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Resum del projecte 
 

Aquest projecte neix de la necessitat d’estudiar el comportament de noves topologies 

per realitzar un filtre  de microones passa banda uniplanar multimodal, i també per 

veure si és realitzable el disseny d’un diplexor a partir d’aquests nous filtres. 

Així doncs, tota la primera part del treball tracta sobre la realització de dos filtres de 

passa-banda amb tecnologia uniplanar i on utilitzem els modes parell, imparell i slot-

line de manera convenient per compactar el màxim possible els dissenys de filtres. 

Aquests estaran centrats a les freqüències de 2 GHz i de 950 MHz i utilitzaran un 

substrat Rogers 3003. 

La segona part del treball estarà enfocada en el disseny d’una “T” i uns stubs capaços 

d’aïllar un filtre de l’altre, és a dir, en fer la part del diplexor. La realització d’aquesta 

part es realitzarà també utilitzant línies coplanars de comportament multimodal. 

Finalment, en el nostre desig de compactar el màxim possible el disseny farem servir 

unes noves topologies de línies de transmissió compactes conegudes com slow-wave 

que ens ajudaran a reduir la mida els nostres dissenys. 
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1. Introducció 
 

1.1. Presentació 
 

El desenvolupament d’aquest PFC s’ha dut a terme al departament de Teoria de la 

Senyal i Comunicacions (TSC) dins la titulació d’Enginyeria Superior de 

Telecomunicacions de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Barcelona (ETSETB) 

que pertany a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) durant el transcurs de 

l’any 2013. 

Aquest projecte s’emmarca en l’estudi del funcionament i les diferents aplicacions que 

pot tenir una tecnologia relativament nova com és la utilització de línies coplanars en 

funció multimodal. Aquesta és una de les línies de treball que està portant a terme el 

grup de Microones del Departament TSC. En el meu cas, el  projecte tracta el disseny 

d’un filtre passabanda amb una topologia concreta i del disseny d’un diplexor que 

inclogui el filtre esmentat. 

 

1.2. Estat de la qüestió 
 

Les microones són les ones electromagnètiques generalment definides entre 300 MHz 

i 300 GHz, és a dir, amb una longitud d’ona d’entre un metre i un mil·límetre. Aquests 

tipus d’ones són usats d’una manera massiva avui en dia i per això són tan importants 

[1]: telefonia mòbil, Wi-Fi, GPS, radars, etc. 

I per a cadascuna d’aquestes tecnologies, hi ha un element imprescindible: el filtre 

passabanda. En general, els sistemes fan servir una freqüència concreta dins del rang 

de microones i per seleccionar-la el dispositiu adequat és el filtre, ja que rebutja tot el 

rang de freqüències no desitjat tot deixant el màxim d’intacte la banda d’interès. 

La resposta d’un filtre queda definida per la seva funció de transferència (S21), aquesta 

a la vegada ve condicionada per la freqüència (Ω) i el coeficient d’arrissat (ε). Pels 

filtres lineals i invariants, que és el cas del nostre, podem assegurar que la nostre 

funció de transferència serà racional. Llavors, les arrels dels denominadors seran pols i 

les arrels del numerador seran zeros. 
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Per una funció de transferència concreta (a la figura 1.1 en podem veure un exemple) 

també tindrem altres paràmetres vitals del filtre que quedaran immediatament definits: 

pèrdues d’inserció (LA), pèrdues de retorn (LR) o la fase (ϕ21). Finalment, podem crear 

les funcions de transferència de diferents maneres segons com vulguem definir els 

pols i els zeros. Aquests seran els diferents tipus de filtre, que ja explicarem al cor del 

treball: Butterworth, Chebyshev o El·líptic. 

 

Figura 1.1: Resposta d’un filtre de Chebyshev. Font: [2] pàgina 33, figura original 3.3. 

 

D’altra banda també hi ha un altre element bastant comú, que és el diplexor. Aquest, 

rep una senyal pel seu port d’entrada i la separa en dos ports diferents de sortida. En 

general, aquests ports estan connectats a dos filtres passabanda que serveixen per 

seleccionar una banda concreta del senyal. A la figura 1.2a en podem veure l’esquema 

de disseny i a la figura 1.2b la resposta freqüencial d’un exemple de diplexor. En 

resum, aquests dispositius serveixen per separar dos canals més o menys propers 

freqüencialment. 
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Figura 1.2: a) Esquemàtic d’un diplexor i b) resposta d’un diplexor. Font: [3] 

 

Com en el cas dels filtres, el que observarem i volem dissenyar són les pèrdues 

d’inserció i de retorn del diplexor en una freqüència central predeterminada. Però, el 

major problema d’aquest tipus de dispositius ha estat sempre la mida dels mateixos i, 

per això, s’han proposat multitud de solucions [4]: tot tipus de ressonadors, diferents 

tipus de filtres i etc. 

En aquest context, volem estudiar el disseny i implementació de filtres i diplexors 

multimodals fent servir tecnologia CPW; les propietats i avantatges de les quals 

explorarem en el segon capítol del treball. 

 

1.3. Objectius 
 

Aquest projecte tractarà sobre la realització d’un parell de filtres i, posteriorment, d’un 

diplexor que els connecti. En el disseny d’aquests dispositius utilitzarem circuits 

coplanars multimodals, és a dir, utilitzant el mode parell i imparell. 

L’objectiu del projecte és dissenyar i analitzar una nova topologia pel filtre. Tot seguit 

dissenyar i analitzar, igualment, el diplexor coplanar i multimodal que contingui els 

filtres anteriors. 

L’objectiu final és verificar que el seu funcionament és correcte, similar als filtres 

corrents, però amb un reducció considerable de la seva mida. Aquesta característica, 

en principi, ha de ser el punt fort del disseny. 
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1.4. Organització de la memòria 
 

La memòria tindrà dos grans apartats: un de teòric i un de pràctic. Cadascuna 

d’aquestes parts es dividirà tanmateix en diversos capítols on tractarà els conceptes i 

els passos seguits per tal de poder assolir els objectius del projecte. 

Part teòrica 

Línies coplanars multimodals: en aquest capítol es pretén donar una descripció del 

funcionament de la propagació en línies coplanars i dels diferents modes que hi 

treballen.  

Disseny de filtres passabanda i diplexors: en aquest segon capítol estudiarem les 

bases teòriques sobre les que dissenyarem els nostres filtres i el diplexor. Estudiarem 

els diferents tipus de filtre i les maneres d’obtenir els seus paràmetres de disseny. 

Disseny de filtres passabanda i diplexors uniplanars i multimodals: finalment en 

aquest capítol veurem la topologia que volem implementar en la realització del filtre 

així com la del diplexor. Estudiarem els possibles avantatges i desavantatges que ens 

pot comportar. 

Tecnologia slow wave: en aquest últim apartat farem una petita introducció d’aquests 

tipus de línies de transmissió compactes. Veurem com aquestes topologies ens poden 

ajudar a reduir i compactar els nostres dissenys d’una manera important. 

Part pràctica 

Disseny dels filtres passabanda uniplanars multimodals: en aquest primer capítol 

de la part pràctica, dissenyarem un filtre seguint la teoria dels capítols 2 i 3. Veurem 

els paràmetres dels filtres i les simulacions dels layouts. 

Disseny del diplexor: dissenyarem el layout del diplexor amb les tècniques i 

topologies vistes a la part teòrica. Llavors simularem i avaluarem el seu funcionament. 

Disseny del filtre i el diplexor amb slow wave: farem el mateix procés que 

anteriorment però ara aplicant les tècniques d’slow wave per tal de reduir el nostre 

disseny. 

Mesures: veurem els resultats dels filtres i diplexors construïts i les compararem amb 

les simulacions de les mateixes. 
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2. Línies coplanars multimodals 

 

En aquest apartat parlarem en primer terme de la historia i les avantatges que tenen 

aquest tipus d’estructures enfront de les típiques. Tot seguit es vol tractar les diferents 

estructures que es poden modelar amb aquest tipus de línies. I finalment, tractarem els 

modes de funcionament que tenen aquestes línies i analitzarem perquè fem servir els 

dos modes a la vegada. 

 

2.1. Avantatges de les CPW 
 

El 1969 C. P. Wen [1] proposa una nova estructura de línies, que ell anomena línies 

coplanars. El 1976 M. Houdart [2, 3] demostra que aquestes poden tenir uns 

avantatges potencials respecte les línies microstrip molt grans. Tot i això, aquest tipus 

de línies no han estat investigades a fons fins als 90 quan van prendre un nou interès. 

Els avantatges són els següents: 

- El rang d’impedàncies característiques és de 30 a 140 Ω, mentre que a les 

línies microstrip és de 25 a 95 Ω. 

- Es facilita la implementació d’elements en sèrie o paral·lel al tenir la massa en 

el mateix pla que la línia activa. Això comporta una realització més compacta. 

- El mode parell és menys dispersiu que el mode fonamental de les microstrip. 

Això és especialment cert depenent del disseny físic de les CPW. 

- Les CPW tenen dos paràmetres geomètrics de disseny. Depenent d’aquest les 

característiques de la línia varien, i per tant, són configurables. 

- Els circuits implementats amb CPW poden reduir-se de manera significativa i 

per tant, són menys costosos. 

