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چکیده
آنتنهای ریزنوار حلقویِ دایروی و مربعی به دلیل انعطافپذیری و کاربردهای گسترده ،به عنوان گیرنده ،فرستنده و راه انداز
دستگاههای فعال و غیرفعال طراحی و ساخته می شوند .در این مقاله ،برای تعیین ضریب ثابت عایقی دینامیکی و همچنین
فرکانس تشدید آنتنهای ریزنوار حلقوی دایروی و مربعی ،از مدل  MWMاستفاده شده است .نتایج به دست آمده از ،MWM
در مقابل نتایج تجربی و روش های تئوری دیگر ،تعامل بسیار خوبی را برقرار داشته است .در این مدل ،دقت در تعیین فرکانس
تشدید تکالیه برای مد غالب ،حدود  2/1درصد است .همچنین با این مدل ،اثر پوشش بر روی فرکانس تشدید مد غالب و
مدهای مرتبه باالتر ساختار ریزنوار حلقوی دایروی و مربعی را می توان به دست آورد که با مدلهای دیگر قابل محاسبه نمی-
باشد .در ادامه ،محاسبات مقایسهای اثر پوشش بر روی فرکانس تشدید دو آنتن ریزنوار حلقوی دایروی و مربعی ،انجام شده و
مشاهده می شود که نتایج به دست آمده از پارامترهای یکسانِ دخیل در طراحی آنها متفاوت است و به همین دلیل ،هر کدام
برای کاربرد خاصی ،طراحی و ساخته میشوند که برای حفاظت از مدارات ریزنوار الکترونیکی ،مخابراتی و آنتن به طراحان
پیشنهاد میشود.

کلید واژه
مدل ولف بهینهشده ،روش تغییرات ،فرکانس تشدید ،ریزنوار ،زیرالیه ،اثر پوشش

مقدمه
بهکارگیری تشدیدکنندههای ریزنوار با شکل ظاهری متفاوت در
مدارات یکپارچه مایکروویوی ،غیرقابل انکار میباشد .ریز نوارها به
صورت عنصر تکی و یا ترکیبی در بخشهایی از نوسانسازها- ،
سیرکوالتورها ،تزویجگرها و فیلترها به کار برده میشوند .اهمیت
عملکرد آنها برای توسعه روشهای تحلیلی عددی نیز بسیار
مناسب است .نتایج دقیق پارامترهای به دست آمده از تجزیه و
تحلیل و طراحی ،به ساختار ساده مدلها وابسته است ].[2،1
اکنون با توسعه فنآوری ،تشدیدکنندههای ریزنوار به صورت
خطوط انتقال و سپس مدلسازی آنها به عنوان آنتن فرستنده و
گیرنده ،نظر محققین را بیشتر به خود جلب نموده است .برای
طراحی آنتن ریزنوار مستطیلی بهینه ،پارامترهایی مانند ،VSWR1
پارامترهای  ، Sپهنای باند ،فرکانس کار و شعاع نسبی و توسعه آن-
ها بسیار مهم است .آثار این پارامترها در طراحی ابعاد طول و
1 Voltage St&ing Wave Ratio

عرض زیرالیهی (سابستریت) 2آنتن ریزنوار مستطیلی با استفاده از
تکنیک  3PSOمورد بررسی قرار گرفته است ] .[4،3برای کوچک-
سازی آنتن و پهنای باند بهینه از زیرالیه ساختار زمینی شکافدار
 Hشکل مستطیلی و مربعی ریزنوار در فرکانس  2/4گیگاهرتز ،با
استفاده از نرمافزار  HFSSپارامترهایی مانند؛ ضریب انعکاس،
پهنایباند و بهره ،به صورت مقایسهای محاسبه شده و در مقایسه
بعضی از پارامترها؛ مانند ضریب انعکاس و پهنای باند ،آنتن ریزنوار
مربعی بهتر از مستطیلی به دست آمده است ] .[5چون پهنای باند
باریک در آنتنهای ریزنوار باعث محدودیت در کاربرد آنها می-
شود ،لذا از تکنیک تغییر در ضخامت زیرالیه جهت افزایش پهنای
باند آنتن ریزنوار مربعی استفاده شده است ] .[6همچنین آنتن
مربعی ریزنوار باند  Lو کاربرد آن در سامانههای بیسیم و
پارامترهایی مانند  ،VSWRتلفات جابجایی و راندمان تشعشعی
2 Substrate
3 Particle Swarm Optimization
فصلنـامه صنـايع الكترونيـك دوره  7شمـاره  3پاییز 1395
Electronics Industries Quarterly Vol.7 No. 3 Autumn 2016

