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 «رادار»مجله علمی ـ ژپوهشی 
 99-91؛ ص 9315 زمستان، 4، شماره چهارمسال 

 

 دو باند عبور ینمناسب ب  یزولهدو بانده با ا گذریانم یکرواستریپما یلترف یطراح

  *3یفرخ حجت کاشان ،2یخواجو یسهنف ،1یمحبوبه خواجو
 ایران علم و صنعتدانشگاه  ،استاد -3 ایران ،دزفول دانشگاه آزاد اسالمی، ،ارشد یکارشناس یدانشجو -2و  1

 (63/64/49؛ پذیرش: 11/60/49)دریافت:  

 چکیده
مناسب بین دو باند عبور ارائه شده است. در این طراحی  از یی      گذر دو بانده با ایزولهدر این مقاله طرح جدیدی از فیلتر مایکرواستریپ میان

برای رسیدن به مقیادیر بهینیه پارامترهیای     ادامه در های فرکانس  مطلوب در باند عبور استفاده شده است. طرح پایه برای رسیدن به مشخصه

دو بانده بودن و ایزولیه مناسیب    ،فشرده ابعاد فاده شده است.زمین است  نقص در الیه روشتلفات بازگشت  و عبوری از  فیلتر مانند پهنای باند،

در جدول  با هم  نیزم  هینقص در ال روشتغییرات فیلتر قبل و بعد از اعمال  شود. بین دو باند عبور از جمله خصوصیات این فیلتر محسوب م 

است. فیلتیر میورد    GHz84/4 و  GHz 8/3 باندهای فرکانس عملکرد در بررس  سازی برای فیلتر پشنهادی شامل  نتایج شبیه اند.مقایسه شده

  و پهنیای بانید عبیوری    -dB1/2 و -dB 5/2تلفیات عبیوری    ،-dB52 و -dB55 به ترتیب دارای تلفات بازگشت  نظر در این باندهای فرکانس 

MHz 88  دارد. سازیهای فیلتر ساخته شده مطابقت خوب  با نتایج شبیه برای هر دو باند است. مشخصه 

 

 کلیدی واژگان

 .ینزم  یهنقص در ال ی،تلفات عبور ی،باند، تلفات بازگشت یدو بانده، پهنا گذریانم یلترف

 

