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چکیده
در این مقاله روشي نوین برای تطبیق امپدانس خطوط مایکرواستریپ با استفاده از پدیدهی تونلینگ انرژی الکترومغناطیسي
توسط فرا ماده  ENZارائهشده است .در این روش ابعاد الکتریکي تطبیق گر امپدانس با استفاده از خاصیت همفاز بودن موج در
تمام محیط  ،ENZنسبت به تطبیق گرهای دیگر مانند مبدل ربع طولموج ،بسیار کوچکتر ميشود .در این روش محدودیت
پهنای باند از محدودیت پهنای باند  ENZناشي ميشود .در این مقاله فرا ماده

 ENZبا استفاده از موجبر مستطیلي که در مد TE10

کار ميکند ،پیادهسازی شده است .پهنای باند روش پیشنهادی بین  8 %الي  01 %حول فرکانس مرکزی خواهد بود .بر اساس
روش پیشنهادی تطبیق امپدانس در خط مایکرواستریپ با امپدانس  011اهم طراحي و شبیهسازیشده است.

کلیدواژه

تطبیق امپدانس ،خطوط مایکرواستریپ ،پدیدهی تونلینگ  ،فرا ماده ENZ

مقدمه
فرا مواد ساختارهایی مصنوعی هستند که به دلیل خواص و
کاربردهای متنوع در سالهای اخیر موردتوجه قرارگرفتهاند .فرا
مواد اشاره به موادی دارد که بهصورت طبیعی موجود نیستند و
میبایست بهصورت مصنوعی ساخته شوند .برای ساختن یک ماده
با خواص الکترومغناطیسی موردنظر ،نیاز به تولید اتمهایی در
1

مرتبهی  λو یا کمتر از آن در فرکانس کاری داریم.
در سال  2226دکتر انقطا و همکارش موفق به بررسی پدیده
تونلینگ در دستهای از فرا مواد به نام  2ENZشدند ] .[1بررسی
این پدیده کاربردهای زیادی را برای این دسته از فرا مواد به وجود
آورد] . [2کاربردهای این دسته از فرا مواد در حوزهی شکلدهی
پرتوی آنتنها ] [3و جهتدار کردن آنها ] [6]، [5]،[4و طراحی
خطوط تأخیر و همچنین کاربرد پدیدهی تونلینگ در تطبیق
موجبر مستطیلی به کابل هممحور ] [7و خمهای ناگهانی در
موجبرها ] [9]،[8و همچنین ساخت حسگرها برای تعیین ضریب
دیالکتریک مواد ] [11] ،[10میباشد.
در ] [8بهصورت تئوری ،تأثیر پدیدهی تزویج شدید و فشرده شدن
انرژی موج و همچنین محدود شدن موج در کانالهای بسیار
باریک که با استفاده از فرا ماده با ضریب گذردهی نزدیک به صفر
1 Metamatrrial
2 Epsilon near zero :

پرشده است ،شرح دادهشده است .مرجع ] [12با قرار دادن ذرات
غیر مغناطیسی در درون فرا مادهی  ENZتوانسته است ضریب
نفوذپذیری فرا مادهی  ENZرا کنترل کرده و آن را به فضای آزاد
تطبیق نماید و یک  3EMNZبسازد .در ] [13یک مدار جدید برای
تونلینگ  ENZبا استفاده از کوپلینگ مایکرواستریپ ارائهشده
است .مرجع ] [10با استفاده از روشی که در ] [14برای پیادهسازی
پدیدهی تونلینگ انرژی الکترومغناطیسی با استفاده از پروب
تحریک ارائهشده است ،توانسته است پروب مایکرواستریپی تولید
کند که تغییرات کم ضریب دیالکتریک مواد را اندازهگیری کند.
اخیراً نیز نقش  ENZو  MNZدر تولید ادوات مداری (سلف و
خازن) برای شبکههای مداری متاترونیک 4در فرکانس نوری
بررسیشده است ].[15
کاربردهای باال تنها بخش کوچکی از کاربردهای وسیع فرا ماده
 ENZبود .این مقاله سعی بر آن دارد تا کاربرد دیگری را برای این
دسته از فرا مواد بیان کند .در این مقاله روش جدید تطبیق
امپدانس بین دو خط مایکرواستریپ با استفاده از پدیدهی تونلینگ
شرح دادهشده و مثالهایی از آن برای خطوط مایکرواستریپ بیان
میشود.