49

اثر پوشش بر روی فرکانس تشدید آنتن ریزنوار حلقوی دایروی و مربعی

مورد مطالعه قرار گرفته است ] .[7علیالرغم اینکه بسیاری از
پارامترهای طراحی آنتن ریزنوار در مراجع مختلف تجزیه و تحلیل
و محاسبه شده است ،ولی اثر پوشش بر روی پارامتر مهمی مانند؛
فرکانس تشدید و ضریب ثابت عایقی موثر و دینامیکی انجام نشده
است که ما در این مقاله به آن پرداختهایم.
فرموالسیون کلی مدل

مدل ولف و همکاران ،یک مدل محفظهای است و برای تعیین
فرکانس تشدید آنتن ریزنوار ،تنها برای ساختار مستطیلی تکالیه
کاربرد دارد ،و با اعمال طول و شعاع موثر ،مدل مذکور بهینه شده
است ] .[8برای محاسبه ضریب ثابت دینامیکی که در تعیین
فرکانس تشدید آنتن چندالیهای ریزنوار نقش اساسی دارد ،از
ترکیب مدل محفظهای بهینهشده ولف و همکاران و روش تغییرات
([9] 4) VMو همچنین تکنیک  5TTLاستفاده شده که آن-
را  MWM6نامیدهایم ] .[11نتایج فرکانس تشدید به دست آمده
از  MWMدر مقایسه با نتایج مدل تمام موج همخوانی خوبی
داشته ،ولی مدل تمام موج ،بسیار پیچیده و زمانبر است].[11

شکل .1ساختار کلی ریزنوار آنتن حلقوی دایروی و مربعی

تعیین فرکانس تشدید ساختار آنتن ریزنوار مستطیلی
فرکانس تشدید آنتن ریزنوار مستطیلی برابر است با ]: [11
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مدلسازی تبدیل ساختار مستطیلی به مربع
برای تبدیل ساختاری تعیین فرکانس تشدید از مربعی به ساختار
مربع حلقوی ،با استفاده از شکل ( )1داریم:
که در آن
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مدلسازی تبدیل ساختار مربعی به مربع حلقوی
با استفاده از شکل (1و )2داریم:
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شکل .2ساختار کلی ریزنوار چندالیهای معادل
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 W1effطول بیرونی و  W2effعرض درونی موثر مربع حلقوی معادل

میباشد که مدل ساختاری آن در شکل (1و )2نشان داده شده
است.
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که در آن  mو  nتعداد مدهای انتشاریافته در طول و عرض مربع
حلقوی است.
7
ضریب ثابت دینامیکی قطعه پوشش الیه باالیی (سوپراستریت) را
میتوان از رابطه زیر به دست آورد:
4 Variational Method
5 Modified Wolfe Model
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7 Superstrate
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همچنین ضریب ثابت عایقی موثر از رابطه زیر به دست میآید:
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که در آن؛  Rشعاع آنتن حلقوی و  h1ضخامت زیرالیه است.

طول و عرض موثر آنتن ریزنوار معادل نیز به ترتیب برابر است
با  Leffو Weff؛

مدلسازی تبدیل ساختار دایروی به ساختار حلقوی
ما در اینجا برای تبدیل ساختار دایروی به ساختار حلقوی ،شعاع
معادل آن را به قرار زیر مدلسازی کردهایم:
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که در آن   r ,  rبه ترتیب ضریب ثابت عایقی زیرالیه از چپ به

=

1

راست پائینی و ضریب ثابت عایقی زیرالیه از چپ به راست باالیی

فرکانس تشدید ساختار ریزنوار دایروی با استفاده از فرمول زیر به
دست میآید]:[11
nm

ضریب ثابت عایقی نسبی

الیه زیرین است .اکنون ( ε dynضریب ثابت عایقی دینامیکی)
میدانهای لبهای را به دست میآوریم .سپس ضریب ثابت عایقی
دینامیکی با استفاده از روش تغییرات در حوزه تبدیل فوریه و با
استفاده از تابع گرین ،با روش  TTLتعیین میگردد ].[11

2

فرموالسیون ساختار دایروی برای تعیین فرکانس تشدید

dyn

یعنی  R m = a+ 2میباشد و

ε =ε
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()13

Xn m V
2 π R eff ε

Rm = a + b

 Rmشعاع حلقه دایرهای است که متفاوتتر از شعاع ساختار دایروی

که در آن ) Zє eff (W=Lاز رابطه زیر به دست میآید:
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که در آن  Xnmریشه مشتق mامین تابع بسل مرتبه nامین می-
باشد .مقدار عددی برای بعضی از mها وnها برابر است با:
 X01=3.832 , X11=1.841, X21=3.054 , X31=4.201و  Vسرعت نور
در فضای آزاد میباشد.
اکنون  Reffشعاع موثر را که توسط چو و همکاران ] [12بیان شده
است ،داریم:

