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Tóm tắt

Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một bộ lọc thông dải bốn băng nhỏ gọn mới sử
dụng mạch cộng hưởng tải nhiều dây chêm lồng trong mạch cộng hưởng nửa bước sóng.
Bằng cách điều chỉnh hợp lý kích thước và khe ghép của các mạch cộng hưởng, bốn băng
thông được thiết kế làm việc tại các tần số 2.5, 3.5, 4.9 và 5.8 GHz tương ứng với các ứng
dụng cho WLAN và WiMAX. Hơn nữa, chín điểm truyền 0 được tạo ra để cải thiện chất
lượng chọn lọc và hiệu suất chặn dải của bộ lọc. Kết quả là một bộ lọc thông dải bốn băng
microstrip mới được thiết kế, chế tạo và đo kiểm để chứng minh rằng các kết quả thực nghiệm
thỏa thuận tốt với các kết quả mô phỏng.

In this paper, we propose a novel compact quand-band bandpass filter using multi-stub-
loaded resonator nested half wavelength resonator. By adjusting proper the dimensions and
coupling gaps of resonators, four passbands are designed to operate at 2.5, 3.5, 4.9, and
5.8GHz, corresponding to WLAN and WiMAX applications. Moreover, nine transmission
zeros can be created to improve the selectivity and stopband performance of filter. The
result, a novel microstrip quad-band bandpass filter is designed, fabricated and measured for
demonstration indicating that experimental results have a good agreement with the simulated
results.

Từ khóa

Bộ lọc thông dải bốn băng, mạch cộng hưởng tải dây chêm, mạch cộng hưởng ba mode,
mạch cộng hưởng nửa bước sóng, đa điểm truyền 0.

1. Giới thiệu

Trong những năm gần đây, các hệ thống truyền thông không dây đa băng, đa chế độ
đã và đang phát triển rất nhanh, đòi hỏi các bộ lọc thông dải đa băng phải đáp ứng các
yêu cầu ngày càng nghiêm ngặt hơn như giảm thiểu kích thước, hiệu suất cao và dễ
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Hình 1. Bản thiết kế bộ lọc thông dải bốn băng đề xuất.

dàng kiểm soát các tần số làm việc. Vì vậy, bộ lọc thông dải đa băng siêu cao tần đóng
một vai trò quan trọng trong các hệ thống truyền thông không dây [1]. Để thiết kế, chế
tạo bộ lọc thông dải đa băng siêu cao tần, nhiều phương pháp thiết kế khác nhau đã
được nghiên cứu và báo cáo. Một phương pháp đơn giản hiệu quả là thực hiện ghép hai
hoặc ba mạch cộng hưởng đơn để tạo thành bộ lọc thông dải hai hoặc ba băng, trong
đó mỗi mạch cộng hưởng làm việc tại một tần số riêng khác nhau. Ví dụ, trong [2]
một bộ lọc thông dải ba băng chất lượng cao được thiết kế, chế tạo bằng cách sử dụng
ba mạch cộng hưởng đơn băng, mỗi mạch cộng hưởng làm việc tại một băng tần riêng
và các băng tần này được kiểm soát độc lập. Tuy nhiên, các bộ lọc loại này thường
có kích thước khá lớn vì chúng được kết cấu gồm nhiều mạch cộng hưởng riêng. Một
phương pháp thiết kế khác được thực hiện để giảm kích thước bộ lọc siêu cao tần khi
sử dụng các mạch cộng hưởng trở kháng bậc ba phần. Bằng cách điều chỉnh trở kháng
và tỉ lệ độ dài điện của các mạch cộng hưởng, thì ba tần số cộng hưởng đầu tiên của
bộ lọc được kiểm soát khá dễ dàng khi thiết kế các bộ lọc thông dải ba băng [3]. Tuy
nhiên, đặc tính chọn lọc của loại bộ lọc này chưa thực sự tốt. Trong [4], bằng cách thực
hiện cộng hưởng trở kháng bậc không đối xứng, chất lượng của bộ lọc thông dải ba
băng được cải thiện đáng kể. Nhưng việc điều khiển các tần số trung tâm không thuận
lợi. Trong [5], bộ lọc thông dải bốn băng có độ cách ly giữa các băng liền kề tốt được
thiết kế khi sử dụng mạch cộng hưởng nhiều mode. Bốn dải thông tạo ra được kiểm
soát bằng cách điều chỉnh hợp lý các kích thước vật lý của bộ lọc. Tuy nhiên, do bộ
lọc hoạt động nhiều mode vì vậy phương pháp này thường khó kiểm soát các băng tần
số.