 

2.2. Estructures de les CPW 
 

Les línies coplanars estan formades per una línia central envoltada, en el mateix pla, 

per dues línies, generalment més amples, que fan la funció de massa. Així doncs, 
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tenim tres paràmetres a determinar: l’amplada de la línia central, l’amplada de les 

línies de l’extrem i l’amplada del gap que hi ha entre les línies. Precisament, la 

geometria de les línies serà el que determinarà algunes de les característiques de la 

mateixa, com sobretot la impedància característica. 

D’altra banda també tenim dos paràmetres més inherents a les línies i que determinen 

les seves característiques. La primera és el gruix de l’strip de les línies. El segon és el 

gruix i les característiques del dielèctric sobre el que posem l’strip abans esmentat. 

Aquests paràmetres són el que anomenem substrat i venen determinats pels diferents 

fabricants de plaques que fem servir.  

 

Figura 2.1: A l’esquerra figura a) CPW. A la dreta, la figura b) CBCPW. Font: [4] pàg. 2-3. 

 

Un cop definits tots els paràmetres de les CPW, només ens falta explicar la diferència 

entre les dues figures. La figura 2.1a és una línia coplanar estàndard, mentre que la 

figura 2.1b es tracta d’una línia amb un pla de massa a la part inferior del dielèctric, 

anomenada CBCPW. En principi aquesta segona configuració es fa servir per 

proporcionar una fortalesa mecànica al circuit i perquè redueix les pèrdues per 

radiació. 

 

2.3. Modes de funcionament 
 

En les línies coplanars s’hi propaguen dos modes: el parell i l’imparell. Això fa que les 

línies coplanars tinguin dues impedàncies característiques diferents, una per cadascun 

dels modes i que, com hem vist abans, venen determinats per la geometria de les 

línies. 
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Aquests modes venen determinats per la radiació i el sentit dels corrents que 

transcorren les línies [5]. Com veiem a la figura 2.2, si el corrent elèctric va de l’strip 

central fins a les masses, estarà funcionant en mode parell, mentre que si va d’un strip 

de l’extrem a l’altre, estarem treballant en mode imparell, o més conegut com a mode 

slot-line. 

 

Figura 2.2: A dalt, figura a) camps elèctrics i magnètics del mode parell. A baix, figura b) camps elèctrics i 

magnètics del mode imparell. Font: [5] pp. 4. 

 

Si volem mirar amb més deteniment el mode parell, veurem que el voltatge que hi ha 

entre l’strip central i qualsevol de les dues masses és de Ve. En el cas del mode 

imparell, el voltatge entre els dos plans de massa ha de ser necessàriament de Vo, 

però entre qualsevol dels dos i l’strip central serà de Vo/2. 

Així doncs, si volem que les nostres CPW funcionin en mode parell haurem d’alimentar 

l’strip central i posar els dos plans de massa a terra, com podem veure a la figura 2.3a. 

No obstant, si volem funcionar en mode imparell alimentarem un dels strips exteriors i 

l’altre el portarem a terra, que és el que mostra la figura 2.3b. 
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Figura 2.3: A dalt, figura a) alimentació del mode parell. A baix, figura b) alimentació del mode imparell. 

Font: [5] pp. 12. 

 

 

2.4. Tecnologia slow-wave 

 

Un dels objectius primordials d’aquest treball és obtenir una màxima compactació dels 

nostres dissenys. És en aquest punt on sorgeix la necessitat d’aplicar les tècniques 

d’slow wave. Amb aquestes serem capaços de reduir més de la meitat les longituds de 

les línies mantenint les característiques d’aquestes. 

Aquest tipus de línies es poden fer servir tant per treballar en CPW o en slotline. De la 

mateixa manera que podem caracteritzar les línies habituals, aquestes es poden fer 

amb el mateix procediment i trobar els paràmetres que la defineixen (Z0 i β). 

En el nostre cas però, hem fet servir un tipus d’slow wave particular. L’anomenem 

transicions coplanars-slotline i tenen una forma particular com podem veure a la figura 

2.4. 
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Figura 2.4: Transicions slotline-CPW en cascada. 

 

Aquestes transicions transmeten els dos modes fonamentals de la línies coplanars. 

Per tant, per veure com funcionen, necessitem d’un model que  puguem estudiar [6]. 

En concret a la figura 2.5 podem veure la transició que volem modelar i que es 

presenta en el paper mencionat i que ara detallarem. 

 

Figura 2.5: Model d’una transició CPW- slotline en T. Font: [6] 

 

Al ser un circuit coplanar, podem identificar les tensions i corrents dels dos modes; Vo, 

Ve, Io i Ie. Llavors, si a l’slot de la part superior l’anomenem slot 1 i al de la part inferior 

l’anomenem slot 2, i als seus respectius voltatges Vsa i Vsb, podem obtenir les següents 

equacions: 
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Eq 2.1 

De les equacions 2.1 se’n desprenen la matriu de paràmetres S següent: 
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Eq 2.2 

Directament, de la matriu de l’equació 2.2 en podem extreure el circuit equivalent de la 

T de la transició CPW-slotline de la figura 2.5 i que podem veure a la figura 2.6. 
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Figura 2.6: Circuit equivalent a la transició CPW-slotline proposada. Font: [6]. 
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3. Disseny de filtres passabanda i diplexors 
 

En aquest capítol deixarem a banda les CPW per centrar-nos en el funcionament i el 

disseny de filtres passabanda i diplexors. Estudiarem pas a pas els nostres criteris de 

disseny i donarem les fórmules en les que llavors basarem el disseny i la 

parametrització dels diferents dispositius. Per fer això, ens ajudarem del Hong, 

Lancaster [1]. 

 

3.1. Disseny d’un filtre passabanda 

3.1.1. Característiques i tipus de filtres 

 

Abans de començar a dissenyar un filtre, s’han de definir cert paràmetres de disseny: 

la freqüència central (en el cas dels filtres passabanda), l’ample de banda, les pèrdues 

d’inserció, l’ordre del filtre i el tipus de resposta del filtre. 

Podríem optar per dissenyar un filtre de Butterworth, també conegut com a filtre 

màximament pla, ja que la forma en la seva banda de pas és perfectament plana. 

Aquest tipus de filtre és considerat el més senzill i per assolir les característiques de 

disseny (pèrdues d’inserció, ample de banda, freqüència de tall...) pot arribar a 

necessitar d’un ordre bastant elevat. 

Una altra opció seria dissenyar un filtre de Chebyshev. Aquest filtre es caracteritza 

perquè a la banda de pas el la resposta és arrissada. El número de crestes de l’arrisat 

és dependent de l’ordre del filtre. 

Finalment, una altra opció seria dissenyar un filtre el·líptic. Aquest es caracteritza per 

tenir un arrissat tan a la banda de pas com a la de refús amb el mateix nombre de 

crestes i per introduir zeros en la seva resposta. Per aconseguir els paràmetres de 

disseny ens caldria un ordre més petit que en qualsevol altre. 
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3.1.2. Filtre passa-baixos de Chebyshev 

 

Pel nostre disseny farem servir un filtre de Chebyshev ja que és relativament senzill de 

realitzar i ens dóna una millor resposta que el de Butterworth. Per començar, mirarem 

com es realitza el disseny d’un filtre passa-baixos i llavors amb les transformacions, 

veurem com quedaria el passabanda. 

Per definir els filtres, farem servir uns paràmetres normalitzats (g0, g1, g2...) que seran 

els valors d’un prototip de filtre com el de la figura 3.1. 

 

Figura 3.1: Dos prototips per realitzar un filtre pasbaix d’ordre n. Font: [1] pp. 40. 

 

Veiem que ens caldran tants paràmetres com gran sigui l’ordre del filtre. Per trobar 

aquests, que depenen de les pèrdues d’inserció i de l’ample de banda, podem fer 

servir unes taules que podem trobar fàcilment o bé fent servir les següent fórmules: 
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Eq 3.1 

Per trobar l’ordre mínim que satisfaci les condicions de disseny que haurem proposat 

abans haurem de fer servir la fórmula 3.2. 

  

      (√
           
           

)

      (  )
 

Eq 3.2 

 

3.1.3. Transformació de pasbaix a passabanda 

 

Si prenem ω1 i ω2 com el límits de la banda passant, les fórmules de transformació, 

serien les següents: 
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   √      

Eq 3.3 

On el paràmetre ω0 és el centre angular de la freqüència i FBW és la part racional de 

l’ample de banda. 

Si apliquem aquesta canvis a un filtre també tindrà unes conseqüències pel que fa als 

elements reactius del prototip de passa-baixos que podem veure a la figura 3.2. 
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Figura 3.2: Transformació d’elements reactius de pasbaix a passabanda. Font: [1] pp. 54. 

 

3.1.4. Inversors d’immitàncies 

 

Els inversors d’impedàncies i d’admitàncies queden definits per les constants K i J 

respectivament. Són dispositius, en general de dos ports, i amb les constants K i J 

reals i podem definir la seva forma amb les matrius ABCD: 

[
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] 

[
  
  

]  [
  

 

  
    

] 

Eq 3.4 

Com veiem a la figura 3.3, si tenim dos inversors d’impedàncies amb una inductància 

en sèrie enmig, és equivalent a una capacitat en sèrie. Equivalentment, si tenim un 

capacitat en paral·lel a dos inversors d’admitàncies equival a una inductància en sèrie. 
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Figura 3.3: Equivalències entre estructures d’inversors i elements reactius. Font: [1] pp. 57. 