3 Epsilon-Mue near zero
4 Metatronic
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بر اساس تئوری ماکروویو ،روشهایی شناختهشده برای تطبیق
امپدانس دو خط مایکرواستریپ وجود دارد ،که عبارتاند از:
 )1استفاده از مبدل امپدانس  )2 λمبدلهای تکبخشی یا
چندبخشی  )3استفاده از خطوط نواری (نوار مثلثی و نوار نمایی).
ابعاد الکتریکی تطبیق گرهای اشارهشده حداقل برابر ربع طولموج
میباشد .این روشها عموماً رزونانسی بوده و برای افزایش پهنای
باند باید از مبدلهای چندبخشی استفاده نمود .مزیت روش توضیح
دادهشده در این مقاله ابتدا کوچک کردن ابعاد الکتریکی تطبیق گر
امپدانس است و نیز سهولت پیادهسازی میباشد .اگرچه پهنای باند
ساختار پیشنهادی برای پیادهسازی فرا ماده  ENZدر این مقاله
محدود میباشد ،اما شبیهسازیها نشان میدهد که در صورت
استفاده از ساختارهای جایگزین  ENZبا پهنای باند بیشتر ،میتوان
پهنای باند تطبیق 5را افزایش داد.
در این مقاله در بخش دوم فرا ماده  ، ENZویژگیهای آن و
پدیدههایی که در آن رخ میدهد شرح دادهشده و روشهای
پیادهسازی آن در فرکانسهای ماکروویو بحث میشود .در بخش
سوم روند طراحی تطبیق گر امپدانس و روابط آن بیانشده و تأثیر
پارامترهای مختلف ساختار بر تطبیق امپدانس بررسی میشود .در
بخش آخر ،یک نمونه از ساختار ارائهشده برای تطبیق امپدانس
خط مایکرواستریپ طراحیشده و نتایج شبیهسازی آن با استفاده
از نرمافزار  CSTآورده شده است.
فرا ماده ENZ
 ENZدستهای از فرا مواد است که در آن  ε→0میباشد .البته در
( میباشد .یکی از
این مقاله معیار آن بهصورت )
خواص جالبتوجه در مورد فرا ماده  ENZاین است که در فضای
بینهایتی از  ENZسرعت فاز موج بینهایت میباشد:
()1

√

با توجه به این موضوع که هیچگاه از یک فضای  ENZبینهایت
استفاده نمیشود و همچنین همه ی مواد دارای تلف هستند،
ازاینرو سرعت فاز در این دسته از فرا مواد مقدار بزرگی خواهد بود
ولی به بینهایت مطلق نخواهد رسید .به همین ترتیب طولموج،

موج هدایتشده  ،λنیز در این دسته از فرا مواد به بینهایت میل
میکند.
()2

√

λ

این زیاد بودن طولموج در فرا ماده  ENZباعث شده است کهموج
هدایتشده در داخل آن تحت تأثیر شکستها و خمهای ناگهانی
که در کانال  ENZرخ میدهد ،قرار نگیرد و با توجه به
 ،موج بهصورت همفاز از دهانهی اول کانال ENZ
 5معیار تطبیق امپدانس  S22 & S11<-10dBمیباشد.
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به دهانهی ثانویهی کانال برسد ] . [1همانند اتفاقی که برای یک
سیگنال که در فرکانس پایین و یا  DCدر یک سیم ارسال میشود،
خمها و شکستهای سیم اثری روی سیگنال ندارند .خاصیت دیگر
قابلتوجه در فرا مادهی  ENZامپدانس ذاتی باالی آن میباشد
(

√

 )ηکه بهطور مشابه این مقدار به بینهایت مطلق

نخواهد رسید اما مقدار آن زیاد میباشد .در این دسته از فرا مواد
شرایط مرزی که برای یک مادهی  ENZحاکم است ،درست
برعکس یک هادی کامل میباشد .بدان معنی که ،بر روی یک
هادی کامل میدان الکتریکی مماسی صفر میشود و فقط مؤلفهی
عمودی داریم اما در فرا ماده  ENZمؤلفهی میدان عمود صفر می-
باشد و فقط میدان مماسی درروی مرز داریم ].[16
ساختار تطبیق گر امپدانس
شماتیک مفهومی

