار بلرایSIW(  در این مقاله ساختار جدیدی از یک دیپلکسر با استفاده از تکنولوژی موجبرمجتمعشده:چکیده
 شلکل درS  توسط رزوناتور حلقوی, این دیپلکسر فشردهشده. گیگاهرتز طراحی شده است2/8  گیگاهرتز و8/9  در فرکانس هایLTE کاربردهای
 در این طرح ابتدا فیلترهای متناظر با هریک از باندها در شبیهساز طراحی و سپس با اسلتفاده از پارامترهلای.یک ساختار موجبری ارائه شده است
 با توجه به نتایج اندازهگیلری دیپلکسلر سلاختهشلده دهانلههلای. شکل در ورودی دیپلکسر بهینهسازی شدTپراکندگی هر یک از فیلترها ساختار
 گیگاهرتز بلهترتیلب2/8  گیگاهرتز و8/9 ورودی و خروجی تطبیق امپدانسی مناسبی در باندهای مورد نظر دارند و تلفات انتقالی در فرکانس های
 نهایتا سلاختار پیشلنهادی کلارایی بسلیار. دسیبل است93 مقدار ایزوالسیون بین دهانههای خروجی بیش از. دسیبل است2  دسیبل و8 حدود
 ساخت آسان و قابلیت مجتمعسازیشدن،  ایزوالسیون باال،  تلفات پایین،  این ساختار مزیتهایی را مانند ابعاد کوچک.مطلوبی را منعکس میکند
.با دیگر مدارات مسطح را دارد
. رزوناتورهای حلقوی مکمل، موجبر مجتمعشده، ریزنوار، دیپلکسر:واژههای کلیدی

Diplexer Embedded with Crisped S-shaped Complementary Split
Ring Resonators for LTE Band Application
P.Mohammadi, Assistant Professor1; A.Banihashem, PhD. Student2
1- Department of Electrical Engineering, Islamic Azad University, Urmia, Iran, Email: p.mohammadi@iaurmia.ac.ir
2- Department of Electrical Engineering, Islamic Azad University, Urmia, Iran, Email: ali_banihashem@yahoo.com
Abstract: In this paper, a novel structure of diplexer is designed based on Substrate Integrated Wave guide (SIW) technology and Sshaped complementary split ring resonator to operate in LTE1.3 GHz - 2.1 GHz band. A miniaturized and compact SIW diplexer
implemented by Crisped S-shaped Complementary Split Ring operated in a waveguide format is proposed and presented. In design
process, firstly, the filters corresponding to each of the bands is designed in simulator, then by using S-parameter of each filter the Tshaped structure dimensions of the input feeding diplexer is achieved and optimized. It is deduced from measurement results of
diplexer that input and output impedance matching in the respective bands, transmission losses are1dB and 2dB for 1.3 GHz and 2.1
GHz respectively. The isolation between output ports is better than 30dB. Finally the proposed structure reflects the performance is
highly desirable. This structure illustrates advantages in terms of the small size, low loss, high isolation, easy realization and
integration with other planar circuits.
Keywords: Diplexer, microstrip, SIW, complementary split ring resonator.
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- 8مقدمه

دیپلکسر با رزوناتورهای حلقوی مکمل شکافدار . . .

- 2طراحی ساختار

دیپلکسر وسیلهای برای تقسیم یک باند فرکانسی به دو بانلد فرکانسلی
باریکتر یا ترکیب دو باند فرکانسی باریک به یک باند فرکانسی وسلیع
است .این وسیله کاربرد زیادی در سیستمهلای مخلابرات ملاهوارهای و
رادار [ ]8-2دارد .به کمک آن ملیتلوان از یلک آنلتن بلرای بانلدهای
فرکانسی متفاوت استفاده کرد .بنابراین موجلب کلاهش ابعلاد سیسلتم