 

Llavors, si volguéssim fer un filtre passabanda amb inversors, el que hauríem de fer és 

intercalar entre els inversors inductàncies i capacitats en sèrie o paral·lel depenent de 

si fem servir inversors d’impedàncies o d’admitàncies. Quants més inversors es posen, 

més gran és l’ordre del filtre. 

Llavors, per definir els paràmetres K i J del filtre passabanda utilitzarem les següent 

equacions en el cas de que sigui un circuit capacitiu: 

      √
     

       
 

        √
     

         
 

        
     

  √       
 

Eq 3.5 

O bé, substituïm els 4 per 2 a les equacions, si el circuit és inductiu. 
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3.1.5. Transformació de Richards 

 

Les tècniques de transformació de Richards [2] i les identitats de Kuroda [3] són molt 

importants en el disseny de filtres de microones. Aquestes tècniques donen 

equivalències d’elements distribuït en elements concentrats. És a dir, un sistema 

complex de condensadors, bobines i resistències el pot concentrar en una línia de 

transmissió amb una impedància característica i una llargada concreta. 

Això ens és molt útil, ja que el nostre filtre passabanda havíem vist que es composava 

d’inversors i capacitats i bobines. Aquestes capacitats i bobines, les podríem 

transformar en línies de transmissió i d’aquesta manera reduir el nombre d’elements 

reactius del circuit. A la figura 3.4 podem veure com quedaria l’esquema del filtre 

passabanda. 

 

Figura 3.4: Esquema d’un filtre passabanda d’ordre n sense elements reactius. Font: [4] pp. 441. 

 

Per la seva banda, als inversors també els hi farem la mateixa transformació. Un 

inversor es pot representar amb un circuit de bobines o condensadors en forma de T o  

π (figures 3.5a i 3.5b, respectivament). La seva transformació, resultarà en un sol 

element reactiu amb un tram de línia i, que en el nostre cas, serà el que té la capacitat 

en sèrie, ja que havíem dit que el nostre inversor seria capacitiu. 

 

Figura 3.5: Esquema d’un inversor transformat. A l’esquerra, figura a) inversor inductiu. A la dreta, figura 

b) inversor capacitiu. Font: [4] pp. 422. 
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3.2. Disseny d’un diplexor 
 

El diplexor és un element important dels circuits de microones que serveix per separar 

dos canals. En el nostre cas, aniran muntats amb els filtres que haguem dissenyat 

prèviament, és a dir dos sortides, i amb una sola entrada. Amb un esquema similar al 

de la figura 3.6. 

 

Figura 3.6: Esquema d’un diplexor. 

 

L’objectiu d’aquest apartat és dissenyar la llargada necessària dels dos stubs 

connectats a les entrades de cada un dels filtres. Aquestes llargades tenen com a 

objectiu fer que la freqüència central de l’altre filtre quedi aïllada, de manera que el 

coeficient de reflexió segui 1. 

 

Figura 3.7: Esquema de l’ADS® d’un diplexor. 

A la figura 3.7 hi podem veure l’esquema del nostre circuit a l’ADS®, on hem substituït 

les línies de transmissió per dipols que es comporten de la mateixa manera. El port 

superior és l’entrada i les línies de la part inferior són les que haurem de dissenyar per 

tal de que els filtres estiguin aïllats. 

F1 = 2 GHz F2 = 0.95 GHz 
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3.2.1. Topologies pel diplexor 

 

Ara ja només falta concretar les diferents topologies que es poden fer servir per  

dissenyar el diplexor. El requisit principal és que l’entrada i les sortides no poden 

compartir direcció. D’altra banda hauria de ser una topologia que redueixi el màxim 

possible la llargària del nostre disseny i finalment, que tingui el menor número d’angles 

possibles ja que introdueixen modes imprevistos. 

El primer disseny (figura 3.8) és el més senzill de tots. L’entrada es realitza per la part 

superior i les sortides són pels laterals. Aquesta topologia té dos clars problemes: el 

primer és que no permet filtres doblegats com els que veurem en els següents capítols 

i el segon és la gran llargada lateral. 

 

Figura 3.8: Topologia proposada número 1. 

 

Al segon disseny (figura 3.9) l’entrada es realitza també per la part superior però 

aquest cop les sortides es realitzen per la part inferior i per un dels laterals. Aquesta 

configuració, permet inserir els nostres filtres doblegats i a més a més redueix les 

dimensions en utilitzar una direcció més. 

 

Figura 3.9: Topologia proposada número 2. 
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Finalment, el tercer disseny (figura 3.10) també té l’entrada per la part superior però 

les dues sortides les té a la part inferior. Aquest configuració l’inhabilita per fer-se 

servir amb dissenys rectes del filtre, però sí que funcionaria amb els filtres doblegats. 

Tot i això aquest disseny té un problema i és que hi ha dos angles de 90 graus que 

poden introduir interferències i a més a més és una “T” més gran que en els altres 

casos. 

 

Figura 3.10: Topologia proposada número 3. 

 

Vist això, el disseny que més ens convé serà amb tota seguretat el segon ja sigui per a 

filtres doblegats, com per filtres rectes. 

 

 

3.3. Referències 
 

[1] Jia-Sheng Hong, M. J. Lancaster, “Microstrip filters for RF/micorwave Applications,” 

Wiley-Interscience, 2001. 

[2] P. I. Richards, “Resistor-transmission-line circuits,” Proc. IRE., 36, pp. 217-220, Feb 

1948. 

[3] H. Ozaki, J. Ishii, “Synthesis of a class of strip-line filters,” IRE Trans. Circuit Theory, 

CT-5, pp. 104-109, June 1958. 



 

27 
 

[4] David M. Pozar. “Microwave Engineering 2nd Ed” , John Wiley & Sons, 1998, 

  



 

28 
 

4. Disseny de filtres passabanda uniplanars i 

multimodals 

 

Fins ara hem vist com dissenyar un filtre i un diplexor de microones. En aquest apartat 

volem dissenyar aquests mateixos dispositius però amb la tecnologia que hem vist al 

primer apartat de les línies uniplanars en funció multimodal. 

 

4.1. Impedàncies en paral·lel 
 

Estudiarem un model (figura 4.1a) de circuit multimodal amb impedàncies en paral·lel 

[1] que serveix per separar els modes parell i imparell. D’aquesta manera, podrem 

estudiar l’intercanvi d’energia entre un mode i l’altre, és a dir, la interacció que tenen. 

 

Figura 4.1: A l’esquerra, figura a) model multimodal de dues impedàncies en paral·lel en una línia CPW. A 

la dreta, figura b) esquema electrònic del model anterior. Font: [1] 
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Per analitzar l’intercanvi d’energia entre modes, hem de fer un anàlisis elèctric del 

circuit (figura 4.1b). Llavors començarem per definir els voltatges i corrents a cada slot. 

Així que fent servir la nomenclatura de la figura quedarà: 

    
   
 
     

    
   
 
     

        
   
 

 

        
   
 

 

Eq 4.1 

Fent servir les equacions 4.1 que acabem de veure i aplicant les lleis de Kirchhoff, 

podem arribar a les següent equacions de manera immediata: 

        

        

        
   
  

 

        
   
  

 

Eq 4.2 

Ajuntant-ho tot, en queda: 
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Eq 4.3 

D’aquesta manera podem fer l’anàlisi del circuit amb els modes parell i imparell 

separats amb les seves impedàncies característiques. Això, ens permet veure d’una 

manera analítica i quantitativa la transformació d’un mode a un altre en aquest tipus de 

discontinuïtats. 

Analitzant una mica la matriu, podem observar que si ZA = ZB, no existirà cap mena de 

transferència d’energia entre els diferents modes, és a dir, que no hi haurà cap 

conversió al mode complementari. 
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4.2. Topologia proposada pel filtre 
 

El nostre objectiu és la realització de dos filtres passabanda de 2n ordre a diferents 

freqüències centrals. Per tal de dissenyar-los, agafarem una estructura com la vista a 

la figura 3.4 amb 3 inversors. 

Aquests inversors podrien ser dissenyats amb un element reactiu en una línia de 

transmissió, com el vista a la figura 3.5 o bé, utilitzar les discontinuïtats vistes en el 

tema anterior per modelar un funcionament similar. 

En el nostre cas, precisament, el que volem és estudiar una nova topologia que 

utilitzarem per al disseny i implantació del primer i de l’últim inversor que necessitem 

pels filtres [2]. La topologia que farem servir és com la que podem veure a la figura 4.2. 

Aquesta és multimodal perquè en el tram que correspon a lo1 i le2 s’hi propaguen tant el 

mode parell com el mode imparell.  

 

Figura 4.2: Layout de la proposta per l’inversor. Font: [2]. 

 

Aquesta topologia està basada en una discontinuïtat en paral·lel. Seria un cas 

particular del cas general que hem vist a la figura 4.1 (ZA=0 i ZB=∞). El funcionament 

d’aquest disseny consisteix en que li apliquem un senyal en mode parell al port 1, 

l’entrada. Llavors, quan arriba a la transició, s’hi reflecteixen i transmeten el mode 

parell l’imparell. El mode parell reflectit tornarà fins al port d’entrada mentre que 

l’imparell reflectit arribarà fins el curtcircuit que forma l’air-bridge, formant un stub de 

mode imparell. D’altra banda, el mode parell transmès arribarà fins la transició CPW-
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slotline formant un stub acabat en circuit obert. El mode imparell transmès, quan arribi 

al mateix punt se seguirà transmetent però transformant-se en mode slotline. 