Hiện nay, một phương pháp thiết kế hiệu quả được áp dụng phổ biến để thiết kế các
bộ lọc thông dải bốn băng. Bằng cách sử dụng mạch cộng hưởng tải nhiều dây chêm
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với nhiều mode làm việc. Bốn băng tần được tạo ra dễ dàng và có thể điều khiển độc
lập nhờ điều chỉnh hợp lý độ dài các tải dây chêm và khoảng cách ghép của các mạch
lọc. Mặc dù vậy, các bộ lọc này có cấu trúc ghép mạch nhiều mode phức tạp [6], [7].
Hơn nữa, trong [8], một bộ lọc thông dải bốn băng sử dụng mạch cộng hưởng tải nhiều
dây chêm được đề xuất, việc kiểm soát bốn băng tần thông qua điều chỉnh độ dài điện
và khoảng cách ghép giữa mạch cấp nguồn với các mạch cộng hưởng tải nhiều dây
chêm. Loại bộ lọc này thực hiện điều chỉnh các tần số khá phức tạp.

Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một bộ lọc thông dải microstrip bốn băng mới
sử dụng mạch cộng hưởng tải nhiều dây chêm lồng trong mạch cộng hưởng nửa bước
sóng. Bốn băng thông của bộ lọc làm việc tại các tần số trung tâm 2.5, 3.5, 4.9 và
5.8GHz có thể kiểm soát đơn giản bằng cách điều chỉnh hợp lý kích thước và khoảng
cách ghép của các mạch cộng hưởng. Một bộ lọc thông dải bốn băng microstrip mới
nhỏ gọn, hiệu quả cao được thiết kế, chế tạo và thực nghiệm để khẳng định khả năng
ứng dụng thực tiễn trong các hệ thống truyền thông không dây hiện đại.

2. Phân tích và thiết kế bộ lọc

2.1. Phân tích cấu hình

Bản thiết kế bộ lọc thông dải microstrip bốn băng được minh họa như Hình 1. Nó
gồm hai mạch cộng hưởng bên trong lồng giữa hai mạch cộng hưởng bên ngoài. Hai
mạch cộng hưởng bên trong là hai mạch cộng hưởng tải nhiều dây chêm, mỗi mạch có
một đoạn mạch dải chính, hai dây chêm hở mạch và một dây chêm ngắn mạch thực
hiện chức năng cộng hưởng ba mode. Hai mạch cộng hưởng bên ngoài là hai mạch
cộng hưởng nửa bước sóng thực hiện đồng thời hai chức năng, vừa cộng hưởng đơn
mode và vừa ghép cấp nguồn cho các mạch cộng hưởng bên trong. Ngoài ra, hai đoạn
mạch dải trở kháng đặc tính 50Ω gắn trực tiếp với các mạch cộng hưởng nửa bước sóng
bên ngoài đóng vai trò như cổng vào và cổng ra của bộ cộng hưởng bốn băng đề xuất.

2.1.1. Các mạch cộng hưởng bên ngoài: Là hai mạch cộng hưởng nửa bước sóng
được ghép với nhau như thiết kế trong Hình 2(a) để tạo ra băng thông tần số thứ tư
(f4). Theo phân tích trong [4], tần số f4 được tính gần đúng theo biểu thức sau:

f4 =
c

2 [2 (L11 + W1 + (L10 − L13)) + 2L12]
√
εeff

, (1)

trong đó c là tốc độ truyền của ánh sáng trong không gian tự do, εeff là hằng số điện
môi của chất nền.

Theo (1) thì tần số f4 được kiểm soát thông qua điều chỉnh độ dài L11, L14 và khe
ghép S5 để đạt đến giá trị mong muốn như biểu diễn trong Hình 2(b).

2.1.2. Các mạch cộng hưởng bên trong: Các mạch cộng hưởng bên trong là hai
mạch cộng hưởng tải nhiều dây chêm ba mode như thể hiện trong Hình 3 [9]. Mạch
cộng hưởng tải dây chêm ba mode có cấu trúc gồm một đoạn mạch dải trung tâm có
trở kháng đặc tính 2(Yd1 + Yd2) và độ dài 2(Ld1 + Ld2); một dây chêm ngắn mạch có
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(a) Cấu trúc mạch. (b) Đáp ứng tần số.