ایجاد حلقههای رزونانسی مکمل شکافدار در موجبرهای مجتملعشلده
باعث کاهش فرکلانس کلار و در نتیجله عملکلرد زیلر فرکلانس قطلع
میشود .این رفتار بهصورت ضریب دیالکتریک منفی در ملدار معلادل
موجبر مجتمعشلده دیلده ملیشلود کله دلیلل کلاهش ابعلاد ملوجبر
مجتمعشده است .در این مقاله فیلترهای مورد استفاده بلرای بانلدهای
فرکانسی  LTEبهصورت موجبر مجتمع شده هسلتند کله بلا رزونلاتور

میشود .امروزه با پیشرفت سیستمهلای مخلابراتی بلا ابعلاد کوچلک و

دامنههای خروجی است ولی تلفات انتقالی نسلبتا زیلادی (بیشلتر از 2

حلقوی بهصلورت حلرف  Sکله در شلکل  8نشلان دادهشلده طراحلی
شده اند .پاسخ این فیلترها بهصورت باند باریلک اسلت ,بنلابراین بلرای
طراحی دیپلکسر با باندهای فرکانسی نزدیک به هم کامال مناسب است.
زیر الیه مورد استفاده  RO4003با ضخامت  3/1821میلیمتر اسلت .در
مورد موجبر مجتمعشده قطر سوراخ ها  3/1میلیمتلر و فاصلله آنهلا از
یکدیگر  8/9میلیمتر است .ابعاد موجبر از رابطه[:]7
()8
W
)  W  (4R2 ) / (0.95P
d

دسیبل در هر خروجی) دارد .دیپلکسرهایی کله درآنهلا از فیلترهلای

فاصلله سلوراخهلا از
محاسبه میشودکه در آن شعام سوراخها و
یکدیگر و  Wعرض موجبر معادل موجبر مجتمع شده است .با توجه به
فرکانس کار فیلتر ها عرض  Wمحاسبه شده و سپس  WSIWاز معادلله
 8محاسبه میشود.

تعداد زیاد کانالهای ارتباطی نیاز بیشتری به دیپلکسلرهایی بلا ابعلاد
کوچک ,ایزوالسیون زیاد و تلفات کمتر وجلود دارد .خلوا

الکتریکلی

مانند پهنای باند کانال ,فاصله فرکانسی بین کانالها ,افلت بازگشلتی و
قابلیت حذف سیگنالهای خارج از باند فرکانسلی نلوم مقسلم تلوان و
فیلترهای مورد استفاده در دیپلکسر را تعیین ملیکننلد[ .]9دیپلکسلر
طراحلیشللده در [ ]9دارای ابعللاد کوچللک و ایزوالسللیون خللوبی بللین

موجبری استفاده میشود کاربردهای فراوانی دارند ,ولی ابعاد آنها بزرگ
بوده و قابلیت مجتمعشدن با قطعات مخابراتی مسطح را ندارند .در []5
از تکنولوژی موجبر مجتمعشده در طراحی یک دیپلکسر استفاده شلده

SIW

d

است که ایزوالسیون و تطبیق امپدانسی خوبی را نشان ملیدهلد وللی
ابعلاد قطعله نسلبتا بلزرگ بلوده و تلفلات انتقلال نسلبتا زیلاد اسلت.
رزوناتورهللای حلقللوی مکمللل شللکافدار کلله جهللت سللنتز خطللو
مایکروستریپ متامتریال با ضلریب دی الکتریلک منفلی معرفلی شلده
اند[ ]1-1روشی مناسب برای کاهش ابعاد قطعات مخلابراتی هسلتند.
همچنین تکنولوژی موجبرهای مجتمع بهصورت آرایهای از سوراخ های
متالیزهشده کاربردهای فراوانی در طراحلی قطعلات مخلابراتی مسلطح
دارند .از لحاظ مشخصلات الکتریکلی هماننلد ضلریب کیفیلت ,تلفلات
انتقال و قابلیت انتقال توان تکنولوژی موجبرهای مجتمعشده نسبت به