Els paràmetres S de l’inversor que hem pogut comprovar gràcies al circuit equivalent 

electrònic de la figura 4.3 són els següents: 
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Eq 4.4 

A l’equació 3.4 podem veure com queden les matrius dels inversors i en el cas dels 

circuits amb línies CPW els paràmetres S queden definits en general així: 
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Eq 4.5 

Si relacionem les equacions del 4.4 i les del 4.5 ens quedarà quelcom com: 
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Eq 4.6 

Amb aquestes equacions haurem de ser capaços de definir els diferents elements de 

l’estructura proposada i que ens serviran de paràmetres de disseny. 
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Igual que en el cas del layout, derivat de la figura 4.1b corresponent a les 

discontinuïtats en paral·lel en les CPW podem trobar que el circuit esquemàtic de 

l’inversor serà tal com el que podem veure a la figura 4.3. Per tal de comprovar si 

aquesta s’ajusta al layout només hem de construir-la amb els mateixos paràmetres i 

mirar que les corbes dels paràmetres S s’ajustin. Un cop fet això, vam comprovar que 

era un model molt ajustat. 

 

Figura 4.3: esquema electrònic de la proposta de l’inversor. Font: [2]. 

 

L’inversor central (J12) es realitzarà de la manera clàssica, és a dir, amb un tram de 

línia i en el nostre cas amb una capacitat en sèrie, ja que abans ja havíem indicat que 

tindríem inversors capacitius. Podem veure el circuit a la figura 4.4b. 

D’aquesta manera la nostra proposta pel filtre passabanda quedarà tal i com podem 

veure a la figura 4.4. 

 

 

 

 

 



 

33 
 

 

 

Figura 4.4: A la part superior, figura a) layout del filtre passabanda. A la part inferior, figura b) circuit 

esquemàtic del filtre passabanda. Font: [2]. 

 

La topologia d’inversors que hem utilitzat per dissenyar el filtre es caracteritza per fer 

diverses funcions de manera simultània: d’inversors d’immitàncies, convertidor de 

modes (CPW-slotline) i crear un zero de transmissió.  

 

4.3. Referències 
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5. Disseny dels filtres passabanda uniplanars 

multimodals 
 

L’objectiu d’aquest apartat és veure els passos que s’han anat seguint per a la 

realització de dos filtres passabanda amb CPW i multimodal. Aquests filtres estaran 

basats en la teoria que fins ara hem vist i estaran centrats a 2 GHz i a 950 MHz. 

Tot aquest procés es farà fent servir el ADS®. Gràcies a aquest programa podrem 

simular els esquemes teòrics que dissenyem i els layouts del disseny. Compararem els 

dissenys i comprovarem el seu correcte funcionament. 

 

5.1. Caracterització de les CPW 
 

El primer que hem de fer per dissenyar un filtre amb CPW és, precisament, trobar els 

paràmetres característics de les línies que farem servir. Això és de vital importància 

perquè el conjunt del disseny dependrà d’aquestes línies. 

Les característiques de les CPW, dependran bàsicament de l’amplada de les pistes i la 

distància entre elles. Aquestes mides, en el nostre cas, venen determinades per la 

distància entre les potes de les sondes que hi ha al laboratori. Aquestes sondes, que 

farem servir per mesurar el  resultat final del nostre disseny ens obligaran a seguir les 

següents mesura, a les que ens adaptarem i farem servir per treballar: 

Pista superior i inferior: 2 mm. 

Separació entre pistes: 100 µm. 

Pista central: 200 µm. 

Una vegada determinada la geometria de les línies hem de procedir a trobar les 

característiques de la mateixa. Cada mode de funcionament, té unes característiques 

particulars encara que comparteixin el mateix disseny, per això haurem de diferenciar 

els processos d’obtenció dels paràmetres. 

Tal i com vam veure a la figura 2.3, per alimentar les línies de forma que treballin en 

mode parell s’han de posar les pistes exteriors a terra i alimentar la central. Per tal de 
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funcionar en mode imparell haurem d’alimentar una de les pistes exteriors i posar a 

terra l’altra. Mentre que si volem veure el funcionament en mode slot-line, haurem de 

mantenir l’alimentació de l’imparell i eliminar la pista central. 

 

a)                                                                                b) 

 

                                                                     c) 

Figura 5.1: La figura a) és la representació del mode parell. La figura b) és la del mode imparell. I la figura 

c) és la del mode slot-line. 

 

Per tal de trobar els paràmetres de cadascun dels modes de la línia, el que farem és 

fer les simulacions electromagnètiques (amb el simulador de momentum d’ADS®) dels 

seus respectius layouts. Mitjançant els paràmetres ABCD fàcilment podrem, mitjançant 

unes simples equacions, obtenir les dades que buscàvem. 
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Eq 5.1 



 

36 
 

Un cop feta la simulació,  ADS® té una funció anomenada stoabcd que transformarà la 

matriu de paràmetres S en una matriu ABCD que ens facilitarà poder usar les 

equacions 5.1 per trobar la impedància i la beta, que són els paràmetres més 

importants. 

D’aquesta manera, la impedàncies i les betes en els diferents modes quedaran de la 

següent manera: 

 Mode parell Mode senar Mode slot-line 

Z0 (Ω) 77.609 93.043 96.241 

β a 2 GHz 59.7 61.38 61.46 

Taula 5.1: Paràmetres característics de les CPW en cadascun dels seus modes. 

 

 

5.2. Disseny dels paràmetres dels filtres 
 

A l’esquema general del filtre de l’ADS® que podem veure a la figura 5.2, falten per 

acabar de definir les longituds de les diferents línies de transmissió de l’esquema (de1, 

de2, do, ds, linv, de1p, de2p, dop i dsp) així com la capacitat del condensador que formen part 

del filtre. 

 

Figura 5.2: Esquema circuit al general del filtre passabanda. 

 

Per tal de fer això, haurem de recórrer a les equacions pròpies dels inversors ja vistes 

prèviament (equacions 3.5), així com a diverses equacions pròpies de la topologia que 

hem proposat pels inversors [1] i que es desprenen de les equacions 4.4 que tot seguit 
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presentarem. Podem veure que aquestes depenen de variables que coneixem, com el 

paràmetre K (paràmetre propi de l’inversor) o Ry (paràmetre que depèn de la 

impedància parell i senar de les línies): 
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Eq 5.2 

Les equacions per a trobar de1p, do1p i dsp es faran de manera anàloga a les que hem 

vist fins ara, substituint el BL per BLp i de2 per de2p. La pregunta que sorgeix ara és com 

es determinen aquests dos últims paràmetres.  

Com ja he avançat anteriorment, la llargada dels stubs vindrà determinada per la 

freqüència a la qual volem introduir un zero de transmissió. Les rèpliques del nostre 

filtre es produeixen cada f0 + 2kf0, així que, el que intentarem és posar un zero a les 

dues primeres rèpliques. 

D’aquesta manera, només ens quedarà definir l’inversor central per tal de completar 

l’esquema del filtre. 
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Equacions de disseny de l’inversor central: 
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Eq 5.3 

L’objectiu d’aquest moment és dissenyar un gap que aporti una capacitat adequada a 

la que trobem a l’equació 5.3. Per fer això farem un seguit de simulacions del layout de 

la figura 5.3b amb diferents amplades de gap i de línies. La que s’ajusti a un 

esquemàtic equivalent (figura 5.3a), serà la que ens interessi i  implantem en el nostre 

inversor. 

 

 

Figura 5.3: A la part superior, figura a) esquema de disseny pel gap. A la part inferior, figura b) layout pel 

disseny del gap. 

 

En concret, procedirem fent un tuner de la capacitat del condensador i ajustant les 

gràfiques de l’esquemàtic i les d’un layout amb un cert gap. D’aquesta manera sabrem 

cada amplada de gap quina capacitat modela. 
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Si després de diverses simulacions veiéssim que per aconseguir la capacitat desitjada, 

hauríem de fer un gap inferior als 100 µm, cosa que no podem fer per motius de 

fabricació, la solució seria ampliar l’amplada de les pistes fins que fent el tuner 

arribéssim a la capacitat desitjada. 

 

5.2.1. Disseny dels paràmetres del filtre 1 

 

Els  valors inicials que necessitem per dissenyar el filtre són: freqüència central, ample 

de banda i coeficients del filtre de Chebyshev de 2n ordre. 

         

      

     

          

          

          

Mitjançant les equacions 5.2 i 5.3, podrem obtenir finalment la llargada de les línies 

que fan possible el nostre disseny així com el condensador. Però les fórmules 

anteriors ens donen les longituds en graus i nosaltres necessitem transformar-les en 

unitats mètriques i per això farem servir la següent equació: 

 ( )  

   ( )
   
 

 

Eq 5.4 

le2(mm) lo(mm) ls(mm) linv(mm) le2p(mm) lop(mm) lsp(mm) Cp(fF) 

8.767 6.104 -6.418 -1.025 5.260 6.274 -6.418 54.17 

Taula 5.2 : Valor dels components de l’esquema del filtre a 2 GHz. 