Hình 2. Mạch cộng hưởng nửa bước sóng.

trở kháng đặc tính Yd3 và độ dài Ld3; và hai dây chêm hở mạch có trở kháng đặc tính
Yd1 và độ dài Ld1. Do mạch cộng hưởng ba mode có cấu trúc đối xứng, phân tích nó
theo mode chẵn và mode lẻ như sau:

Khi kích thích mode lẻ, điện áp tại mặt phẳng đối xứng luôn bằng 0, ta có mạch
tương đương mode lẻ được tách ra như Hình 4(a). Mạch tương đương mode lẻ này có
cấu trúc đối xứng tĩnh, vì vậy phân tích mode chẵn và mode lẻ của nó ta lại có các
mạch tương đương mode lẻ và chẵn như Hình 4(b) và Hình 4(c). Xét mạch cộng hưởng
Hình 4(b) để xác định các đặc tính cộng hưởng, chúng ta phân tích dẫn nạp đầu vào
với giả thiết điều kiện cộng hưởng Id[Yin] = 0. Ta có:

Yin, odd1 = −jYd1 cot θd1, (2)

trong đó θd1 = βLd1, là độ dài điện của đoạn mạch dải và Yin,odd1 là dẫn nạp đầu vào,
do đó tần số cộng hưởng của mạch được xác định [9]:

fodd1 =
c

4Ld1
√
εeff

, (3)

trong đó c là tốc độ truyền của ánh sáng trong không gian tự do, εeff là hằng số điện
môi của chất nền.

Tiếp tục xét mạch cộng hưởng Hình 4(c) trong điều kiện Yd2 = 2Yd1 ta có tần số
cộng hưởng feven1 [9]:

feven1 =
c

4 (Ld1 + Ld2)
√
εeff

, (4)

Khi kích thích mode chẵn, dòng điện tại mặt phẳng đối xứng bằng 0, ta có mạch
tương đương mode chẵn được tách ra như Hình 5(a). Mạch tương đương mode chẵn

86



Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật - Học viện KTQS - Số 181 (12-2016)

Hình 3. Bản thiết kế mạch cộng hưởng tải nhiều dây chêm ba mode. [9, Fig. 1(a)]

Hình 4. (a) Mạch tương đương mode lẻ của mạch cộng hưởng tải nhiều dây chêm ba mode.
(b) Mạch mode lẻ của 4(a). (c) Mạch mode chẵn của 4(a). [9, Fig. 1(b)(d)(e)]

này có cấu trúc đối xứng tĩnh, nên tiếp tục sử dụng phương pháp phân tích mode chẵn
và lẻ để xác định đặc điểm của mạch, chúng ta cũng có các mạch tương đương mode
lẻ và chẵn như các Hình 5(b) và Hình 5(c). Khi xét mạch cộng hưởng Hình 5(b) và
nhận thấy có cấu trúc giống mạch cộng hưởng Hình 4(b) do đó nó sẽ có mode cộng
hưởng fodd1 giống nhau như (3). Tương tự, xét mạch cộng hưởng Hình 5(c) trong điều
kiện Yd3 = 2Yd2 = 4Yd1 và nhận được tần số cộng hưởng feven2 [9] như sau:

feven2 =
c

4 (Ld1 + Ld2 + Ld3)
√
εeff

, (5)

trong đó c là tốc độ truyền của ánh sáng trong không gian tự do, εeff là hằng số điện
môi của chất nền.

Như vậy, ba tần số cộng hưởng của mạch cộng hưởng tải nhiều dây chêm ba mode
bên trong được xác định như các phương trình (3), (4) và (5). Trong đó, sử dụng Ld2

để điều khiển feven2, feven1 nhưng không làm ảnh hưởng đến fodd1, trong khi Ld3 chỉ
điều khiển feven2.
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Hình 5. (a) Mạch tương đương mode chẵn của mạch cộng hưởng tải nhiều dây chêm ba mode.
(b) Mạch mode lẻ của 5(a). (c) Mạch mode chẵn của 5(a). [9, Fig. 1(c)(f)(g)]