مخابراتی گزارش شده است[ .]4-89ترکیب موجبرهای مجتمعشده بلا
رزوناتورهای حلقلوی مکملل شلکافدار منجلربله کلارکرد سیسلتم در

Port #2

Cc

Cc

Ld

Ld
Lr/2

زیادی از تکنولوژی موجبرهلای مجتملع در سلاخت قطعلات غیرفعلال

Lc

Cr/2

خطو مایکرواسترسپ و موجبر هلم صلفحه برتلری دارد .کاربردهلای

Lc
Port #1

فرکانسهای پایینتر از فرکانس قطع موجبر و در نتیجه کلاهش ابعلاد
میشود .در [ ]14-15فیلترهای موجبر مجتمعشده که بلا حلقلههلای
مکمل شکاف دار رزونانسی بار شده اند بررسی شده است .در این مقالله
یک نوم جدید دیپلکسر ارایهشده است که در آن فیلترها از نوم موجبر
مجتمعشده هستند .بهمنظور کاهش ابعاد فیلترهای ملورد اسلتفاده بلا
حلقلله هللای نللاقا رزونانسللی بللار شللدهانللد .شللبکه ورودی دیپلکسللر
پیشنهادی بهصورت یک خط مایکرواستریپ  Tشکل میباشد که بلرای
تطبیق امپدانسی خروجی ملدار  Tشلکل بلا ملدار ورودی فیلترهلا از

خطو مایکرواستریپ با عرضهای متفاوت استفاده شده است.

Serial no.88

شکل  :8فیلتر موجبر مجتمعشده پیشنهادی و مدل مدار معادل

با در نظرگرفتن فرکانس عملکرد فیلترهای مورد اسلتفاده ،مقلادیر
طرح اولیه فیلترها محاسبه شده و سپس توسط نرم افزار  HFSSبهینله
میشوند .در مدل مدار معادل [ ]82سلف  Ldبهدلیل وجود سوراخهای
متالیزه موج بر مجتمع شده است و مدار معلادل حلقله هلای رزونانسلی
بللهصللورت ترکیللب مللوازی  Lrو  Crهسللتند Lc .بللهدلیللل کوپلینلل
مغناطیسی بین شکاف موجود در حلقههای بیرونلی رزوناتورهلا و خلط
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انتفال موجبری ایجاد میشود .کوپلینل الکتریکلی بلین خلط انتقلال
موجبری و حلقههای رزونانسی باعث ایجاد اثلر خلازنی بله صلورت Cc
میشود.
بر اساس مدل فوق صفر انتقال فیلتر در فرکانس زیر است:
1
() 2
f 
2 LcC c

z

طراحی فیلترها با استفاده از روش کالسیک صورت میگیلرد یعنلی در
ابتدا مشخصات فیلتر شامل ضریب کیفیت ) (Qو ضریب کوپالژ ) (Mبر
اساس مقادیر عناصر مدار معادل تعیین میشوند.
ضریب کلوپالژ رزوناتورهلای کوپلل شلده از فرملول زیلر محاسلبه
میشود:
2
2
f f2
() 9
M  1
f 12  f 22

پارامترهای پراکندگی فیلترها نشان داده شده است .با توجله بله نحلوه
عملکرد دیپلکسر امپدانس ورودی فیلترهلا در فرکلانس هلای طراحلی
تعیین میشود.
جدول  :8پارامترهای بهینهشده برای فیلترها
(Filter )1/2GHz
2#
7/8 mm
8/88 mm
1/9 mm
1/3 mm
1/8 mm
8 mm
28 mm
1/4 mm
1/4 mm