و
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و

نیز کل ظرفیت دینامیکی در زیر

الیه باالیی و قطعه پرشده از هوا هستند.
ظرفیت دینامیکی ساختار حلقوی دایروی قطعهای را که در آن
همه میدانهای لبهای محاسبه میشود ][11با استفاده از روش
تغییرات داریم:
C
) ( 2R , h1 , ε r1
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C
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ظرفیت ساکن اصلی قطعه ریز

نوار از رابطه زیر به دست می آید:
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n=0 

n=0 


for

1

γ =
 2


for

که در آن  Kعدد موج است .ظرفیت اصلی ساختار حلقه به وسیله
الیه باالیی (سوپراستریت) تحت تاثیر قرار نگرفته است .برای مد
پایه  ،TM11ظرفیت ساکن را به صورت زیر میتوان به دست آورد:
()16

0.3 5 2 5 ε 0 ε r1 π R 2
h`1
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m s t a tic

نتیجه به دست آمده از روش  MWMبرای فرکانس تشدید آنتن
ریزنوار حلقوی تکالیه در مقایسه با نتایج به دست آمده از روش
[14] SDMبرابری میکند که در شکل ( )3نشان داده شده است.

C

میباشد.

که در آن  h`1ضخامت زیرالیه
برای محاسبه ظرفیت لبهای ،مدل انتقال ساختاری انجام میشود:
πR
, L =2R
2H

=W

که نتایج دقیقی از فرکانس تشدید را به دست میدهد .ظرفیت
لبهای را میتوان از فرمول زیر به دست آورد:

و
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در اینجا A ،مساحت سطح مرکزی قطعه و  Zoامپدانسهای
مشخصه قطعه در امتداد عرضی  W=2Rبه ترتیب؛ زیرالیه هوا و
عایق در نظر گرفته شده است .امپدانس مشخصه با استفاده از
روش تغییرات همراه با تکنیک  TTLنیز از تابع گرین محاسبه می-
شود .بنابراین ظرفیت در واحد طول خط از عبارت زیر به دست
میآید]:[9
2

()18

1
dβ
Y

شکل .3تعیین اثر پوشش بر روی فرکانس تشدید

اثر عایق پوشش باالیی بر روی فرکانس تشدید آنتن ریزنوار حلقوی
دایروی با روش  ،MWMنشان میدهد که عایق پوشش الیه
باالیی ،فرکانس تشدید را با شیب یکنواختی کاهش داده و هم-
چنین برای اثبات روش ،استفاده از پوشش عایق با ضریب ثابت
عایقی باالتر مانند آلومینا ( ،)Aluminaاثر بیشتری بر روی فرکانس
تشدید دارد که مرجع ][14برای محاسبه اثر پوشش ،کاربردی
ندارد.
همچنین در مرجع دیگری ][15اثر پوشش بر روی فرکانس تشدید
جهت اثبات قضیه با پارامترهای مختلف ،مورد بررسی قرار گرفته
است ،شکل (.)4

 f (β ) 
1
1   Q 
=

C π εo o
β

که در آن Q ،کل بار روی قطعه الصاقی رسانا و ) f(تبدیل فوریه
تابع توزیع بار و  Yتابع ادمیتانس میباشد].[9
()19
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نتایج عددی
برای تعیین فرکانس تشدید آنتن ریزنوار حلقوی دایروی و اثر
پوشش الیه باالیی بر روی فرکانس تشدید ،پارامترهای زیر را در
نظر میگیریم:
ضریب ثابت عایقی الیه پایینی r1 = 2.2
ضخامت الیه پایینی h1 = 0.07874 cm
عرض ریزنوار w = 0.23495 cm
شعاع خارجی d =1.147 cm
شعاع داخلی حلقه دایروی متغیر = a
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شکل .4تعیین فرکانس تشدید در مقابل شعاع درونی متغیر دایره حلقوی

در شکل( FR , FRth & exp, FRC1 )4به ترتیب؛ فرکانس تشدید
ساختار حلقوی با پوشش ،فرکانس تشدید تجربی و فرکانس
تشدید اصالح شده و بدون اصالح  MWMرا نشان میدهد.
در شکل فوق ،ضریب ثابت عایقی و ضخامت الیه باالیی و پایینی
یکسان با شعاع متغیر ،نتایج اثر پوشش ناشی از  MWMو مرجع

ضرغام رستمی

][15را نشان میدهد .مشاهده میشود که به دلیل برابر بودن
ضریب ثابت عایقی الیههای باالیی و پایینی ،تاثیر چشمگیری روی
فرکانس تشدید دیده نمیشود.
اکنون برای تعیین فرکانس تشدید تکالیه ،ساختار دیگری مانند
ساختار مربع حلقوی را بررسی میکنیم که با استفاده از مرجع
] [13نتیجه به دست آمده برابری خود را به صورت زیر نشان می-
دهد.
]Fs [13]=Fexp [13] =Fr = 3.04 GHz [MWM