 مقدمه .1
فیلترهای میایکروویوی یکی  از مهمتیرین عناصیر فییر فعیال در       

یی  فیلتیر سیاختاری اسیت کیه      . باشند های مایکروویو م  شبکه

هیای دیریر را جیذب و ییا      فرکانس معین  را عبور داده و فرکانس

 در مهندس ، هپیدایش این تعریف ساداز ابتدای  کند. تضعیف م 

تیا فیلترهیای  بیا     کار گرفته شده اسیت به 9علم و دانش خالقیت،

کمتر طراح  و   وزن و هزینه کوچکتر،  ابعاد و اندازه عملکرد بهتر،

فیلترهییای  کییار گرفتییه شییود. بییرای کاربردهییای مختلییف بییه  

  داشیته  تمایکرواستریپ  نقش مهم  در طراح  مدارهای مخابرا

های زیادی بیرای طراحی  فیلترهیای  کیه بتوانید       و تاکنون تالش

جوابروی نیازهای روزافزون صنایع الکترونی  و مخابرات بویژه در 

انجام شده است. این فیلترها یکی    های مایکروویو باشند، فرکانس

از مهمتییرین ابزارهییا در مییدارات مییایکروویو هسییتند. بسیییاری از 

هیای   سیالتورها برای حیذ  سییرنال  کاربردها مانند میکسرها و ا

یکروویو اهیای می   گیذر دارنید. فیلتیر    ناخواسته نیاز به فیلتر پیایین 

ای،  رهاعناصری هستند که گزینش فرکانس  را در مخابرات میاهو 

هییای جنییك الکترونییی  در    مخییابرات سیییار، رادار، سیسییتم  

های متنوع   کنند. تاکنون روش های مایکروویو فراهم م  فرکانس

[  بیا  9طراح  فیلترهای دو فرکانس  ارائه شیده اسیت. در     برای
 

 kashani@iust.ac.irرایانامه نویسنده مسئول: *

راح  و یگذر، فیلتیر دو فرکانسی  طی    اتصال موازی دو فیلتر میان

فیلتر دو بانده را با ترکیب کیردن یی     9ساخته شده است. تسای

گیذر بانید وسییع محقید کیرده      نرذر و ی  فیلتر میان فیلتر میان

ترکیب دو سیاختار فیلتیری   اما این دو ساختار به علت  .[5است  

بزرگی  دارنید.    مختلف در طراح  فیلتر دو فرکانس  ابعاد نسیبتا  

فیلترهای دو فرکانس  را بیا اسیتفاده از خطیون انتقیال و      5گوان

امیا در ایین فیلترهیا،     .[3اند   های انتهای باز طراح  کرده استاب

بیا اسیتفاده از    3مشخصه بانید حیذ  فیلتیر فیعیف اسیت. چین      

های مربع  سرپینسک  مرتبه دو سه فیلتیر دو فرکانسی    رزوناتور

WLAN
مرتبیه   5رزوناتور سرپینسک  .[4را طراح  کرده است   4

و رزوناتور سرپینسک  مرتبه دو برای  GHz4/5  سه برای فرکانس

اند. مزییت ایین سیاختار کیاهش      طراح  شده GHz 5/5 فرکانس

کتال  است اما عیب ابعاد فیلتر به دلیل استفاده از رزوناتورهای فرا

سیازی بیرای   این روش پیچیدگ  ساختار رزوناتور و انجیام بهینیه  

 .های مورد نظر است رزونانس درفرکانس

  عبیوری مزیت این فیلتر کوچ  بودن سیاختار نن و تلفیات    

کم است. اما میزان گزینش فرکانس  و حذ  فیلتر در بانید قطیع   
 

1 Tsai 
2 Guan 
3 Chen 
4 Wireless Local Area Network 
5 Sierpinski 
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 WLANطراح  فیلترهای دو فرکانس  برای [ 1  فعیف است. در

ده است. در این ساختار شاز ساختار انباشته شده عمودی استفاده 

ای بیه صیورت پشیته کنیار هیم قیرار        رزوناتورهای امپیدانس پلیه  

طیور قابیل   ه شود که ابعاد فیلتیر بی   اند و این عمل باعث م  گرفته

 قطیع توجه  کاهش پیدا کند. عیب ایین فیلتیر در داشیتن بانید     

در دو باند عبور است. در  dB5 بیشتر از عبوریاالی  کم و تلفات ب

گییذر بییا اسییتفاده از رزوناتورهییای  [ فیلتییر دو فرکانسیی  میییان8 

شامل  ESR. هر ارائه شده است (ESR9) هایرذاری شدجمارپیچ  

دو مجموعه از خطون مارپیچ  جایریذاری شیده در یی  حلقیه     

با استفاده از  است. (MROP) باز یکرواستریپ  مستطیل  انتهایام

هیای فیلتیر     مشخصه DGS روشکوپالژهای مضاعف و استفاده از 

  لتیر یف  طراحی  یبیرا  انید.   بهینیه شیده   [8  گذر دو بانده درمیان

 یهیا  و اسیتاب  ESIRs ی[ از رزوناتورها1چند بانده در   گذرانیم

میدل میداری    [92  در استفاده شده اسیت.  SIRs  شده یبارگذار

 گذر دو بانده ارائه شده است.فیلتر میان

مناسیب    زولیه یبیا ا  دو بانیده  گذرانیم لتریف  یمقاله  نیدر ا

و رزوناتور  یا استفاده از رزوناتور امپدانس پلهبا  ،دو باند عبور نیب

افافه شیدن کیاپلر قیرار داده شیده در وسیت سیاختار       ی و حلقو

بهبییود مشخصییه   بییه منظییورارائییه شییده اسییت.  ه،یییرزونییاتور پا

 نیزمی   هیی نقیص در ال  روشدو باند عبیور از   یمرکز یها فرکانس

 استفاده شده است. 

 . طراحی فیلتر2

 در دو مرحله انجام شده است که شامل: لتریف  طراح

 هیساختار پا  . طراح5-9

بیه منظیور تنظییم     هیی . افافه کردن کاپلر به سیاختار پا 5-5

 باندهای فرکانس 

هییای پاسیی   و بهبییود مشخصییه DGS روش. اسییتفاده از 5-3

 فرکانس  فیلتر پایه

 طراحی ساختار پایه .2-1

ای  از رزوناتورهیای امپیدانس پلیه    پاییه برای طراح  سیاختار  

ای به دلیل سیاختار   رزوناتورهای امپدانس پله استفاده شده است.