2.2. Thiết kế bộ lọc

Theo những phân tích ở trên, chúng tôi thiết kế một bộ lọc thông dải bốn băng sử
dụng hai mạch cộng hưởng tải nhiều dây chêm ba mode lồng trong hai mạch cộng
hưởng nửa bước sóng. Để giảm thiểu kích thước của bộ lọc và hạn chế tác động tương
hỗ ngược giữa các mạch đặt cạnh nhau, phần mềm mô phỏng HFSS13.0 được sử dụng
để thiết kế tối ưu các đoạn mạch dải trung tâm và các dây chêm theo cấu trúc gấp
khúc như thể hiện trong Hình 1. Bên cạnh đó, để cấp nguồn cho bộ lọc hoạt động, hai
đoạn mạch dải trở kháng 50Ω được thiết kế để kết nối trực tiếp vào mạch cộng hưởng
nửa bước sóng bao quanh bên ngoài như Hình 2(a). Khi đó các mạch cộng hưởng bên
ngoài đồng thời thực hiện hai chức năng là vừa cộng hưởng để tạo ra băng thông tần
số trung tâm f4, vừa cấp nguồn cho các mạch cộng hưởng tải nhiều dây chêm đặt bên
trong. Các mạch cộng hưởng bên trong tạo ra ba băng thông tần số trung tâm tương
ứng f1,f2 và f3.

Quá trình xác định bốn băng thông tần số trung tâm f1, f2, f3 và f4 của bộ lọc đề
xuất được thực hiện theo các bước sau: Đầu tiên, xác định băng thông tần số trung tâm
f4. Theo phân tích ở trên thì f4 do mạch cộng hưởng nửa bước sóng bên ngoài tạo ra và
xác định theo (1). Để nhận được giá trị f4 mong muốn như biểu diễn trong Hình 2(b)
chúng ta có thể điều chỉnh độ dài L11, L14 và khe ghép S5 thích hợp. Tiếp sau đó, xác
định các băng thông tần số trung tâm f1,f2 và f3. Dựa trên cơ sở mạch cộng hưởng tải
nhiều dây chêm ba mode Hình 3, thì các tần số này được tạo ra bởi mạch cộng hưởng
tải nhiều dây chêm bên trong, cụ thể là băng thông tần số trung tâm f3 (fodd1) được
xác định theo (3), băng thông tần số trung tâm f2 (feven1) được xác định theo (4) và
băng thông tần số trung tâm f1 (feven2) được xác định theo (5). Để nhận được các giá
trị f1,f2 và f3 mong muốn chúng ta điều chỉnh hợp lý kích thước và khoảng cách ghép
giữa các mạch cộng hưởng tương ứng. Ban đầu xác định f3, nó được xác định bằng
cách điều chỉnh độ dài L5 sao cho tổng độ dài (L3 + L4 + L5) gần bằng độ dài một
phần tư bước sóng tại tần số f3. Sau khi xác định được tần số f3, thì tiếp tục xác định
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Bảng 1. Tham số vật lý của bộ lọc đề xuất

Tham số L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

Giá trị (mm) 7.9 2.0 5.3 2.3 2.3 1.9 2.5 6.55 1.7
Tham số L10 L11 L12 L13 L14 d W1 W2 W3

Giá trị (mm) 1.75 6.1 8.4 12 6.5 0.5 1.5 0.5 0.5
Tham số W4 W5 W6 S1 S2 S3 S4 S5

Giá trị (mm) 0.5 0.7 0.8 0.2 0.2 0.2 0.5 1.5

tần số f2. Nó cũng được xác định bằng cách điều chỉnh độ dài L6 để cho tổng độ dài
(L3 + L4 + L5 + L6) xấp xỉ độ dài một phần tư bước sóng tại f2, mà không làm ảnh
hưởng đến các f1 và f3. Sau khi xác định được f2 và f3, lại tiếp tục xác định f1, nó
cũng được kiểm soát bằng cách điều chỉnh độ dài L7 mà không làm ảnh hưởng đến f2
và f3. Tương tự, khi điều chỉnh độ dài L7 thích hợp thì tổng độ dài (L3 + L4 + L5 +
L6 + L7) cũng được tính gần bằng độ dài một phần tư bước sóng tại f1. Như vậy, ba
băng thông tần số trung tâm f1,f2 và f3 được xác định và kiểm soát dễ dàng bằng cách
điều chỉnh phù hợp kích thước vật lý của mạch cộng hưởng tải nhiều dây chêm.