 

Per aconseguir la capacitat que marca la teoria procedirem tal i com s’ha descrit 

anteriorment. Comparant les fases del layout i del esquema teòric, quan els dos 

coincideixen és quan ja ens funciona correctament.  
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En el cas que ens ocupa fins que no vam tenir unes pistes d’una amplada de 3.45 mm 

no ens vam trobar en el cas de la figura 5.4 que a 2 GHz coincideixen plenament. 

 

Figura 5.4: Comparativa de la fase de l’esquematic i el layout de dos gaps que en 2GHz són iguals. 

 

Arribats a aquest punt ja tenim tots els paràmetres de disseny necessaris per fer el 

layout final del nostre filtre i per simular-lo per veure si es comporta correctament. 

 

 

Figura 5.5: Layout del filtre passabanda a 2 GHz complet de dimensions 4.9x 0.73 cm. 
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5.2.2. Disseny dels paràmetres del filtre 2 

 

Seguint un procés paral·lel, construirem el segon dels nostres filtres. Per tal de fer-ho 

només caldrà que variem les condicions inicials. En aquest cas la freqüència central 

serà de 950 MHz i l’ample de banda d’un 12.5%, mentre que els coeficients del filtre de 

Chebishev es mantenen. 

Com que les línies seran geomètricament iguals a les del filtre anterior, el valor de les 

impedàncies i les constants de fase seran exactament les mateixes que en el cas 

anterior. Sent així podrem trobar directament el valor dels diferents trams de línies i 

dels condensador fent servir les equacions 5.2 i 5.3. 

le2(mm) lo(mm) ls(mm) linv(mm) le2p(mm) lop(mm) lsp(mm) Cp(fF) 

18.46 12.85 -13.51 -2.158 27.69 6.274 -13.51 114 

Taula 5.3: Valor dels components de l’esquema del filtre a 950 MHz. 

 

En tractar-se d’un filtre a una freqüència inferior que l’anterior, més o menys la meitat, 

totes les distàncies s’han incrementat. D’aquesta manera podem preveure que el filtre 

quedarà molt llarg. 

Ara ens centrarem en el disseny d’un gap que modeli una capacitat com la desitjada 

pel nostre model teòric. Per tal de fer això seguirem el mateix procediment que 

anteriorment, però com que volem aconseguir una capacitat encara més gran, el que 

haurem de fer és fer les pistes encara més amples fins a aconseguir el nostre objectiu. 

Després de varies simulacions ens n’adonem que a partir de certa amplada ja no 

s’incrementa pràcticament la capacitat i, en canvi, sí que introduïm elements de 

radiació que ens produiran problemes. 

L’alternativa que se’ns presenta és utilitzar una estructura que ens ofereix el ADS® en 

forma de dits entrecreuats (figura 5.6). Per tal de sintonitzar la capacitat el que es pot 

fer és modificar el nombre de dits, l’amplada d’aquests o l’amplada entre els dits. 

Jugant amb tot això, podrem arribar a tenir una capacitat com la que busquem. 
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Figura 5.6: Topologia del nou gap per aconseguir més capacitat. 

 

Com abans només ens queda dissenyar el layout amb el gap que acabem de 

dissenyar i la llargada de les línies que ens ha sortit de la simulació de l’esquemàtic. 

 

Figura 5.7: Layout del filtre passabanda a 950 MHz complet de dimensions 9.87 x 0.78 cm. 

 

 

5.3. Simulació dels layouts dels filtres 
 

Aquest apartat ha de servir per avaluar el comportament dels layouts dissenyats fins el 

moment i que estan representats en les figures 5.5 i 5.7. Per tal de veure si es 

comporten d’una manera correcte, els compararem amb el disseny esquemàtic que 

havíem fet a l’ADS® i que és teòric i ideal. 

Conseqüentment, és impossible que la simulació del layout sigui tan extremadament 

bona com les dels circuits esquemàtics. Tot i així, si la freqüència central és correcta, 

si hi ha un bon acoblament i podem apreciar l’arrissat del filtre, si l’ample de banda és 

similar al teòric i no hi ha gaires pèrdues addicionals a la banda de pas, el donarem 

com a bo i procedirem a fabricar-lo. 
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5.3.1. Simulació del layout del filtre 1 

 

 

Figura 5.8: Comparativa de les simulacions del layout i de l’esquemàtic del filtre a 2 GHz.  

 

A la figura 5.8, les traces de color lila i blau representen el paràmetre S12, la simulació 

del layout i la simulació de l’esquemàtic, respectivament. Veiem que entre les dues no 

s’hi pot apreciar pràcticament diferència en quant a l’atenuació de la banda passant. 

Concretament en els dos casos, tenim una atenuació de -1.27 dB. En canvi, veiem que 

en la simulació del layout tenim una mica més d’ample de banda que en la simulació 

de l’esquemàtic. 

A la mateixa figura, les traces roses i vermelles corresponen al paràmetre S11 de la 

simulació del layout i de l’esquemàtic respectivament. Aquí comprovem que l’ample de 

banda del layout és una mica més gran que en l’esquemàtic i a més a més veiem que 

l’inversor no està acoblat perfectament ja que en la traça rosa veiem que un dels dos 

pics s’atenua més que l’altre. Tot i així és raonable i ho donem per bo. 
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5.3.2. Simulació del layout del filtre 2 

 

 

Figura 5.9: Comparativa de les simulacions del layout i de l’esquemàtic del filtre a 950 MHz.  

 

A la figura 5.9, el paràmetre S12 està representat per les traces blaves. La blava fosca 

correspon a la simulació de layout, mentre que la blava clara correspon a la simulació 

de l’esquemàtic. En aquest cas podem comprovar que l’ample de banda de les dues 

simulacions s’ajusta de manera molt precisa. El que varia lleugerament entre les dues 

simulacions és l’atenuació de la banda passant. En el cas de l’esquemàtic tenim una 

atenuació de -0.996 dB mentre que al layout és de -1.674 dB. Tot i que en aquest últim 

cas és una mica més elevada segueix sent una banda de pas prou bona. 

Les traces vermella i rosa corresponen als paràmetres S11 de les simulacions del 

layout i de l’esquemàtic, respectivament. Com abans, podem veure que l’acoblament 

no és perfecte ja que la banya esquerre del filtre no està  l’alçada de l’altra banda. No 

és totalment simètric. 
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5.4. Els filtres doblegats 

 

Un dels objectius d’utilitzar la tecnologia uniplanar i multimodal per dissenyar els filtres 

és que en principi haurien de quedar més compactes que fets d’una forma més 

tradicional. Tot i això, la llargada dels filtres és massa gran: de 4.9 cm i de 9.87 cm per 

cadascun d’ells. Per això, com a primera solució, es va optar per doblegar aquest 

filtres en forma de “L”, tal i com podem veure a la figura 5.10. 

 

Figura 5.10: Layouts dels filtres doblegats. El de 2 GHz, a l’esquerre, té unes dimensions de 3.75 x 1.78 

cm, mentre que el de 950 MHz, el de la dreta, té unes dimensions de 5.93 x 4.59 cm.  

 

En ambdós casos, com podem veure a les seves respectives simulacions a les figures 

5.11a i 5.11b, els paràmetres S no varien respecte de la versió original, així que hem 

guanyat uns quants centímetres sense perdre fiabilitat. 
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Figura 5.11: comparativa entre els layouts del filtre recte i el doblegat A la part superior, figura a) del filtre 

a 2GHz. A la part inferior, figura b) del filtre a 950 MHz. 

 

 

 



 

47 
 

5.5. Referències 
 

[1] A. Contreras, M. Ribó, L. Pradell, P. Blondy, “Uniplanar Bandpass Filters Based on 

Multimodal Immitance Inverters and End-Coupled Slotline Resonators,” IEEE, vol. 61, 

no. 1, pp. 77-88, Gener 2013. 

  



 

48 
 

6. Disseny del diplexor 
 

El diplexor és un dispositiu, com el que podem veure a la figura 6.1, que té una 

entrada i dues sortides. A cadascuna de les dues sortides hi va connectat, 

generalment, un filtre. L’objectiu és aïllar aquestes dues sortides perquè no hi hagi 

interferències entre els dos dispositius que s’hi endollin. 

Un requisit indispensable perquè puguem aïllar les diferents sortides és que funcionen 

a freqüències centrals diferents. D’aquesta manera el que es fa és, que mitjançant 

stubs, es fa una línia que provoqui un coeficient de reflexió de 1 just en el punt on 

l’entrada es divideix en dos. 

 

Figura 6.1: Gràfica esquemàtica d’un diplexor. 

 

 

6.1. Disseny dels paràmetres del diplexor 
 

El procediment que es fa servir per tal de calcular quina és la longitud necessària de la 

línia és molt senzill. Es posa en circuit obert una de les dues branques i s’hi posa un 

port d’entrada (com podem veure a la figura 6.2), llavors sintonitzant la longitud de 

l’stub d’entrada mirem que S11 tingui una fase de 0 graus a la freqüència que treballa el 

filtre de l’altra branca. Llavors es repeteix el procediment a l’altra branca de manera 

anàloga. 
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Figura 6.2: Esquema del procediment per aconseguir la llargada dels stubs. 

 

Les longituds dels stubs que resulten de fer aquest procediment són els següents pels 

stubs connectats al filtre de 950 MHz i el de 2GHz, respectivament: 

             

               

Per tant, el que ens cal fer ara és afegir aquests stubs als seus respectius filtres i 

comprovar que funcionin correctament, és a dir, que en el paràmetre S11 hi hagi una 

fase de 0 graus. Podem apreciar a la figura 6.3 que d’aquesta manera els dissenys 

queden ara molt més grans i, per tant, és probable que hi trobem algunes petites 

variacions respecte el filtre original. 