 ساده و روابت تحلیل  نسان بیش از سایر رزوناتورهای دیرر میورد 

 .گیرندم  استفاده قرار

ای انتها باز نیم موج  ساختار پایه رزوناتور امپدانس پله 9 شکل

5/λ  رزوناتور پیشنهادی از ی  مقطع امپدانس  دهد. را نشان م

همراه با دو مقطع امپدانس پایین  1θالکتریک   با طول Z1باالی 
 

1 Embedded Spiral Resonators (ESR) 

Z2   2با طول الکتریکθ 99  تشکیل شده است .] 

θ2 θ1 θ2

Z2
Z1

Z2  

 .[λ  99/5ای نیم موج  ساختار رزوناتور امپدانس پله .1 شکل

 Z2( با توجه به نسبت 9وفعیت رزونانس رزوناتور از طرید رابطه )

 [.99  نید دست م هب Z1به 

RZ = Z2 / Z1 = tanθ1 .tanθ2                               (9)  

RZ ای است. فرکانس اصل   امپدانس رزوناتور امپدانس پله نسبت

(f0)  و اولین فرکانس ناخواسته(fsb1  ) برای رزوناتور از طرید رابطه

 [.99  دنی دست م ه( ب5)

(5)                                               
    

  
 

 

      √  
                       

ای را در برابیر   امپدانس رزوناتور امپدانس پلهنسبت  ،5 شکل

دهد. بیا انتخیاب    اولین فرکانس ناخواسته نشان م  نرمالیزه شدن

 مناسب نسبت امپدانس، مد حذ  اول به سمت محدوده فرکانس 

تغییر پیدا کرده است که این موفوع باعث وسعت باند قطع  باالتر

 شود. م 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.80.7 0.9 1.0

1.5

5.0

3.5

3.0

2.5

2.0

4.5

4.0

Impedance Ratio (Rz)

fs
b1

 /
 f

0

 

امپدانس با نرمالیزه شدن فرکانس رابطه بین نسبت  .2 شکل

 .[99  ای سته اول رزوناتور امپدانس پلهناخوا

ابتدا با طراح  ساختار پایه که شامل رزونیاتور  در این مقاله   

حلقوی است، پاس  فرکانس  با دو بانده عبور محقد شیده اسیت.   

ار الیف( نشیان داده اسیت. ایین سیاخت      -3) ساختار پایه در شکل

عنوان خطون انتفیال  ه ب Ω 52شامل دو پورت ورودی و خروج  

ای  و ی  رزوناتور حلقوی که از طرید دو رزونیاتور امپیدانس پلیه   

 باشد.  اند، م  ها متصل شده دیرر به پورت

هیای   دنیای الکترونی  امروز به سمت دنیای ابزارهیا و المیان  

هیر چیه کیه     ،فشرده و کوچ  رو به پیشرفت است. عالوه بر این

برخوردار  ساختار طراح  شده از ابعاد کوچکتر و سادگ  بیشتری

تر خواهد بود.  باشد، زمان الزم برای رسیدن به نتیجه نهای  کوتاه
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که باعیث  مایکرواستریپ به دلیل این روشاستفاده از طور کل  هب

شود و همچنین  ها م  هزینه سازی ابعاد و در نتیجه کاهشفشرده

های باال کارای  خود را از  که سلف و خازن در فرکانسنبه دلیل ای

 دهند، بسیار مورد توجه است. دست م 

50Ω

50Ω

5.1mm

1.44mm

15.3mm

15.3mm
0.67mm

0.31mm

0.28mm

 
 )الف(

-80

-60

-40

-20

0

S
[d

B
]

65432 7

S(1,1)

S(2,1)

Frequency, GHz 
 )ب(

 .پاس  فرکانس  ساختار پایه )ب( .ساختار پایه )الف( .9کل ش

دو بانید  دارای (  )ب( 3 شیکل  )پاس  فرکانس  ساختار پاییه  

اسیت.   GHz94/4  و GHz 5/3 هیای مرکیزی   عبیور بیا فرکیانس   

 -dB 8/2 باندهای عبور به ترتیب دارای تلفیات عبیوری  همچنین 

 -dB 1/98و  -dB 1/52و تلفات بازگشیت  برابیر بیا     -dB 28/9و

و  MHz 39 به ترتیب دارای پهنای باند عبور هر دو باندباشند.  م 

MHz 34 هستند . 

ب ه منو ور    هی  کردن کاپلر به ساختار پااضافه . 2-2

 تنویم باندهای فرکانسی
 سیاختار کیاپلر   های مرکزی باندهای عبیور،  جهت تنظیم فرکانس

با افافه شدن این ساختار،  .اند شده افافه ( به ساختار پایه4شکل)

درون  اپلرمحیل قیرار گیرفتن کی     فیلتر پایه طراحی  شیده اسیت.   