در ادامه با استفاده از شکل (1و )2و ساختار مربع حلقوی ،معادل
اثر پوشش بر روی فرکانس تشدید را با داشتن پارامترهای زیر به
دست میآوریم:
and fr = 2.69 GHz

0.5
= 3.25
2

=3+

w2
2

شکل .6تغییر عرض ریزنوار مربع حلقوی در مقابل ضریب ثابت عایقی دینامیکی

w = w1 +

 h2ضخامت الیه باالیی و  h1ضخامت الیه پائینی است که در آن
 h1 = h2 = 0.159 cmو ضریب ثابت عایقی  ε r1 = ε r2 = 2.5می-

و همچنین افزایش تغییر در ضخامت الیه باالیی که موجب کاهش
فرکانس تشدید میشود در شکل ( )7نشان داده شده است.

باشد.
در شکل ( Frc1 ،)5فرکانس تشدید با پوشش ،کاهش کمتری را به
صورت شیب ثابت نشان میدهد ،ولی زمانی که ضریب ثابت
عایقی الیه باالیی

= 2.5

r1

=
 εو9

r2

ε

و

h1 = h 2 = 0.159 cm

در

نظر گرفته میشود ،اثر پوشش  Frc2موجب کاهش فرکانس بیشتری
شده که الگوی آن در شکل ( )5آمده است.

شکل .7تغییر ضخامت ساختار مربع حلقوی در مقابل فرکانس تشدید

مقایسه اثر پوشش بر روی فرکانس تشدید ساختار حلقوی

دایروی و مربعی

شکل  .5اثر دو پوشش متفاوت بر روی فرکانس تشدید مربع حلقوی

مقایسه اثر پوشش بر روی فرکانس تشدید ساختار حلقوی دایروی
و مربعی با پارامترهای یکسان ،مانند؛ ضخامت الیهها و ضریب ثابت
عایقی یکسان ،که در جدول ( )1نشان داده شده است در نظر
گرفته میشود.

همچنین ،تغییر در عرض و ضریب ثابت عایقی دینامیکی موثر
قطعه ریزنوار حلقوی مربعی که موجب تغییر در فرکانس تشدید
میگردد ،در شکل ( )6مشاهده میشود.
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 همچنین برای تعیینMWM . نزدیکتر است، به نتایج عملی،دیگر
اثر پوشش عایقی مختلف بر روی فرکانس تشدید در ساختارهای
حلقوی دایروی و مربعی که در سامانهها برای کاربردهای خاصی به
 دادههای جدیدی را ارائه میدهد که این نتایج،کار برده میشود
. بسیار مناسب استCAD برای طراحان و کاربرد آن در

 نتایج عددی مقایسه اثر پوشش بر روی فرکانس تشدید ساختار حلقوی.1جدول
دایروی و مربعی با پارامترهای یکسان
نتایج تجربی فرکانس تشدید
)(مگاهرتز

-[0]حلقه دایروی
بدون پوشش

r1=2.5, h1=0.159cm
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- [20 ]حلقه مربعی
بدون پوشش

r1=2.5, h1=0.159cm
محاسبه فرکانس تشدید
Fr=3.07 GHz

Fr=629 MHz

MWMبا روش

بدون پوشش

r1=2.5, h1=0.159cm
محاسبه فرکانس تشدید
MWM با روش

3.03 GHz

Fr=624 MHz
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r1= r2=2.32
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h1=h2=0.159cm

مقایسه
0.9 %

0.6 %

درصد

خطای

اثر پوشش

 و عملی دو نمونه از آنتن ریزنوارMWM  نتایج تئوری،جدول فوق
.[را نشان میدهد13] [و3] حلقوی دایروی و مربعی ناشی از مراجع
 اثر پوشش بر روی فرکانس تشدید در ساختار،همچنین در اینجا
 درصد خطای بیشتری را از خود،حلقوی مربعی نسبت به دایروی
نشان میدهد که این موضوع به دلیل حساسیت جمعشدگی بیشتر
.میدانها در زیرالیه پوششی نسبت به ساختار دایروی رخ میدهد
:نتیجهگیری
 هر،ساختارهای متنوع آنتنهای ریزنوار به دلیل عملکرد متفاوت
 یک،MWM .کدام برای کاربرد خاصی طراحی و ساخته میشوند
روش نرمافزاری بسیار دقیق است که در تعیین فرکانس تشدید
مدهای غالب و مرتبه باالتر برای قطعههای تکالیه و چندالیه
 در اغلب.ریزنواری با ساختارهای مختلف به کار برده میشود
 نسبت به تئوریهای،MWM  نتایج به دست آمده از روش،موارد
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