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 شکل (مجیکتی) با استفاده از ساختار موجبر مجتمعشده در زیرالیه نصف مددT  یک مقسم توان چهار دهانهای، در این مقاله:چکیده
 برروی یک زیرالیه تدکالیدهHMSIW  و یک پیوند تی معکوسکننده فاز خط شکافدار بهH  با ترکیب یک پیوند تی صفحهku برای باند فرکانسی
 درجه اختالف فاز در بازوهای تقسدیم تدوان111 HMSIW  با استفاده از خط شکافدار در پیوند تی خط شکافدار به.طراحی و پیشنهاد شدهاست
H  برای بهینهسازی تلفات برگشتی و تقسیم توان بهطور مساوی بین پورتهای خروجی از یک سوراخ متالیزه در پیوند تی صدفحه.تولید شدهاست
 این مجیکتی شبیهسازی و طراحی و سپس با استفاده از تکنولوژی برد مدار چداپی یدک نمونده درHFSS  با استفاده از نرمافزار.استفاده شدهاست
 با پهنای باندد نسدبی11/2 GHz  تا12/1 GHz  تلفات برگشتی نتایج اندازهگیری در بازه. برروی یک زیرالیه تکالیه طراحی و ساخته شدKu باند
. درجه میباشد9  و1/99 dB  و عدم تعادل در دامنه و اختالف فاز در خروجی به ترتیب11 dB  بهتر از18%
(HMSIW)

. مجیکتی، خط شکافدار،)HMSIW(  موجبر مجتمع در زیرالیه نصف مد:واژههای کلیدی
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Abstract: In this paper, a new single layer half mode substrate integrated waveguide (HMSIW) magic-T utilizing H-plane HMSIW
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- 1مقدمه
ساختار  SIWشدباهت زیدادی بدا مدوجبرهدای مسدتییلی فلدزی دارد.
دیوارهای کناری مدوجبدر مسدتییلی در داخدل زیرالیده بدا اسدتفاده از
سوراخهای متالیزه سداخته مدیشدود و دیوارهدای بداال و پدایین بن بدا
استفاده از صفحههای فلزی مدار چاپی شکل میگیرد.
در سالهای اخیر با توجه به مزیتهدای ایدن سداختار مانندد کدم
هزینددهبددودن سدداخت ،تلفددات کددم ،یددریب کیفیددت بدداال و ابلیددت
یکپارچهسازی با اجزای مایکروویوی توجه زیادی را به خود جلب کرده
است [ .]1-9عالوه بر این ساختار  SIWامکان ساخت یک مددار کامدل
شامل انتقالها ،موجبرها و بنتنها در شکل مسیح برروی مددار چداپی
فراهم میسازد .با استفاده از ساختار  SIWبهعندوان یدک خدط انتقدال
جدید ،وسایل مایکروویوی زیادی طراحی شده اسدت .اجزاهدایی مانندد
فیلترها ،مقسم توانها ،مجیکتیها و رزوناتورهدای محفظدهای کده بدا
استفاده از خیوط مایکرواستریپ ،موجبرهای همصدفحه و مدوجبرهدای
فلزی ساخته شدهبودند ،با استفاده از  SIWدوباره طراحدی شددند .امدا
یکی از اشکالهای عناصر ساختهشده ابعاد نسبتاً بزرگ بنها میباشدد.
برای کوچکسازی ساختار  SIWاز موجبر مجتمع در زیرالیه نصف مدد
 )HMSIW(1استفاده میشود کده ابعداد بن تقریبداً بده نصدف کداه
مییابد .ایدهی اصلی ساخت  HMSIWاین است که در صفحهی تقارن
 SIWدر جهددت انتشددار ،میدددان الکتریکددی مماسددی بیشددینه و میدددان
مغناطیسی عمودی کمینه است .لذا میتوان این صفحه را یک دیوارهی
مغناطیسی مجازی فرض کرد .با بدرش سداختار  SIWدر ایدن صدفحه،
نصف توزیع میدان بدون تغییر حفظ میشود و بدون ایجاد تأثیر منفدی
در عملکرد  SIWتلفات و ابعاد بن تقریباً نصف میشود[.]1-8
مجیکتی یک شبکه چهاردهانهای است کده از ترکیدب پیونددهای
تی در صفحههای  Eو  Hساخته میشدود ،کده از دهاندههدای جمدع و
تفایل بن بهترتیب توانهای برابدر هدمفداز و غیدرهمفداز از ورودی بده
دهانههای خروجی انتقال داده میشود .انواع مجیدکتدی بدا توجده بده
ویژگیهایی که دارند یکی از اجدزای اصدلی در مددارهای مدایکروویوی
میباشد ،که به طور گسترده مانند ترکیدبکنندده تدوان ،مقسدم تدوان،
تقویتکنندهها و شبکه تغذیه بنتنهای برایهای استفاده میشوند [.]1
با توجه به کاربردهای اشارهشده ،در دههی گذشته توجه بیشدتری
تکنولدوژی SIW
به مجتمعسازی مجیکتیهای متداول بدا اسدتفاده از
3
بدرروی
4 SIW
تکنولدوژی 2
انجام گرفت و چند مجیکتدی بدا اسدتفاده از 6
زیرالیههای تک الیه و چندالیه طراحی و ساخته شدند [ .]4-19با این
وجود این ساختارها پیچیدده و دارای ابعداد بزرگدی هسدتند و یکدی از
مشکالت اصلی بنها استفاده از چندین سدوراخ متدالیزه بدرای تقسدیم
توان بین دهانههای خروجی و بهینه سدازی تلفدات عبدوری مدیباشدد.
همچنین در برخی از مجیکتیهای معرفیشده از زیرالیههای چندالیه
در طراحی مجیکتی استفاده شدهاست که بهراحتی ابل پیادهسازی و
ساخت نمیباشد.
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در این مقاله یک مجیکتی براساس ساختار  HMSIWبدا ترکیدب
یک پیوند تی  HMSIWدر صفحهی  Eو  Hدر باند  kuبدرروی زیرالیده
 RO4003بددا یددریب دیالکتریددک  9/91 mmو یددمامت 1/1 mm
طراحی و ساخته شدهاست .ایدن مجیدکتدی دارای ابعدادی کوچدک و
ساختاری ساده میباشد و برای بهینهسازی تقسیم توان بین دهانههای
خروجی و تلفات برگشتی فقط به یک سوراخ متالیزه نیاز دارد.