در شکل شماتیک مفهومی ساختار تطبیق گر امپدانس با استفاده
از فرا ماده  ENZنمایش دادهشده است .در این شکل دو خط
و (امپدانسهای
مایکرواستریپ با عرضهای متفاوت
متفاوت) بر روی یک زیر الیه قرار دارند و یک کانال  ENZدر مرز
بین این دو خط مایکرواستریپ همانند شکل ایجادشده است.

ارتفاع کل زیر الیهها و ضریب دیالکتریک آن  εمیباشد.
ارتفاع کانال با استفاده از یک دیوار هادی کامل که از صفحهی
زمین به سمت باال کشیده شده است به مقدار
کاهشیافته
است و داخل کانال از فرا ماده  ENZپرشده است .در ] [1و ][8
ضریب بازتاب موج کانال  ،ENZدر موجبر دو صفحه موازی
بهصورت زیر بهدستآمده است:
()3
ضریب
که در رابطهی باال ثابت انتشار موج در فضای آزاد و
نفوذپذیری مغناطیسی کانال و  Aسطح مقطع کانال میباشد .اگر
سطح مقطع کانال نسبت به ارتفاع زیر الیه خیلی کوچک باشد
پدیدهی تونلینگ انرژی الکترومغناطیسی رخ خواهد داد:

سیدصالح موسوی خالقی

 ،ضریب دیالکتریک موجبر مستطیلی
که در رابطهی باال
است و ثابت انتشار و سرعت نور در فضای آزاد و

 εمیتوان

طول موجبر مستطیلی میباشد .با قرار دادن
 ENZرا در فرکانس پیادهسازی کرد.
در صورت استفاده از محیط سیمی مدل درود برقرار بوده و رابطه-
ی ضریب دیالکتریک مؤثر این محیط بهصورت زیر
میباشد ]: [17
()7

شکل . 1شماتیک مفهومی تطبیق گر امپدانس با فرا ماده

()4

)

ENZ

قسمتهای  l1و  l2کانال ،برای تطبیق امپدانس بین موجبر و کانال
 ENZمیباشند زیرا همانطور که در بخش قبل ذکر شد امپدانس
موج در محیط فرا مادهی  ENZمقدار زیادی است و این اختالف
امپدانس را بخشهای  l1و  l2جبران میکنند ] .[8در این مرجع با
استفاده از این نکته توانسته است در یک خط مایکرواستریپ
پدیده ی تونلینگ را به وجود آورد در این مقاله نیز از این نکته
استفادهشده است.
روابط طراحی
برای طراحی تطبیق گر امپدانس با استفاده از فرا ماده  ENZبه
سه نکته باید توجه نمود:
)1
طراحی باید بهگونهای باشد که فرکانس رزونانس
پالسمای کانال  ENZبهدوراز فرکانسهای فابری پروت ساختاری

قرار گیرد این کار با انتخاب طول مناسب کانال
به دست
میآید ،طولموج فرکانس پالسمای انتخابی برای تطبیق
امپدانس میباشد.
)2
برای پیادهسازی  ENZدر فرکانسهای ماکروویو معموالً
از دو روش ،موجبر مستطیلی در مد  TE10و محیط سیمی استفاده
میشود.
در صورت استفاده از موجبر مستطیلی باید دقت نمود که طول
موجبر مستطیلی  Wchکه در شکل  1برابر عرض خط  52اهم در
نظر گرفتهشده است نباید بیش از  1.5برابر عرض خط بزرگتر
باشد تا از میزان عبور کاسته نشود .رابطهی ضریب دیالکتریک
مؤثر موجبر مستطیلی بهصورت زیر میباشد ]: [9
()5
()6

)

√

)

که در این رابطه ضریب گذردهی فضای آزاد و  ωفرکانس
پالسما و تلفات (فرکانس برخورد) میباشد .در اینجا نیز با قرار

(

(

(

) (ε

دادن ) ( εمیتوان به  ENZدستیافت .البته استفاده از روش
دوم به دلیل وجود تلفات از میزان تطبیق کمی میکاهد.
در بخش بعد با استفاده از روابط فوق یک نمونه تطبیق گر
امپدانس طراحیشده است و نیز تأثیر پارامترهای مختلف کانال بر
تطبیق امپدانس مشاهده میشود.