شود تا مسییر   حلقه بسته باعث م رزوناتور است.  ویرزوناتور حلق

 تر شود. جریان طوالن 

را پاییه  فیلتیر   ساختار پاییه و پاس  فرکانس  مقایسه  5 شکل

مربیون بیه    F2پاس  فرکانس  سیاختار پاییه و    F1 دهد. نشان م 

طور که از پاسی   هماندهد.  پاس  فرکانس  فیلتر پایه را نشان م 

دارای دو باند عبور این ساختار  پایه مشخص است، فرکانس  فیلتر

البتیه  اسیت.   GHz 88/4 و GHz 8/3 هیای مرکیزی   بیا فرکیانس  

اند.  پارامترهای دیرر مثل پهنای باند و تلفات عبوری کاهش یافته

زمیین اسیتفاده     نقیص در الییه   روشبرای بهبود این پارامترها از 

 ایم.  کرده

50Ω

50Ω

7.42mm

14.6mm0.5mm

0.3mm

0.31mm

 
 پایهفیلتر ساختار  .4شکل 

S(1,1)

S(2,1)

F1

F2

765432

-80

-60

-40

-20

0

S
[d

B
]

Frequency, GHz 

 پایه.فیلتر  ساختار پایه وپاس  فرکانس  مقایسه  .1شکل 

 و -dB4/9  باندهای عبور به ترتیب دارای تلفات عبوری

dB1/9- تلفات بازگشت  برابر با و  dB5/98- و  dB95- 

هر دو باشند. نسبت به حالت قبل اندازه تلفات بازگشت  در  م 

 .عبور کاهش یافته استباند 

ایین   LC، میدل  4 تر سیاختار شیکل   به منظور شناخت دقید

های  در این مدل استاب ارائه شده است.الف( -1) در شکلساختار 

های انتها بیاز متصیل    و استاب Laها با سلف  متصل شده به پورت

که به زمین متصل شده،  Cs های ها با استفاده از خازن به ننشده 

های انتهیا بیاز و    بیانرر فاصله بین استاب Cgsخازن  اند. مدل شده

رزوناتور حلقه بسته مرکزی ساختار فیلتر پایه ارائیه شیده اسیت.    

ای مرکییزی اییین سییاختار، بییا اسییتفاده از   درون رزونییاتور حلقییه

  دهنیده   کیه نشیان   Cgهای  و خازن Lkهای  کاپلرهای  که با سلف

ی مییان  رزونیاتور   انید. کاپلرهیا   فاصله بین ننهاسیت، میدل شیده   

 و mm 45/8 ای مرکزی با استفاده از رزوناتورهیای  بیا ابعیاد    حلقه

mm 5/2های  )برای مدل کردن این رزوناتورها از سلفLr  استفاده

  با اتصالاند.  شده است( به ساختار بیرون  این رزوناتور متصل شده

( بیه  mm 5/2 و mm 45/8 ابعیاد  بیا  ی رزوناتورهیا )  رزوناتورهیا  این
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بندی تقسیم های  ای مرکزی، این رزوناتور به قسمت رزوناتور حلقه

اسیتفاده   Lsو  Ltهیای   شده است که برای مدل کرد ننها از سلف

 ها عبارتند از: شده است. مقادیر سلف و خازن

La= 5/5  nH, Cs= 91/9  pF, Cgs= 51/2  pF, Lk=1 nH, Cg= 

21/2  pF, Lr=  39 nH, Lt= 5/2  nH, Ls=  8 nH. 

ب( نشان دهنده مقایسه پاس  فرکانس  فیلتر پایه  -1) شکل

 نن است. LCو مدل 

Cg

Cg

Lt

Lk

Lr

Lr

Lt

Lt

Lr

Lr

Lt

Ls

Ls

Ls

Ls

Ls

Ls

Cs

Cs Cs

Cs
Cgs

CgsCgs

Cgs

LaLa

Lt

Lt

Lk

Lk Lk

LkLk

 
 )الف(
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 )ب(

)ب( مقایسه پاس  فرکانس  فیلتر  فیلتر پایه. LC)الف( مدل  .6 شکل

 نن.LC  پایه و مدل

ه ای   و بهب ود مشصه ه   DGS روش. استفاده از 2-9

 پاسخ فرکانسی فیلتر پایه
 میورری نقش  لتریف  ی  ابیکه در ارز  مهم یپارامترهااز جمله 