2

-طراحی مجیکتی HMSIW

برای طراحی مجیکتی در ابتدا پیوند تی خط شکافدار بده ،HMSIW
که  111درجه اختالف فاز در بازوهای تقسدیم تدوان تولیدد مدیکندد،
موردبررسی رار گرفته است .سپس یک پیوند تی  HMSIWصدفحه H
طراحی شده و در نهایدت بدا ترکیدب ایدن دو پیوندد یدک مجیدکتدی
 HMSIWطراحی و ساخته شده است که دارای سداختار سداده و ابعداد
کوچک میباشد.
1- 2

-پیوند تی  HMSIWدر صفحه E

شکل  1پیکربندی سداختار انتقدال از خدط شدکافدار بده  HMSIWرا
نشان میدهدد .ایدن سداختار از یدک انتقدال مایکرواسدتریپ بده خدط
شددکافدار و سددپس انتقددال از خددط شددکافدار بدده  HMSIWتشددکیل
میشود .خط شکافدار در صفحهی پایین رار گرفته و بهانددازه  Lوارد
موجبر  HMSIWشدهاست .هنگامیکه سیگنال ورودی از خط شکافدار
وارد  HMSIWمیشود ،میدان الکتریکی پالریزه شدده افقدی در داخدل
خط شکاف دار تبدیل به میدان الکتریکی بدا پالریزاسدیون عمدودی در
داخل  HMSIWمیشود و با توجده بده چدرخ میددان الکتریکدی در
صفحهی  A-Bدهانههای خروجی توانهای برابر بدا اخدتالف فداز 111
درجه دریافت میکنند.
بهمنظور افزای پهنایباند انتقال از خط مایکرواسدتریپ بده خدط
شکافدار از استابهای شعاعی استفاده شدهاست .در [ ]11نشدان داده
شده است که برای کاربردهای پهنباند شعاع استابهای اسدتفادهشدده
تقریباً برابر با یک چهارم طولموج در فرکانس مرکزی است .بنابراین با
استفاده از رابیه زیر شعاع تقریبی استابها ابل محاسبه میباشد،

()1
خیوط مایکرواستریپ و شکافدار بهاندازه یدک چهدارم طدولمدوج در
محل همپوشانی نسبت بده یکددیگر امتدداد مدییابندد ،بندابراین خدط
مایکرواستریپ مدار باز و خط شکافدار اتصال کوتاه در صفحهی عبور،
به ترتیب اتصال کوتاه و مدار باز دیده میشوند .برای بهینهسازی پاسخ
فرکانسی پیوند تی معرفیشده تمامی پارامترها با اسدتفاده از ندرمافدزار
 HFSSبهینه شده و در شکل  2نشان داده شدهاند.
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شکل  :1پیکربندی ساختار انتقال از خط شکافدار

طراحی و ساخت مجیکتی یک الیه . . .