 

Figura 6.3: Layouts amb els stubs incorporats als filtres. El circuit de l’esquerra té unes dimensions de 

6.35 x 3.74 cm, mentre que el de la dreta les té de 5.24 x 5.93 cm. 



 

50 
 

A la figura 6.3, el disseny de l’esquerre és el filtre de 2 GHz amb el seu corresponent 

stub per evitar les interferències del de l’altre costat de 950 MHz. El de la dreta és el 

filtre de 950 MHz amb el seu corresponent stub per evitar les interferències de la 

senyal de 2 GHz. Per tant, per mirar que funcioni correctament hem de mirar que a 

l’entrada hi hagi un coeficient de reflexió de 1 sense cap mena de fase en la freqüència 

del dispositiu de l’altra branca (figura 6.4). 

 

 

 

Figura 6.4: Simulacions dels layouts de la figura 6.3. A la part superior a) del filtre a 950 MHz i a la part 

inferior b) del filtre de 2 GHz. 
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6.2. Simulacions del diplexor 
 

Per assegurar-nos que aquesta variació d’afegir-li un stub no ha variat el 

comportament del filtre, mirarem el comportament del paràmetre del filtre comparat 

amb el que teníem anteriorment. 

 

 

Figura 6.5: Comparativa de simulacions dels layouts de la figura 6.3, el filtre original i l’esquemàtic. A la 

part superior, figura a) pel filtre a 950 MHz. A baix, la figura b) pel filtre de 2 GHz. 
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En ambdós gràfiques (figura 6.5a i 6.5b) podem veure que la traça vermella representa 

el paràmetre S12 del nou disseny. La traça blava correspon al mateix paràmetre del 

layout de cadascun dels filtres abans d’afegir-los els stubs. Finalment, la traça violeta 

seria el S12 de l’esquemàtic dels filtres. 

En el cas de la figura 6.5a, que correspon al filtre de 950 MHz, podem observar que la 

variació entre les tres traces és molt petita, així que l’estructura d’aquesta branca del 

diplexor és molt proper al que desitgem. La gràfica de la figura 6.5b, que correspon al 

filtre de 2 GHz, veiem algunes petites diferencies en la traça vermella. Després d’un 

anàlisis complet, vam arribar a la conclusió que es devia al fet d’utilitzar una estructura 

de línies amb terra i no a l’aire. Fent servir aquest procediment, a vegades surten 

alguns espuris, com el que veiem a 2.25 GHz que fa que sembli un filtres més estret i 

desplaçat però que no hauria de ser així. 

Fent servir la topologia de la figura 3.8, el disseny final del treball ja es pot implementar 

ja que disposem de tots els elements. Cal comprovar que els resultats del layout 

corresponent, que podem veure a la figura 6.6, siguin satisfactoris per poder construir 

físicament el dispositiu. 

 

Figura 6.6: Layout del disseny final del diplexor amb unes dimensions de 12.07 x 5.58.  

 

Per tal d’analitzar el circuit ens fixarem especialment en els paràmetres S12 i S13. 

L’objectiu serà comparar els resultats amb l’esquemàtic del diplexor i a l’hora fer-ho 

amb els layouts dels filtres corresponents en cada cas. 
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Figura 6.7: Comparativa entre la simulació de l’esquemàtic del diplexor, la del layout del filtre i la del 

diplexor final. A la part superior, figura a) centrat a 950 MHz. A la part inferior, figura b) centrat a 2 GHz. 
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La gràfica superior (figura 6.7a) correspon al paràmentre S12 que a la vegada és la 

branca que va connectada al filtre de 950 MHz. En aquest cas, la traça vermella és la 

simulació del layout del diplexor mentre que la blava es l’esquemàtic i la violeta és la 

del layout del filtre. Podem observar que les diferències entre les simulacions dels 

layouts són molt poques a la banda de pas. Pràcticament tenen les mateixes pèrdues, 

1.5 dB és una mesura prou bona, i ample de banda. D’altra banda veiem que 

l’aïllament amb la freqüència de 2 GHz és de 40 dB que és similar a la que havíem 

proposat a l’estudi esquemàtic i teòric. 

La gràfica inferior (figura 6.7b) correspon al paràmetre S13 que a la vegada és la 

branca que va connectada al filtre de 2 GHz. Els colors de les traces estan distribuïts 

com en la gràfica anterior. En aquest cas podem veure que la freqüència central del 

filtre ha quedat lleugerament traslladada. Tot i això les pèrdues a 2 GHz són bastant 

bones (1.75 dB) i semblants al layout del filtre. Finalment, veiem que l’aïllament amb 

l’altre ramal és excel·lent ja que tenim més de 60 dB. 

Tot i els bons resultats d’aquesta simulació, segueix havent-hi un problema i no és 

altre que l’exagerada mida del disseny: 12 cm de llargada i més de 5.5 cm d’amplada. 

Així doncs, tot i triar la topologia del diplexor més idònia i haver doblegat els filtres no 

s’ha aconseguit reduir de forma eficaç el dispositiu final. Per aquesta raó, haurem 

d’aplicar noves tècniques de disseny per tal de reduir l’estructura perquè amb 

aquestes dimensions és impossible construir aquest disseny. 
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7. Disseny del filtre i el diplexor amb slow-wave 
 

Per desenvolupar un diplexor amb la topologia proposada en l’apartat teòric, seguirem 

un esquema semblant que el que hem fet servir per crear el diplexor presentat 

anteriorment. És a dir, primer presentarem l’estructura de les noves línies, després 

dissenyarem dos filtres a les freqüències desitjades i finalment, dissenyarem el 

diplexor amb els seus respectius stubs. 

 

 

7.1. Disseny de les línies slow-wave 
 

En aquest apartat es presenta l’esquemàtic i el seu layout. Es tracta d’una estructura 

amb forma de T que es pot repetir de manera enllaçada per tal d’aconseguir una 

longitud de línia total més gran. Per començar veurem dues T. 

 

Figura 7.1: Esquemàtic d’una línia slow-wave. 

 

El layout corresponent a la figura 7.1 quedarà definit per les longituds de le i de lo. Les 

longituds esmentades es refereixen a l’stub de la part central. L’aproximació del layout, 

vist a la part teòrica (figura 2.4), serà valida en un rang de freqüències que haurem de 

localitzar i que serà en el que podrem treballar. 

Una vegada vist l’esquema, augmentarem el nombre de “Tes” del circuit per poder 

comparar de manera més clara el circuit i el layout. Els resultats que veiem a la figura 

7.2 és que fins als 5 GHz la fase de l’esquema i del layout es mantenen quasi calcades 
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però llavors es desfasen i ja no tenen el mateix comportament. Llavors l’aproximació 

que fem només ens valdrà per senyals inferiors a aquests 5 GHz. 

 

Figura 7.2: Comparativa de la fase d’una línia slow-wave en esquemàtic i en layout. 

 

7.2. Disseny dels filtres slow-wave 

 

Per a la realització dels filtres amb aquest tipus de transició farem servir un esquema 

idèntic a l’anterior, és a dir, un esquema de 3 inversors separats amb línies de 90 

graus com el de la figura 3.4. En aquest cas però, els inversors dels extrems seran 

capacitius, mentre que el del centre serà inductiu tal i com podem veure a la figura 7.3. 

 

Figura 7.3: Esquema general d’un filtre passabanda d’ordre 2. 
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Les característiques d’aquest filtre variaran lleugerament respecte les que fèiem servir 

pels filtres anteriors. Tot i això, les equacions de disseny dels inversors seran iguals. 

           

     

          

          

          

Els trams de línia que connecten els diferents elements reactius seran els que 

modelarem amb les transicions vistes anteriorment. Per fer això, com als filtres 

anteriors, fixarem les característiques principals del filtre (freqüència central, ample de 

banda, impedàncies característiques...) i així trobarem la llargada de les línies. 

D’aquesta manera serem capaços d’optimitzar el nombre de T’s necessàries i la 

llargada d’aquestes, que recordem, que no ha de ser major de 15º. El resultat d’aquest 

procés serà el que podem veure a la figura 7.4. 

 

Figura 7.4: Layout del filtre de 2.4 GHz amb unes dimensions de 2.98 x 0.6 cm. 

 

Seguint exactament els mateixos passos serem capaços de dissenyar el filtre de, en 

aquest cas, 1.5 GHz que serà com el que veiem a la figura 7.5. 
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Figura 7.5: Layout del filtre de 1.5 GHz amb unes dimensions de 2.07 x 0.9 cm. 

 

En ambdós casos la mida del filtre s’ha vist reduïda dràsticament. En el cas del filtre de 

2.4 GHz ha passat a ser de menys de 3 cm, mentre que el de 1.5 GHz ha passat a ser 

de poc més de 2 cm. Dos filtres molt compactes i, que com veurem tot seguit, tenen un 

comportament molt bo. 
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Figura 7.6: Comparativa entre l’esquemàtic i el layout dels filtres. A dalt, figura a) filtre de 2.4 GHz. A baix, 

figura b) filtre de 1.5 GHz. 