a
b
c
d
W50
L50
Wsiw
Pd
Rd

XY Plot 1

HFSSDesign1

0.00

Curve Info
))dB(S(1,1
Setup1 : Sw eep
))dB(S(2,1
Setup1 : Sw eep

-12.50
-25.00
-37.50
-50.00

2f o
f 3dB

-62.50

Qe 

-75.00
3.50

فرکانسلی اسلت کله در آن  S21حلداکرر اسلت.
در فرمول فلوق
پهنای باندی است که  S21از مقدار حداکرر بهاندازه  9دسیبلل
کاهش میابد.
طراحی فیلترهای پیشنهادی با در نظرگرفتن فرکانسهلای  8/9GHzو
) 2/8GHzباند  )LTEشروم ملیشلود .هلر دو فرکلانس بایلد کمتلر از
فرکانس قطع موجبر معادل موجبر مجتمعشده باشند .فرکانس قطع مد
اصلی TE10در موجبر مستطیلی از فرمول زیر محاسبه میگردد:
c
() 5
f

cTE 10

که در آن wعرض موجبر معادل موجبلر مجتملعشلده c ،سلرعت نلور،
ضریب نفوذ الکتریکی نسبی و ضلریب نفلوذ مغناطیسلی نسلبی
هستند .فرکانس قطع  2/1GHzانتخاب میشود که فرکانسهلای کلار
رزوناتورهای فیلترها هر دو کمتر از آن بوده وشامل بانلد  LTEو فقلط
مد اصللی ملوجبلر ملیباشلد .مقلدار  wاز فرملول (w=21/9mm )5
محاسبه میشود WSIW .از رابطه ( )8برابر  WSIW= 24/9mmاسلت ،کله
پس از بهینهسازی  WSIW=12mmاست.
مقادیرپارامترهای بهینهشده فیلترها در جدول  8داده شده اسلت.
نتایج شبیهسازی فیلترها با فرکانسهای رزونانس  8/9GHzو 2/8GHz
در اشکال 2و  9بهترتیب نشان داده شده است .مطابق اشکال 2و  9هر
دو فیلتر در فرکانسهای مورد نظر پاسخ باند باریک مناسبی دارند.
پارامترهای پراکندگی مربو به فیلترها برای طراحی شبکه تغذیله
 Tشکل استفاده میشود .در شکل  9مدار مورد اسلتفاده در نلرم افلزار
 ADSبه منظور طراحلی شلبکه تغذیله ورودی دیپلکسلر بلا توجله بله

2.50

3.00

2.00
]Freq [GHz

1.50

1.00

0.50

-87.50

شکل  :2اندازه پارامترهای پراکندگی برای فیلتر پیشنهادی با استفاده از
پارامترهای بهینهشده در  8/9گیگاهرتز
XY Plot 1

HFSSDesign1

0.00
Curve Info
))dB(S(1,1
Setup1 : Sw eep

-10.00

))dB(S(2,1
Setup1 : Sw eep

-20.00

Y1

2w r  r

Serial no.88

(Filter )1/3 GHz
1#
11/8 mm
8/8 mm
1/1 mm
1/6 mm
1/8 mm
8 mm
28 mm
1/ 4 mm
1/4 mm

Parameters

Y1

که f1و f2فرکانسهای رزونانس مد پایین و باال هستند.
ضریب کیفیت فیلترها [ ]11بهصورت زیر است:
() 9

دیپلکسر با رزوناتورهای حلقوی مکمل شکافدار . . .

-30.00

-40.00

-50.00

-60.00
3.50

3.00

2.50

2.00
]Freq [GHz

1.50

1.00

0.50

شکل  :9پارامترهای پراکندگی برای فیلتر پیشنهادی با پارامترهای بهینهشده
در  2/8گیگاهرتز

شکل  :9مدار دیپلکسر برای تحلیل مداری در

نرم افزارADS

امپدانس ورودی مربو به فیلترها جهلت محاسلبه ابعلاد خطلو
انتقال برای اتصال فیلتر به ملدار ورودی از روابلط زیلر قابلل محاسلبه
است:
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()1




for f1 1.3 GHz
for f1  2.1 GHz

50 


Zin1 

for f1 1.3 GHz
for f1  2.1 GHz


50 

Zin 2

دیپلکسر با رزوناتورهای حلقوی مکمل شکافدار . . .
شکل  :1نتیجه شبیهسازی پارامترهای پراکندگی برای دیپلکسر بهینهشده
درمحیطADS

در شکل  5مدار مورد استفاده برای ایجاد امپدانسهای فوق نشان داده
شدهاند.