تأثیر پارامترهای مختلف كانال بر تطبیق امپدانس

بر ای بررسی تأثیر هر یک از پارامترهای کانال در تطبیق امپدانس
ابعاد ساختار یک نمونه تطبیق گر امپدانس بهعنوانمثال در جدول
شمارهی  1آورده شده است تا تأثیر پارامترهای مختلف کانال بر
تطبیق امپدانس مشاهده شود .در این جدول ارتفاع زیر الیه به
چند دلیل بزرگ در نظر گرفتهشده است در ابتدا اینکه بتوان تأثیر
تغییر  W2را بهخوبی مشاهده نمود و همچنین برای ایجاد تونلینگ
باید ارتفاع کانال  achچندین برابر کوچکتر از ارتفاع کل زیر الیه h
باشد (مرجع ] [8این مقدار را  12در نظر گرفته است و مرجع
] [13این مقدار را حداکثر  8در نظر گرفته است).
جدول  . 1ابعاد ساختار یک نمونه تطبیق گر امپدانس

*منظور از  52اهم ،امپدانس مشخصه خط در فرکانس طراحی میباشد.

مقدار پارامتر

پارامتر

مقدار پارامتر

پارامتر

2. 528 mm

ach

6h

W

2.1 h

l

5h

L

2.1 h

l1

*52 Ω

W1

2.1 h

l2

122 Ω

W2

2.33

ε

3.68 mm

h

5.4

ε

ε
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ENZ channel permittivity

5
4
3
2
1

eff



0
-1

 =2.33
r
 =3.38
r

نشان دادهشده است .شکل برای تطبیق امپدانس  52به  122اهم
فرکانس رزونانس از
میباشد .مشاهده میشود که برای
رابطهی ( )5تبعیت میکند البته مقداری شیفت رزونانسی به
فرکانس باال مشاهده میشود که دلیل این امر در قسمت قبل ذکر
شد .در نمودار شکل مشاهده میشود ،با افزایش طول کانال پهنای
باند رزونانس کاهش مییابد و رزونانس دوم که مربوط به رزونانس
ساختاری کانال است (رزونانس فابری پروت) ،به رزونانس اول
نزدیک شده است.

-2

 =4.5
r

50 to 100 

-3

 =5.4
r
r

-4

-10

-5
4

-20

 =10.2
r

13

12

11

10

9

8

)Freq (GHz

7

6

5
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شکل . 4تأثیر تغییر طول  lکانال برای تطبیق امپدانس خط  52به  122اهم
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-30
4

برای تغییر فرکانس رزونانس
شکل . 3تأثیر تغییر ضریب دیالکتریک کانال
برای تطبیق امپدانس  52به  122اهم