 عیباند مناسب و وسی  یپهنااندازه تلفات کمتر و  د،نکن  م فایرا ا

هییای بهبییود  تییرین روش تییرین و سییاده اسییت. یکیی  از متییداول

زمیین    نقیص در الییه   روشاسیتفاده از  های ذکر شیده،   مشخصه

DGS)) فیلتیر  در ساختار  روشسازی این با پیاده .[95و 8  است

زمیین، سیاختار     شیکل در الییه   دامبلی   های صورت برشهب پایه،

      سیاختار نهیای  فیلتیر در شیکل    دست نمده است. هنهای  فیلتر ب

 نشیان داده شیده اسیت.    ،)ب( نمیای پیایین   ،الف( نمای باال -8)

( و فیلتیر نهیای    DGS)قبل از  مقایسه پاس  فرکانس  فیلتر پایه

 9 در جدولاست.  شده داده نشان ،ج( -8) شکل ( درDGSاز  )بعد

 است. بیان شده  پاس  فرکانساین دو  جینتابین   سهیمقا

50Ω

50Ω

0.85mm

3.45mm

 
 )الف(
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2mm

4mm

4mm

3mm
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رتل ف  یاپ

Frequency, GHz

S
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]

ییا ن رتل ف 

F1=3.8 GHz

-3 dB=3.81GHz
F2=4.8 GHz

-3 dB=4.895GHz

F1=3.8 GHz

-3 dB=3.897GHz

F1=4.8 GHz

-3 dB=4.808GHz

 
 )ج(

)ج(  ساختار نهای  فیلتر )الف( نمای باال )ب( نمای پایین. .7شکل 

 .(DGS( و فیلتر نهای  )بعد از DGSفیلتر پایه )قبل از پاس  فرکانس  

 .DGS روشهای فیلتر قبل و بعد از اعمال  مقایسه مشخصه .1 جدول

ایزول  ب ن 

 دوباند
(dB) 

عبوری  تلفات  

(dB) 
     f1         f2 

بازگشتی تلفات   

(dB) 
   f1          f2 

  پ نای باند
(MHz) 

f1        f2 

  مشخص 

 ف لتر

 

91- 

 

0/1-  
 

 

9/1- 

 

19

- 

 

9/11- 

 

96 

 

26 

 ف لتر پای 

 )قبل از

DGS) 

 

91- 

 

4/6-  
 

 

9/6- 

 

26 

 

29- 

 

11 

 

11 

 ف لتر ن ایی

 )بعد از 

DGS) 

های مرکزی در هر دو باند عبور در فیلتر عبارتنید از   فرکانس      

GHz 8/3 و GHz 84/4      با توجیه بیه نتیایج نشیان داده شیده در .

های مرکیزی   ، مقدار پهنای باند در فرکانسDGS، بعد از 9جدول 
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 11                                                                                          همکاران محبوبه خواجوی و؛ دو باند عبور ینمناسب ب  یزولهدو بانده با ا یانگذرم یکرواستریپما یلترف یطراح

 

انید.   افزایش یافته MHz 48 و MHz18 هر دو باند عبور به ترتیب 

لفیات عبیور نییز بهبیود پییدا      همچنین میزان تلفات بازگشت  و ت

اند. میزان پهنای باند نسبت به حالت اول بهبود یافته، امیا از   کرده

ننجای  که هد  طراح  فیلتری است که از تمیام جهیات بهینیه    

باشد، با بهینه شدن میزان تلفات بازگشیت  و عبیوری بیه هید      

 ایم، البته این میزان پهنای باند برای یی  فیلتیر   مورد نظر رسیده

ای  گذر دو بانیده بانید باریی ، مییزان بهینیه     مایکرواستریپ میان

های طیرح ارائیه شیده، سیادگ  سیاختار       باشد. از جمله مزیت م 

هیای دیریر    روشسازی و اعمال  فیزیک  و در نتیجه قابلیت بهینه

های  که در فیلتیر طراحی  شیده وجیود      باشد. از جمله ویژگ  م 

مناسب بین دو باند عبور است که نسبت به فیلترهای   دارد، ایزوله

شده   طراح ی نها لتریعملکرد ف سهیمقامشابه ی  برتری است. 

