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 Abstract: 

In this paper, we present modeling and design of a bandpass filter for the use in Remote Radio 
Unit (RRU) transceivers (TRX) of Long Term Evolution Advantage (LTE-A) base stations. 
Generalized Chebyshev response is employed to synthesize the filter. An 11th order vacuum 
cavity filter model with two quadrupt transmission zeroes turned by Group Delay Method is 
applied to achieve the filter’s characteristics. A metal cylinder with rectangular cross section is 
used to connect two resonators with the aim of improving the mainline coupling. PC simulations 
are carried out and obtained results indicate that the designated filter meets all the requested 
specifications of a LTE-A TRX filter at Band 3, i.e., Return loss  <  -10dB@1805-188  MHz, 
Passband ripple <  0.2dB, Insertion Loss < 2dB, Isolation TX-RX ≥ 90 dB@ 1710-1785 Mhz.      
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Tóm tắt: 

Bài báo nghiên cứu mô hình hóa và thiết kế bộ lọc thông dải sử dụng trong khối thu/phát vô 
tuyến từ xa (RRU-TRX) của các trạm phát sóng di động LTE-A. Đáp ứng Chebyshev tổng quát 
được sử dụng để tổng hợp bộ lọc. Mô hình bộ lọc hốc cộng hưởng siêu cao tần không khí mười 
một bậc với hai khớp nối chéo được tối ưu sử dụng phương pháp trễ nhóm để đạt được yêu cầu  
kỹ thuật của bộ lọc. Việc sử dụng các thanh kim loại nối giữa hai hốc cộng hưởng được đề xuất 
nhằm tăng độ ghép nối, nhờ đó giảm chiều dài của ốc điều chỉnh cơ khí. Kết quả mô phỏng bộ 
lọc sau tối ưu đã  đạt chỉ tiêu kỹ  thuật  của bộ lọc TRX LTE  băng 3 bao gồm: Hệ số phản xạ < 
-10dB@1805-188 MHz, độ nhấp nhô trong băng tần < 0.2dB, Insertion Loss < 2dB, Isolation 
TX-RX ≥ 90 dB@ 1710-1785 Mhz.  

         Từ khóa: Bộ lọc; Bộ lọc hốc cộng hưởng; Trạm thu phát LTE; Mô hình bộ lọc bậc 11.   

 