طرف ساختار  HMSIWاتصال باز است و سداختار نامتقدارنی دارد لدذا
هرگونه اتصال شاخه فرعی به لبه باز  HMSIWباعث خرابشدن توزیع
میدان الکتریکی داخل  HMSIWمیشود و برای ایجاد ارتباط شداخهی
فرعی با لبهی باز  HMSIWنیاز بهد ت باالیی در طراحی میباشد.
برای تقسیم توان بهطور مساوی بین دهانههای خروجدی و هدمچندین
تیبیق دهانه ورودی با دهانههای خروجدی از یدک سدوراخ متدالیزه در
محل اتصال شاخه فرعی استفاده شدهاست .فاصدله سدوراخ متدالیزه بدا
لبهی  HMSIWبرای بهینهکردن میزان تلفات برگشتی و تقسدیم تدوان
بهطور مساوی بین پورتهای خروجی باید با د ت بهینهسازی شود.

به HMSIW

(الف)
شکل  :9پیوند

تی  HMSIWدر صفحه H

(ب)
شکل  :2پاسخ فرکانسی پارامترهای پراکندگی پیوند تی در صفحهی  Eالف)
دامنه ب) فاز
=Wm=1/1 mm, lm=11/21 mm, d=1/9 mm, p=1/1 mm, Rs= 2/121 mm, Rm
=2/11 mm, D= 2/119 mm, Lc= 9 mm, ws= 1/2 mm, whmsiw= 1/18 mm, Lt
9/8 mm, wt= 1/11 mm, Lg= 11/9 mm, θ= 81°.

(الف)

شکل  2پاسخ فرکانسی نتایج شبیهسازیشده پیوند تی  111درجه
معکوسکننده فاز خط شکافدار به  HMSIWرا با استفاده از ندرمافدزار
 HFSSنشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود پیوند تی ذکرشده
دارای پهنای باند زیادی میباشد و عدمتعادل بین توانهای خروجدی و
فاز بنها بهترتیب کمتر از  1/2 dBو  9درجه میباشد.
2- 2

-پیوند تی  HMSIWدر صفحه H

(ب)

در این بم یدک مقسدم تدوان سدهدهاندهای  HMSIWدر صدفحه
طراحی شده است .شکل  9پیوند تی پیشنهادشده را نشان میدهد کده
در بن دهانه  1دهانه ورودی و دهانههدای  2و  9دهاندههدای خروجدی
هستند و شاخهی عمودی  HMSIWبه لبهی باز  HMSIWافقی وصدل
شدهاست.در هرکدام از دهانهها خط مایکرواستریپ ورودی با استفاده از
یک خط تیپر به موجبر  HMSIWتیبیق شدهاست .از بنجدا کده یدک
H
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شکل  :9پاسخ فرکانسی پارامترهای پراکندگی پیوند تی در صفحهی  Hالف)
دامنه ب) فاز
W=1/1 mm, d=1/9 mm, p=1/1 mm, Lv= 2/11 mm, Lw= 8 mm, Lg= 11/9
mm, Ls= 1/1 mm, whmsiw= 1/18 mm, Lt= 9/8 mm, wt= 1/11 mm, Rh= 1/4
mm.
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طراحی و ساخت مجیکتی یک الیه . . .

(الف)
شکل  :1پیکربندی مجیکتی پیشنهاد شده براساس ساختار HMSIW
=W= 1/1 mm, Lm= 11/21 mm, d= 1/9 mm, p= 1/1 mm, Rs= 2/121 mm, Rm
2/11 mm, Rh= 1/4 mm, D= 2/119 mm, Lw = 8 mm, Ls= 1/1 mm, Lg= 11/9
mm, Lc= 9 mm, Lv= 2/11 mm, Ws= 1/2 mm, whmsiw= 1/18 mm, Lt= 9/8
mm, wt= 1/11 mm, θ= 81°.

پیوند تدی HMSIW

شکل  9پاسخ فرکانسی نتایج شبیهسازیشده
را با استفاده از نرمافزار  HFSSنشان میدهد .از لحاظ تئوری هرکدام از
دهانههای خروجی باید  9 dBاز توان ورودی را دریافت کنند اما بهعلت
تلفات ناشی از دیالکتریک و مس استفادهشدده ،تلفدات عبدوری  S21و
 S31با توجه به نتایج شبیه سازی نشانداده شده در شکل  9کمتر از dB
 9و عدمتعادل بین اندازهی بنها تقریباً  1/2 dBمدیباشدد .هدمچندین
سیگنالهای خروجی از دهانههای  2و  9همفاز بوده و عدمتعدادل فداز
بین بنها کمتر از  9درجه میباشد.