 نشان داده شده است. 5منابع در جدول مقاله با  نیدر ا

 منابعمقاله با  نیشده در ا طراح ی نها لتریعملکرد ف سهیمقا .2 جدول

 فرکانس باندعبور مرجع

(GHz) 

 بازگشت  تلفات
(dB) 

عبوری تلفات
(dB) 

[8] 35/5 / 19/3  51/98- / 28/94-  13/2- / 93/9-  

[1] 45/5 / 5/3 / 5/5  
3/91-  / 1/98-  

/ 1/95-  

5/9- /   5/9- 

/ 1/9-  

[92] 5/3 / 5/5 -91بیشتر از    15/2-  / 29/9-  

 فیلتر

 ارائه شده
84/4 /8/3  52-/55-  1/2-/5/2-  

 

سازی شده در  تأخیر گروه فیلتر نهای  شبیه 8در شکل      

 دوباند عبور نشان داده شده است.
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 تأخیر گروه فیلتر .8شکل 

 . ساخت فیلتر9

قسییمت  ADSافییزار  هییا بییا اسییتفاده از نییرم  سییازی تمییام شییبیه

Momentum    بیا   5882انجام شده است. زیر الیه میورد اسیتفاده

الکتریی    رابیت دی  و 2221/2 ، تلفات تانژانیت Mil95 فخامت 

فیلتر نمای پایین  ،نمای باال و )ب( ،الف( -1) در شکل است. 5/5

پاسیی  گیییری  نتیجییه انییدازه ،ج( -1) در شییکل و سییاخته شییده

افیزار نشیان داده شیده اسیت.     سازی نیرم فیلتر و شبیه فرکانس 

 3سازی، در جدول گیری و نتایج شبیه نتایج اندازه مقایسه مقادیر

اند. با توجه به این نتایج تطبید مناسب  بین این نتایج  بیان شده

 .وجود دارد
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EM simulation
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 )ج(

فرکانس  )الف( گیری پاس   شده و نتیجه اندازهفیلتر ساخته .3 شکل

سازی  )ج( مقایسه نتایج ساخت و شبیه. نمای پایین )ب( نمای باال.

 فیلتر نهای .

 .لتریف یساز هیساخت و شبگیری  اندازه جینتامقادیر  سهیمقا .9 جدول

 فرکانس باند عبور مرجع

(GHz) 

 تلفات

 (dB)بازگشت  

 تلفات

 (dB)عبوری 

 -5/2/ -1/2 -55/-52 8/3 / 8/4 سازیشبیه

 -1/2/-9 -55/-98 88/3 / 8/4 ساخت

 گیری نتیجه. 4

گیذر دو  در این مقاله طرح جدیدی از فیلتر مایکرواستریپ مییان 

      بیا  بانده با ایزوله مناسب بیین دو بانید عبیور ارائیه شیده اسیت.       
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حلقوی، پاس  فرکانسی  بیا دو بانید    ساختار رزوناتور کارگیری هب

هیای مرکیزی    تنظییم فرکیانس  جهیت   .است دست نمدههعبور ب

ای کوپیل شیده درون    رزوناتورهای امپدانس پله باندهای عبور از

 بعد ازساختار پایه  LCمدل . ه استاستفاده شدرزوناتور حلقوی 

، میورد بررسی  قیرار گرفتیه اسیت. بیا ایجیاد        افافه شدن کیاپلر 

( DGS روش) های  به صورت دامبل  شیکل در الییه زمیین    برش

فرکانس  فیلتر از جمله تلفات عبوری، تلفات  های پاس  مشخصه

 اند.بازگشت  و پهنای باند بهبود یافته
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Abstract 

This paper presents a new design for a microstrip dual-band band-pass Microstrip filter (BPF) 

with suitable isolation between two passbands. In this design, a basic structure is used to achieve 

a desirable frequency characteristic in the passband. In this regard, Defected Ground Structure 

(DGS) is implemented to reach optimum parameters of the filter such as bandwidth, return loss, 

insertion loss. The special features of the filter are the compact size, dual-band design and 

suitable isolation between two passbands. Variation of the filter characteristics is compared in a 

table before and after applying DGS. Simulation results are at frequency of 4.84GHz and 

3.8GHz. Return loss of -20dB and - 25dB and insertion loss of -0.5dB and -0.9dB are the results 

of the mentioned frequency, respectively. Also the bandwidth of 87 MHz is achieved for both 

simulation frequencies. Simulation results are well-matched to the characteristics of the 

fabricated filter.   
 

 

 

Keywords: Dual-Band Bandpass Filter, Bandwidth, Return Loss, Insertion Loss, Defected 

Ground Structure (DGS). 
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