شکل  :7لی اوت پیشنهادی برای دیپلکسر
XY Plot 1

HFSSDesign1

0.00

-20.00

-40.00

Y1

-60.00
Curve Info
))dB(S(1,1
Setup1 : Sw eep

شکل  :5امپدانس مشاهدهشده ورودی از هر دو انتهای خط انتقال.

-80.00

))dB(S(2,1
Setup1 : Sw eep
))dB(S(3,1
Setup1 : Sw eep

-100.00

))dB(S(3,2
Setup1 : Sw eep

مقادیر بهینه شلده خطلو مایکرواسلتریپ شلکل  5در جلدول 2
بهصورت زیر داده شدهاند.
جدول  :2مقادیر بهینهشده برای بخش تغذیه  Tشکل از بهینهساز
W1
L1
W2
L2
82

8/9

83

9

ADS

پارامتر

ابعاد(میلیمتر)

شکل  1نتایج شبیهسازی دیپلکسر پیشنهادی با نرم افلزار  ADSرا
نشللان م لیدهللد ,کلله در آن افللت بازگشللتی و تللوانهللای خروجللی و
ایزوالسیون دهانههای خروجی ) (S23نشان داده شده اسلت .بلهمنظلور
تصللدیق نتللایج اسللتخراجشللده از  ADSطللرح پیشللنهادی درHFSS
شبیه سازی میشود .شکل  7دیپلکسلر رسلم شلده و شلکل  1نتلایج
شبیهسازی را نشان میدهد .نتایج شبیهسازی  HFSSمطابقلت خلوبی
با نتایج شبیهسازی  ADSدارند.

-120.00
3.50

3.00

2.50

2.00
]Freq [GHz

1.50

1.00

شکل  :1پارامترهای پراکندگی برای دیپلکسر بهینهشده

0.50

در HFSS

مطابق شکل  1افت بازگشتی بهتلر از  85دسلیبلل ,افلت انتقلال
حدود  3/5دسیبل برای هر دو فرکانس مورد نظر و ایزوالسیون بهتر از
 95دسیبل در شبیهسازی دیده میشود.
شکل توزیع چگالی جریان که متناسب با میلدانهلای مغناطیسلی
است در شکل  4نشان داده شده است .مطابق انتظار چگالی جریان در
فرکانس  8/9GHzدر حلقه رزونانسی بزرگتر و در فرکانس  2/8GHzدر
حلقه رزونانسی کوچکتر بیشتر است.
دیپلکسر ساختهشده و نتایج شبیهسازی و اندازهگیلری در اشلکال
 83و  88بهترتیب نشلان داده شلده انلد .مطلابق شلکل ) 88(aنتلایج
اندازهگیری تطبیق امپدانسی مدار ورودی در فرکانس های 8/9 GHz
و  2/8GHzرا نشان میدهد .همچنین افت انتقال هم حدود  8دسیبل
و  2دسیبل بهترتیب در فرکانسهای فوق میباشد .تفاوت کملی بلین
نتایج اندازهگیری و شبیهسازی مربو به کلانکتور  SMAو مشخصلات
الکتریکی  PCBاست .مطابق شکل ) 11(bایزوالسیون بین دهانههلای
خروجللی ) (S23بهتللر از  93دسلیبللل و دهانللههللای خروجللی تطبیللق
امپدانسی در فرکانسهای  8/9 GHzو  2/8GHzدارند.
با توجله بله شلکل ( 88)aو فرملول ( )5ضلریب کیفیلت فیلترهلا
بهصورت زیر محاسبه میشوند:
در مورد فیلتر اول ()8/9GHz
f3dB  140MHz, Qe  18
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در مورد فیلتر دوم ()2/8GHz
f3dB  172MHz, Qe  24