- 9طراحی و ساخت مجیکتی

HMSIW

شکل  1پیکربندی مجیکتی  HMSIWپیشنهاد شده را نشان میدهدد
که از ترکیب یک پیوندد تدی معکدوسکنندده فداز خدط شدکافدار بده
 HMSIWو یک پیوند تی صفحه  Hکده در بمد هدای ابدل طراحدی
شدهاند تشکیل شدهاست .دهانههای  1و  9بهترتیب دهانههای جمدع و
تفایل بوده و دهانههای  2و  9بازوهدای تقسدیم تدوان هسدتند .بددون
در نظرگیری ابعاد انتقال از خط مایکرواستریپ به خط شکافدار و خط
تیپر استفادهشده برای انتقال از خط مایکرواستریپ به  HMSIWابعداد
مجیددکتددی  11 mm × 92 mmمددیباشددد .از نظددر سددادگی و ابعدداد
کوچکتر از [ ]11 ،4میباشد.
شکل  1بردار میدان الکتریکی را در مجیکتدی تدکالیده طراحدی
شده براساس ساختار  HMSIWنشان میدهد .همانطور کده مشداهده
میشود عملکرد این مجیکتی به این شرح است که سیگنال وارد شده
به دهانه  1توسط سوراخ متالیزه به دو سمت هدمفداز تقسدیم شدده و
وارد دهانههای  2و  9میشود .این سیگنالها در داخل خط شدکافدار
همدیگر را خنثی کرده و دهانه  9ایزوله میماند .بدا تحریدک دهانده 9
بهعنوان ورودی سیگنال ورودی به دو سمت غیر همفاز تقسیم شده و
وارد دهانههای  2و  9میشود و در این حالت دهانه  1ایزوله میماند.
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(الف)
شکل  :1توزیع بردار میدان الکتریکی الف) همفاز ب) غیرهمفاز

مجیکتی پیشنهادی برروی زیرالیه تکالیده  RO4003بدا یدریب
دیالکتریک  9/91و یمامت  1/1 mmطراحی و پیادهسازی شد .شکل
 8عکس مجیکتی ساختهشده را نشان میدهدد .پدس از بهیندهسدازی
پارامترهای نشان داده شده در شکل  1با اسدتفاده از ندرمافدزار ،HFSS
مقادیر بنها در زیر شکل ذکر شدهاست.
در شکل  1نتایج شبیهسازی و اندازهگیری برای تلفات برگشدتی و
عبوری نشان داده شدهاست .با توجه به شدکل تلفدات برگشدتی نتدایج
اندازهگیری در بازه  12/1 GHzتا  11/2 GHzبا پهنای باند نسبی 18%
در فرکانس مرکدزی  19 GHzبهتدر از  11 dBاسدت و تلفدات عبدوری
نزدیک  9 dBمیباشد .تفاوت بین نتایج اندازهگیدری و شدبیهسدازی را
میتوان به عدم د ت کافی در فرایند ساخت ،تلفات کانکتورهای SMA
و تفاوت بین یریب دیالکتریک نسبی نامی و عملی نسبت داد.
شکل  4نمودارهای ایزوالسیون بین دهانههدای  1و 9و هدمچندین
دهانههای  2و  9را نشان میدهد .ایزوالسیون بین دهانه  1و  9بهتر از
 18 dBو بین دهانههای  2و  9بهتر از  19 dBمیباشد .شکل  11عدم
تعادل فاز اندازهگیریشده را در حالت همفاز و غیرهمفاز نشان میدهد.
بی ترین عدمتعادل فاز در حالت همفاز و غیرهمفاز بهترتیب کمتدر از
 1و  9درجه مدیباشدد .در جددول  1مشمصدات سداختار مجیدکتدی
معرفیشده در این مقاله با ساختارهای مشدابه مقایسده شددهاسدت .در
مقایسه با مجیکتیهای [ ]4-12این مجیکتی عالوهبر اینکه پهندای
باند ابدل بدولی دارد دارای ابعدادی کوچدکتدر و سداختاری سدادهتدر
میباشد.
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(الف)

شکل  :4نتایج شبیهسازی و اندازهگیری ایزوالسیون

(ب)
شکل  :8مجیکتی ساختهشده الف) نمای باال ب) نمای زیرین

شکل  :11عدمتعادل فاز اندازهگیریشده در دو حالت همفاز و غیرهمفاز

- 9نتیجه

(الف)

یک مجیکتی براساس ساختار  HMSIWدر باند  kuبا ترکیب پیوند
تی معکوسکننده فاز خط شکافدار به  HMSIWو یک پیوند تی
صفحه  Hبرروی یک زیرالیه تکالیه طراحی و ساخته شد .نتایج
شبیهسازیشده طرح پیشنهادی با استفاده از نرمافزار  HFSSبا نتایج
اندازهگیری مقایسه شدند و تقریباً موافقت خوبی بین بنها دیده شد.
این نتایج نشان داد که تلفات برگشتی خوب ،ایزوالسیون باال و تعادل
فاز و دامنه ابل بولی بهدست بمدهاست.
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