 

A la figura 7.6a i la 7.6b, es comparen les simulacions de l’esquemàtic teòric i del 

layout. En els dos veiem un comportament molt bo: perfectament centrat a la 

freqüència desitjada, un ample de banda idèntic al teòric, unes pèrdues a la banda de 

pas baixíssimes, menors a 1 dB i a més a més un acoblament molt bo com demostra 

l’arrissat del filtre simètric i molt fidel al teòric. 

 

7.3. Disseny del diplexor en slow-wave 
 

El següent pas consisteix en posar stubs a les entrades dels filtres per assegurar una 

reflexió total en la freqüència de l’altre filtre. Per fer això afegirem Tes iguals a les del 

filtre corresponent fins a aconseguir arribar a la fase 0 desitjada. 
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Figura 7.7: A la part superior, figura a) filtre a 2.4 GHz amb l’stub del diplexor amb unes dimensions de 

5.79 x 0.6 cm. Al mig, figura b) filtre a 1.5 GHz amb l’stub del diplexor amb unes dimensions de 3.83 x 0.9 

cm i a la part inferior, a l’esquerra figura c) simulació de la figura 7.7a i a la dreta figura d) simulació de la 

figura 7.7b. 

 

A les figures 7.7a i 7.7b podem veure com queden els layouts dels filtres ja amb els 

seu corresponents stubs endollats. A la part inferior, figures 7.7c i 7.7d, podem veure 

com per la branca del filtre de 2.4 GHz a la freqüència de l’altre hi ha la fase nul·la i a 

l’inrevés. 

Finalment, ja només ens cal ajuntar-ho amb una T amb una topologia equivalent a la 

utilitzada al diplexor anterior i comprovar si funciona d’una manera satisfactòria. 
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Figura 7.8: Layout del diplexor slow-wave amb unes dimensions de 4.15 x 6.23 cm.  

 

 

Aquest disseny és molt més compacte que l’anterior. Té una llargada de 4.15 cm i una 

amplada de 6.23 cm que és poc més de la meitat que l’anterior. 

Ara comprovarem el comportament del diplexor. Per a això farem servir els paràmetres 

S com hem fet amb els dissenys anteriors. 
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Figura 7.9: Comparativa entre els layouts del filtre i del diplexor al ramal de 1.5 GHz.  

 

A la figura 7.9, podem veure la resposta del diplexor pel que fa a la branca de 1.5 GHz. 

La traça vermella és la simulació del diplexor mentre que la violeta seria la resposta 

del layout del filtre. Veiem que el comportament és molt similar a la banda passant. Tot 

i això, la connexió de tot el sistema ha provocat un increment de les pèrdues: dels -

0.832 dB que teníem al filtre als -1.467 dB actuals. Aquest increment però, no és 

alarmant ja que segueix sent una dada bastant bona. D’altra banda, els casi 40 dB 

d’atenuació de la banda de l’altre ramal ens assegura un bon aïllament. 
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Figura 7.10: Comparativa entre els layouts del filtre i del diplexor al ramal de 2.4 GHz.  

 

La figura 7.10 ens mostra la resposta del diplexor a la sortida de la branca de 2.4 GHz 

comparada amb la resposta del filtre. En aquest cas la banda passant no té la mateixa 

forma que la del filtre, en realitat, sembla que la part superior de la banda passant 

estigui atenuada. Això, es deu probablement a un problema de simulació ja que podem 

veure que S11 passa per sobre dels 0 dB en aquesta zona, cosa que no hauria de 

produir-se. Tot i això les pèrdues en aquesta banda són bastant bones: -1.196 dB 

contra els -0.827 dB del filtre original. A més a més, l’aïllament amb el ramal de 1.5 

GHz està garantit perquè tenim més de 45 dB. 
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8. Mesures 
 

Una vegada vistos els resultats de tots els dissenys presentats és l’hora de fabricar els 

que ens vagin millor. En aquest cas no hi ha dubte que els últims que hem realitzat 

amb les transicions CPW-slotline donen les millors prestacions, són els més 

compactes i, per tant, són l’elecció lògica per tal de provar el seu funcionament. 

Els primers dissenys van ser realitzats amb un substrat Rogers 3003 [1] però els 

últims, per disseny era millor fer-ho amb Rogers 4003 [2], així que aquest últim serà el 

que haurem de fer servir per a la nostra construcció. A més a més tots els dissenys 

han estat dissenyats sobre un pla de masses, així que no ens caldrà aïllar el sistema 

amb pórex. 

 

8.1. Mesures del filtre a 2.4 GHz 
 

A la figura 7.4 podem veure el layout d’un filtre a 2.4 GHz amb tècniques slow wave 

que hem construït i ara volem mesurar i avaluar. 

 

Figura 8.1: Comparació entre la simulació del layout del filtre i la mesura real. 
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A la figura 8.1 podem veure les mesures del filtre. En concret la traça blava i la 

vermella corresponen a S12 i S11, respectivament. Però també hi podem apreciar la 

simulació amb ADS® del filtre. En aquest cas les traces blau clar i violeta són les que 

representen S12 i S11. Podem veure a primer cop d’ull que les diferències són varies: 

per una banda les pèrdues d’inserció han pujat de manera clara, d’altra banda podem 

veure que s’ha perdut acoblament i conseqüentment l’arrissat i a més a més han 

aparegut uns espuris a les freqüències inferiors a 500 MHz. Tot i això, també hi ha 

característiques importants que s’han mantingut més o menys estables: la freqüència 

central i l’ample de banda. 

 

8.2. Mesures del filtre a 1.5 GHz 
 

De la mateixa manera, a la figura 7.5 podem veure el layout del filtre a 1.5 GHz amb 

slow wave que hem construït i ara avaluarem. 

 

Figura 8.2: Comparació entre la simulació del layout del filtre i la mesura real. 

 

A la figura 8.2 podem veure les mesures del filtre i la simulació del layout amb ADS®. 

Les traces corresponen als mateixos paràmetres que en el cas anterior, en concret la 
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traça blava i la vermella corresponen a S12 i S11 del filtre mesurat i les traces blau clar i 

violeta són les que representen S12 i S11 del simulat. En aquest cas l’acoblament no 

s’ha perdut del tot, ja que tenim cert arrissat i com abans la freqüència central i l’ample 

de banda es mantenen fidels a la simulació. Les pèrdues d’inserció són, com en el cas 

anterior, molt més grans que en la simulació i també trobem uns espuris a la xona 

baixa de les freqüències que no hi eren. En aquest cas als 850 MHz ja els podem 

trobar. 

 

8.3. Mesures del diplexor 
 

Finalment, només queda estudiar i avaluar la construcció del diplexor final que prové 

de la figura 7.8. 

 

Figura 8.3: Comparació de les pèrdues d’inserció entre la simulació del layout del diplexor i la mesura real. 

 

A les figures 8.3, 8.4 i 8.5 podem observar la comparativa entre la simulació del layout 

del diplexor i les mesures reals extretes.  
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En la figura 8.3, ens centrem a mesurar dos dels paràmetres S: S12 i S13. Les traces 

blaves i vermelles corresponen a la mesura real mentre que la violeta i la blau clar 

corresponen a la simulació. Veiem que, tal i com podíem esperar, hi ha més pèrdues 

d’inserció en les mesures que en les simulacions. D’altra banda, i això no era esperat, 

la freqüència central dels dos ramals s’ha mogut lleugerament cap a la dreta, és a dir, 

ha pujat lleugerament de freqüència. També inesperadament, a cadascun dels ramals 

ha sortit com una petita rèplica de la zona de pas que ronden els 10 dB, més o menys 

a freqüència triple de la central. 

 

Figura 8.4: Comparació de l’adaptació entre la simulació del layout del diplexor i la mesura real. 

 

A la figura 8.4 podem veure l’acoblament de la simulació del filtre, traça blava i la de la 

mesura real, traça vermella. Aquesta dada correspon a un altre dels paràmetres S, en 

aquest cas el S11. El nivells de l’acoblament són molt similar en ambdós casos, rondant 

els 11 o 12 dB, però el que no hem pogut mantenir, tot i que en la simulació ja 

n’haviem perdut una part, és l’arrissat del senyal. És a di, que hi ha acoblament però la 

seva forma no és tal i com desitjaríem. 



 

68 
 

 

Figura 8.5: Comparació de l’aïllament entre la simulació del layout del diplexor i la mesura real. 

 

En aquesta última figura, la 8.5, comparem l’aïllament entre els dos ramals del 

diplexor. La traça vermella és l’aïllament de la simulació del layout mentre que la blava 

és la mesura real. En la mesura real, a 1.5 GHz, hi ha un pic que fa que l’aïllament 

entre els dos sigui de 74 dB, una dada excel·lent. En el cas del senyal a 2.4 GHz, 

aquest aïllament puja fins als 35 dB, una dada no tan bona, però tot i així bastant 

satisfactòria. En el cas de la simulació en les dues freqüències la dada oscil·lava els 

50 dB. 

El comportament d’aquest diplexor el considerem suficientment bo i, per tant, serà el 

disseny final d’aquest treball. Fent servir aquest tipus de topologia hem millorat 

considerablement el primer disseny sobretot en un apartat, la mida: hem passat d’un 

disseny de 12x5.5 centímetres a un de 6x4.1 centímetres. 