Để minh chứng, chúng tôi thiết kế một bộ lọc thông dải microstrip bốn băng theo
bản thiết kế Hình 1. Kết quả mô phỏng cho thấy các băng thông của bộ lọc có thể điều
khiển dễ dàng. Cụ thể, Hình 6(a) minh họa rõ khi độ dài L5 thay đổi thì băng thông
tần số trung tâm f3 thay đổi trong phạm vi rộng, các băng thông tần số trung tâm f2
và f4 có thay đổi trong phạm khá vi hẹp, trong khi đó băng thông tần số trung tâm f1
gần như không thay đổi (cố định). Quan sát Hình 6(b) thấy rằng, khi độ dài L6 thay
đổi thì băng thông tần số trung tâm f2 thay đổi trong phạm vi rất rộng, các băng thông
tần số trung tâm f1 và f3 cũng thay đổi trong phạm vi hẹp, trong khi băng thông tần
số trung tâm f4 có thay đổi rất ít. Tương tự, Hình 6(c) chỉ ra rằng, khi thay đổi độ dài
L7 thì băng thông tần số trung tâm f1 thay đổi trong phạm vi rất rộng, các băng thông
tần số trung tâm f2 và f3 vẫn giữ cố định, trong khi băng thông tần số trung tâm f4
có thay đổi trong phạm vi rất hẹp. Những kết quả này khẳng định bốn băng thông của
bộ lọc được kiểm soát dễ dàng. Hơn nữa, độ rộng và chất lượng các băng thông được
xác định bởi hệ số ghép (k) và hệ số phẩm chất ngoài (Qe). Hệ số k chịu ảnh hưởng
bởi khoảng cách ghép S3 và độ dài tương hỗ giữa hai mạch cộng hưởng ba mode bên
trong L10. Các khoảng cách ghép S3 nhỏ và độ dài L10 càng lớn thì k lớn tại ba băng
thông, dẫn đến các dải thông của cả ba băng lớn. Qe được xác định bởi hệ số ghép
giữa các mạch cộng hưởng bên trong và các mạch cộng hưởng bên ngoài, nó chịu tác
động bởi L1, S1 và S2. Ngoài ra, bằng cách điều chỉnh hợp lý độ dài L11 tạo ra sáu
điểm truyền 0 (TZ2–TZ7) nằm sát hai cạnh tương ứng của mỗi băng thông thứ nhất,
thứ hai và thứ ba. Các điểm truyền 0 này làm tăng độ dốc cạnh mỗi băng thông do đó
cải thiện đáng kể chất lượng của bộ lọc đề xuất.

Như vậy, với cấu trúc mới là lồng ghép mạch cộng hưởng tải nhiều dây chêm ba
mode bên trong mạch cộng hưởng vòng hở để tạo ra bộ lọc thông dải bốn băng mới
chất lượng cao với chín điểm truyền 0 được tạo ra trong đáp ứng tần nhằm cải thiện
đáng kể chất lượng bộ lọc và tăng khả năng cách ly giữa các băng tần liền kề.
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(a) Kết quả mô phỏng S21 với độ dài L5 khác nhau.

(b) Kết quả mô phỏng S21 với độ dài L6 khác nhau.

(c) Kết quả mô phỏng S21 với độ dài L7 khác nhau.

Hình 6. Kết quả mô phỏng S21 của bộ lọc đề xuất khi điều chỉnh các băng thông.

90



Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật - Học viện KTQS - Số 181 (12-2016)

Hình 7. Kết quả mô phỏng S11, S21 của bộ lọc bốn băng thông đề xuất.

Hình 8. Hình ảnh mẫu bộ lọc thông dải bốn băng thông mới đề xuất.

3. Chế tạo bộ lọc thông dải bốn băng và nhận xét

Để kiểm chứng lý thuyết phân tích ở trên, một bộ lọc thông dải bốn băng sử dụng
chất nền Rogers RO 4350, hằng số điện môi εr = 3.66, độ dầy h = 0.762 được thiết kế
như Hình 1. Sau quá trình sử dụng phần mềm Ansoft HFSS13.0 để thiết kế, mô phỏng
và lựa chọn hợp lý, các tham số kích thước hình học của bộ lọc đề xuất được liệt kê
như trong Bảng 1.

Kết quả mô phỏng đáp ứng tần số của bộ lọc đề xuất được hiển thị trên Hình 7.
Các tần số trung tâm của bốn băng thông tương ứng tại 2.5, 3.5, 4.9 và 5.8GHz có
độ rộng dải thông -3dB tương ứng là (5.6, 3.4, 1.3 và 2.1)% hoặc (140, 120, 60 và
120)MHz. Giá trị tổn thất chèn cực tiểu của bốn băng tương ứng là 1.6, 1.59, 2.3 và
2.0dB, trong khi đó giá trị tổn thất phản hồi tương ứng là 17.4, 17,8, 23 và 23.4dB.
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Hình 9. So sánh kết quả đo thực nghiệm với kết quả mô phỏng.