دیپلکسر با رزوناتورهای حلقوی مکمل شکافدار . . .
شکل  )a( :88نتایج شبیهسازی و اندازهگیری افت بازگشتی ورودی و توان
انتقالی به دهانههای خروجی ( )bنتایج شبیهسازی و اندازهگیری افت
بازگشتی در دهانههای خروجی و ایزوالسیون
جدول  :9مقایسه دیپلکسر پیشنهادی با دیپلکسر مشابه
مرجع []89
×0/002 ×0/112
0/12
خروجی8
خروجی2

)(b

(b)8/9 GHz

0

Measurement
Simulation

-10
S31
S21

S11

dB

-25
-30
-35
2
2.5
Frequency GHz
)(a

3

1.5

1

-40
0.5

0

-10
S22
-20

S33

S23
-40

-50

2
2.5
Frequency GHz
)(b

1.5

1

-60
0.5

dB

-30
Measurement
Simulation

دسیبل 92

دسیبل 92

-15
-20

Serial no.88

دسیبل 21

دسیبل 99

دسیبل 99

دسیبل 51

(میزان توقف)

در جدول  9طول موج در فضای آزاد مربو به فرکانس مرکزی
خروجی شماره  8میباشد و در محاسبه ابعاد طول خط مایکرواستریپ
مربو به تغذیه آنتن در نظر گرفته نشده است .همچنین میزان توقلف
سیگنال در خروجی ( 8دسیبل )52در فرکانس 2/8 GHzو در خروجی
( 2دسیبل  )99در فرکانس  8/9 GHzاست.
مطابق جدول افت انتقال دیپلکسر پیشنهادی از مرجع [ ]89بهتلر
میباشد .همچنین میزان توقف سلیگنال در هلر دو خروجلی از مرجلع
[ ]89بیشتر است.

-5

3.5

خروجی2

خروجی8

خروجی2

خروجی8

(افت انتقال)

ایزوالسیون

شکل  :83نمونه دیپلکسر ساختهشده

3

دسیبل 2/9

دسیبل 8/1

دسیبل 2

دسیبل8

ابعاد دیپلکسر

)(a

شکل  :4توزیع چگالی جریان در دیپلکسر ) (aفرکانس
فرکانس 2/8GHz

3.5

ساختار پیشنهادی در این
مقاله
×0/11 ×0/001
0/12
خروجی8
خروجی2

- 9نتیجه
در ایللن مقاللله یللک دیپلکسللر بلله صللورت مللوجبللر مجتمللعشللده و
کوچکسازیشده توسط رزوناتورهای حلقوی مکمل شکافدار ارائه شد.
باندهای گذر دیپلکسر در زیر فرکانس قطع موجبر میباشند در نتیجله
ابعاد قطعه کاهش مییابد .در دیپلکسر پیشنهادی از دو تکنولوژی مدار
مجتمع و حلقههای رزونانسلی مکملل شلکافدار بله صلورت همزملان
استفاده شد .مدار پیشنهادی عالوه بر سادگی قابلیت مجتملعشلدن بلا
سایر قطعات مسطح را نیز دارد .همانطور کله نشلان داده شلد تلفلات
انتقال در باندهای فرکانسی  8/9GHzو  2/8 GHzبهترتیب  8دسیبل،
 2دسیبل بوده و ایزوالسلیون بلین دهانله هلای خروجلی بهتلر از 93
دسیبل اسلت .بلا توجله بله بانلد فرکانسلی ملورد اسلتفاده دیپلکسلر
پیشنهادی برای بانلد LTEمناسلب اسلت .همچنلین ملیتلوان بلرای
کاربرهای جدیدی مانند نسلهای جدید موبایل ) (5Gنیز دیپلکسرهایی
را با توجه به باند فرکانسی و با روش پیشنهادی در این مقالله طراحلی
کرد.
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