 

8.4. Referències 
 

[1] http://www.prototron.com/documents/materials/RO3000.pdf 

http://www.prototron.com/documents/materials/RO3000.pdf
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9. Conclusions i treballs futurs 

9.1. Conclusions 
 

L’objectiu d’aquest projecte era la construcció d’un diplexor mitjançant línies coplanars 

multimodals. A l’hora, volíem dissenyar i testejar una nova topologia per fer els filtres 

passabanda que connectaríem al diplexor. 

El primer dels passos per a realitzar això va ser fer una caracterització d’aquest tipus 

de línia i els seus diferents funcionaments. Després de diverses proves, vam pensar 

que el disseny hauria d’estar condicionat per les sondes SG-SG que es fan servir per 

mesurar el resultat final. Un cop tenim la geometria és aquesta la que cal estudiar i 

determinar els seus paràmetres característics. 

Una vegada ja teníem les línies que desitjàvem ens vam llençar al disseny de la nostra 

nova topologia per fer el filtre. La principal avantatge d’aquesta era que podíem posar 

un zero de transmissió addicional a la freqüència que volguéssim gràcies als seus 

stubs. Tot i això, vam trobar-nos amb un inconvenient que va pesar més que no pas 

les avantatges: la seva mida. Eren uns filtres massa grans, sobretot pel disseny de 950 

MHz. 

Les simulacions dels filtres mitjançant ADS® van ser bastant bones. En el circuit 

esquemàtic les pèrdues oscil·laven el decibel en els dos circuits mentre que en el 

layout estaven al voltant de 1.5 dB. 

Finalment però, no es va arribar a fabricar cap dels dos filtres ni el diplexor. Això va ser 

degut al problema que abans comentàvem. Era massa gran. Comptant que fem servir 

la tecnologia uniplanar per compactar els dissenys, aquest era un petit fracàs. 

És per això, que tot seguit ens vam proposar fer el disseny dels filtres i del diplexor fent 

servir un tipus de transicions slot-line/CPW que tenien un comportament similar al slow 

wave. D’aquesta manera aconseguiríem reduir la mida del disseny. 

Seguint els mateixos passos que anteriorment: caracteritzar les línies i llavors 

dissenyar el filtre ens vam trobar amb un primer disseny que tenia un funcionament 

molt bo i havíem aconseguit reduir la mida més de la meitat. En aquest cas la 

simulació del layout donava una pèrdua per inserció de 0.8 dB i un acoblament 

perfecte. 
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Vist aquest èxit, calia fer la part del diplexor i esperar un funcionament semblant. En la 

simulació del layout les pèrdues per inserció van augmentar respecte els filtres casi 

doblant-se. Tot i això eren uns resultats bastant bons, al voltant de 1.5 dB i mantenint 

un acoblament bastant bo. 

Una vegada construïts tots els dissenys en slow wave vam mesurar cada dispositiu al 

laboratori per comprovar si funcionaven segons l’esperat o si hi havia canvis. 

Pel que fa als filtres, el comportament ha sigut bastant bo però les pèrdues d’inserció 

han pujat de manera bastant significativa respecte les simulacions. En ambdós filtres 

s’ha passat de tenir menys d’un decibel a tenir-ne 2.7 dB. No són uns resultats òptims 

però tampoc són del tot dolents. La senyal s’atenuarà a casi la meitat en la freqüències 

de pas del filtre però el funcionament és tal i com esperàvem, sense grans variacions. 

Pel que fa al diplexor, hem vist molt lleugerament desplaçada la freqüència central dels 

filtres però el comportament és bo. L’aïllament entre els diferents ramals és molt bo 

(per sobre dels 30 dB) i les pèrdues d’inserció no han empitjorat respecte a la 

construcció dels filtres, és a dir, estan sobre els 3 dB. 

S’ha comprovat que per tenir un comportament adequat cal tenir sempre un bon model 

circuital i, des d’allà, i amb les equacions de disseny, anar evolucionant cap a un layout 

el més precís possible. El problema és que aquest últim pas és moltes vegades 

complicat ja que a l’hora de construir el layout no sabem des d’on prendre les mesures 

o en quin punt de la línia tenim les referències. 

A més a més hem trobat bastants problemes inesperats que feien del disseny una 

feina complicada: acoblaments i pèrdues inesperades per plaques paral·leles del pla 

de masses o alguns espuris inesperats que sortien a la simulació i no a les mesures... 

Per tot això, els resultats obtinguts no són del tot òptims i per això caldria donar alguns 

passos que tot seguit explicaré per tal de millorar els resultats. 

 

9.2. Treballs futurs 
 

Bàsicament crec que hi ha dos fronts pels quals atacar una millora dels resultats 

d’aquest projecte. Per una banda caldria que en el model circuital modeléssim 

cadascuna de les discontinuïtats que té al final el layout, com per exemple: 
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cantonades, variació de l’ample de la pista o alguna “T”. D’altra banda caldria seguir 

amb l’exploració de noves topologia slow wave per comprovar quines funcionen millor i 

quines s’adapten i com a cada circuit. 

Per tal de fer un model més exacte i obtenir un disseny de la llargada de les línies més 

precís, cal que cada vegada que dobleguem un stub, cada vegada que hi ha un canvi 

d’amplada de pista, o una pista acaba amb circuit obert, el model circuital s’adapti. Per 

fer-ho hi ha una sèrie d’equivalències que podem veure a la figura 9.1 que hauríem 

d’implementar. 

 

Figura 9.1: Diferents tipus de discontinuïtats i les seves equivalències. a) Esglaó d’amplitud de línies, b) 

final en circuit obert, c) gap i d) córner de 90º. Font: I. Wolff, “Coplanar microwave integrated circuits,” 

Wiley-Interscience, 2006, pp. 155. 

 

D’altra banda caldria estudiar de manera més profunda les línies slow wave. De 

moment per tal de utilitzar-les, anem a cegues fent proves. En futurs estudis caldria 
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determinar el seu funcionament, poder-ho posar en taules, en gràfiques i en equacions 

i d’aquesta manera facilitar la feina de dissenyar circuits més complexes amb aquest 

tipus de tecnologia. 
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Annex 
 

Dimensions del diplexor sense slow-wave 
 

A la figura 10.1 podem veure el filtre multimodal que hem fet servir pel disseny del 

diplexor. Aquest filtre l’hem ajustat adequadament perquè funcioni a les freqüències 

oportunes i amb un comportament desitjat. Com hem vist al llarg del treball, és un filtre 

format per tres inversors, separats entre ells per una línia de λ/4. 

 

Figura 10.1: Layout del filtre passabanda. 

 

Els dos inversors dels extrems són dos dissenys com els que veiem amb més detall a 

la figura 10.2, mentre que l’inversor central es tracta d’un disseny més convencional 

format per dues línies de transmissió amb un gap al centre. 

 

Figura 10.2: Layout de la proposta per l’inversor. 
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Abans de començar a posar les mesures de les diferents parts de l’inversor per a 

cadascun dels filtres, farem una taula amb les mesures de les línies de transmissió 

que hem fet servir durant tot el projecte (taula 10.1). 

 Mode parell Mode senar Mode slot-line 

Z0 (Ω) 77.609 93.043 96.241 

β a 2 GHz 59.7 61.38 61.46 

Taula 10.1:  Dades de les línies de transmissió en els seus diferents modes de funcionament.  

 

 Filtre de  2 GHz Filtre de 0.95 GHz 

lo (mm) 6.104 12.85 

le2 (mm) 8.767 18.46 

ls (mm) -6.418 -13.51 

linv (mm) -1.025 -2.158 

lgap (mm) 0.1 0.1 

linvp (mm) -1.025 -2.158 

lsp (mm) -6.148 -13.51 

le2p (mm) 5.260 27.69 

lop (mm) 6.274 6.274 

Taula 10.2:  Longitud  dels paràmetres de disseny dels filtres. 

 

A la taula 10.2 podem veure els paràmetres de disseny dels dos filtres que aniran 

connectats al diplexor. Els paràmetres linv i lgap corresponen al disseny de l’inversor 

central, mentre que els paràmetres repetits amb una “p” final són els simètrics al 

primer inversor, que se situa a l’altra extrem.  
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La següent taula (taula 10.3) mostrarà les longituds dels stubs que hem fet servir per 

aïllar un filtre de l’altre i així acabar el nostre disseny. El paràmetre l950 indicarà l’stub 

que va connectat al filtre de 950 MHz mentre que el l2, indicarà la longitud del que va 

connectat al filtre de 2 GHz. 

l950 (mm) 25.99 

l2 (mm) 55.01 

Taula 10.3: Longituds dels stubs del diplexor. 

 

Dimensions del diplexor amb slow-wave 
 

Per tal de reduir els filtres hem fet servir la tecnologia slow-wave. A la figura 10.3 

podem veure precisament un dels dos filtre utilitzats; en aquest cas el de 2.4 GHz. 

 

Figura 10.3: layout del filtre de 2.4 GHz amb transicions slotline- CPW. 

 

 Filtre 2.4 GHz Filtre 1.5 GHz 

s (mm) 2.075 4.125 

t (mm) 2.625 4.375 

w (mm) 1.3 1.2 

l (mm) 29.8 20.65 

g (mm) 0.2 0.2 

Taula 10.4: dimensions dels paràmetres dels filtres amb transicions slotline-CPW. 
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Per tal d’afegir els stubs per modelar el diplexor, ara hem afegit cel·les com les que 

hem vist anteriorment. D’aquesta manera també hem aconseguit reduir la mida  

d’aquests trams de línia. 

 

 

 