Chín điểm truyền không TZ1 đến TZ9 tại các tần số tương ứng là (1.56, 2.32, 2.62,
3.32, 3.64, 4.74, 5.06, 5.60 và 6.60)GHz cải thiện đáng kể độ dốc các cạnh của mỗi
băng thông do đó đã nâng cao đặc tính chọn lọc của bộ lọc và tăng khả năng cách ly
giữa các băng thông liền kề nhau.

Hình 8 cho thấy hình ảnh mẫu bộ lọc thông dải bốn băng được chế tạo theo bản
thiết kế Hình 1, nó có kích thước nhỏ gọn do cấu trúc lồng các mạch cộng hưởng với
nhau và gấp khúc các đoạn mạch dải bên trong hợp lý. Kích thước tổng thể của bộ lọc
là (14 x 16.6)mm tương đương với (0.22 x 0.26)λg, trong đó λg là bước sóng dẫn của
băng thông tần số thứ nhất. Kết quả đo thực nghiệm sử dụng thiết bị Anritsu 37247D
được thể hiện như trong Hình 9 cho thấy các tham số đo thực nghiệm gần đúng với
các tham số mô phỏng lý thuyết.

So sánh một số bộ lọc thông dải bốn băng trước đó [5]–[8] với bộ lọc đề xuất thể
hiện trong Bảng 2 và thấy rằng, Bộ lọc đề xuất mới có bốn băng tần công tác phù hợp
với các ứng dụng thực tế (WLAN và WiMAX); chất lượng lọc và khả năng cách ly
giữa các băng tần liền kề khá tốt do có chín điểm truyền 0 được tạo ra trong đáp ứng
tần số của bộ lọc. Bộ lọc mới đề xuất nhỏ gọn do cấu trúc đơn giản, thực hiện lồng
ghép và gấp khúc các đoạn mạch dải vào bên trong một cách hợp lý. Hơn nữa, bốn
băng thông thiết kế của bộ lọc đề xuất có thể dễ dàng điều chỉnh hơn để đạt được các
giá trị mong muốn so với các nghiên cứu trong [6], [7] và [8] do bộ lọc đề xuất có cấu
trúc mạch ghép đơn giản và số mode cộng hưởng ít hơn; các mode cộng hưởng này
cũng hoạt động tương đối độc lập với nhau bởi cấu trúc lồng ghép mạch cộng hưởng
bên trong với mạch cộng hưởng bên ngoài trong cùng một bộ lọc.
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Bảng 2. So sánh các tham số của các bộ lọc bốn băng đã công bố với bộ lọc đề xuất.

h/εr
Băng thông

(GHz)
Tổn thất chèn

(dB)
Tổn thất phản

hồi (dB)
Kích thước

(mm)
Điểm

truyền 0
[5] 0.508/2.2 1.9/2.8/4.3/5.2 2.3/3.6/3.5/3.4 > 12 25.3 ×17.5 5
[6] 0.508/3.38 2.45/3.5/5.2/5.8 0.5/1.0/2.4/2.9 10/18/13/16 67×47 5
[7] 0.81/3.38 1.8/2.45/3.5/5.5 1.5/1.7/2.3/1.8 > 15 17.2×13.5 6
[8] 0.81/3.38 1.46/2.6/4.2/5.25 1.5/1.9/1.7/2.0 > 15 15.6×13.4 5

Bộ lọc
đề xuất 0.762/3.66 2.5/3.5/4.9/5.8 1.6/1.58/2.3/2.0 16/15/17.5/19 14×16.6 9

4. Kết luận

Một bộ lọc thông dải microstrip bốn băng mới hiệu suất cao, nhỏ gọn đáp ứng yêu
cầu của WLAN, WiMAX và ứng dụng dành riêng truy cập an ninh công cộng trong
mạng không dây đô thị (sử dụng băng thông tần số trung tâm 4,9GHz) được thiết kế,
chế tạo. Bằng cách sử dụng mạch cộng hưởng tải nhiều dây chêm lồng vào trong mạch
cộng hưởng nửa bước sóng, Bộ lọc đề xuất tạo ra bốn băng thông công tác tại 2.5, 3.5,
4.9 và 5.8GHz có thể kiểm soát dễ dàng khi điều chỉnh hợp lý kích thước và khoảng
cách ghép của bộ lọc. Chín điểm truyền 0 được tạo ra đã cải thiện đáng kể chất lượng
lọc và tăng khả năng cách ly giữa các băng thông liền kề. Các kết quả đo thực nghiệm
thỏa thuận tốt với phân tích lý thuyết và các kết quả mô phỏng.
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