مستطیلی که همان فرکانس پالسمای  ENZاست ،تغییر میکند

ε
که اندکی شیفت فرکانسی دارد برای مثال برای
فرکانس پالسما تقریباً  6 GHzمیباشد اما همانطور که در شکل
مشاهده میشود فرکانس رزونانس در  7.1 GHzرخداده است
یعنی کمی به فرکانسهای باالتر شیفت داشته است این به دلیل
خازنی است که به خاطر عدم تطبیق ضریب دیالکتریک زیر الیه و
کانال به وجود میآید .ضریب دیالکتریک زیر الیه  2.33میباشد
اگر به نمودار شکل و شکل برای ضریب دیالکتریک  2.33توجه
شود ،مقدار این شیفت به صفر میل خواهد کرد.
شکل تأثیر طول کانال را نمایش میدهند .در این اشکال منحنی
پارامترهای پراکندگی برای  5حالت مختلف یعنی زمانی که طول
کانال  2.1و  2.25و  2.5و  1و  3برابر ارتفاع زیر الیه  hباشد،
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 εانتخابشده است .شکل برای
ضرایب دیالکتریک کانال
تطبیق امپدانس  52به  122اهم میباشد .مشاهده میشود که
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در شکل مقدار ضریب دیالکتریک مؤثر کانال با ابعاد دادهشده در
جدول ( )1و ضرایب دیالکتریک مختلف برای کانال نمایش
دادهشده است .برای مثال همانطور که نشان دادهشده است برای
ضریب دیالکتریک  5.4فرکانس پالسما در حوالی 6 GHz
میباشد.
در شکلهای  6-3نتایج بهدستآمده برای حالتی است که در
سمت خط  122اهم پورت تحریک به بار  122اهم و همچنین
خط  52اهم هم به بار  52اهم تطبیق شده باشد .با این عمل تأثیر
تلفات عدم تطبیق و یا تلفات تشعشعی که ناشی از کانکتور SMA
میباشد حذف میشود و تلفات عدم تطبیق و تشعشع خودِ تطبیق
گر بررسی میشود.
در شکل مقدارهای  12.2و  6.5و  5.4و  4.5و  3.38و  2.33برای
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بنابراین برای هدف تطبیق امپدانس ،طول کانال کوچک فرض
شده است بنا به دو دلیل  )1دریافت ماکزیمم پهنای باند)2 ،
کوچک کردن تطبیق گر امپدانس.
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شکل . 5تأثیر پهنای عرض مایکرواستریپ ( W2امپدانسهای مختلف) در عناصر
پراکندگی

در شکل پهنای خط مایکرواستریپ 52 ،W1 ،اهم ثابت نگهداشته
شده است و پهنای عرض طرف دیگر  W2تغییر میکند .با این کار
امپدانسهای مختلف ،در فرکانس پالسما به خط  52اهم تطبیق
میشوند .معیار برای تطبیق امپدانس پارامترها
<S11 & S22 10dBمیباشد .همانطور که در شکل  5مشاهده میشود این
معیار در حوالی فرکانس پالسما برآورده شده است و تطبیق
امپدانس صورت گرفته است.
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شکل . 6تأثیر تغییر عرض کانال  achبر میزان عبور برای تطبیق امپدانس  52به
 122اهم

بر روی تطبیق امپدانس
در شکل تأثیر تغییر عرض کانال
مشاهده میشود .این نمودار برای تطبیق امپدانس  52به  122اهم
رسم شده است .مشاهده میشود که با افزایش عرض کانال ،از
ضریب کیفیت رزونانس کاسته میشود و باند عبور پهنتر شده
است .همانطور که در قبل ذکر شد چون ارتفاع کانال زیاد میشود
دیگر به دلیل شرط
پدیدهی تونلینگ نخواهیم داشت .با
افزایش  ، achبا توجه به فرمول ( )3چون در این حالت  l1و  l2و l
کوچک انتخابشدهاند بازهم عبور خواهیم داشت اما با افزایش l
دیگر از میزان عبور کاسته میشود و به حالت عادی خود
بازمیگردد.

تحقق ساختار قابل پیادهسازی

بهمنظور تحقق ساختارِ قابل پیادهسازیِ تئوریِ موردبررسی در
بخش قبل ،ساختار ارائهشده در شکل پیشنهادشده است .این
ساختار بر اساس روش موجبری ،طراحی و پیادهسازی شده است.
این ساختار از دوالیه تشکیلشده است که دقیقاً روی یکدیگر
قرارگرفتهاند .ضریب دیالکتریک الیهی باالیی

 εو ضریب

دیالکتریک زیر الیهی پایینی
 εمیباشد .همانطور که در
شکل ( )6نشان دادهشده است ،جنس دیالکتریک کانال نیز از
جنس زیر الیهی باالیی است البته میتوان جنس این دوالیه را نیز
یکسان انتخاب نمود .همانطور که در بخش قبل ذکر شد چون
باید ارتفاع الیهی دوم نسبت بهکل ارتفاع زیر الیه کوچک است و
همچنین اختالف ضرایب دیالکتریک زیاد نیست بنا بر رابطهای
که در مرجع ] [18برای ضریب دیالکتریک مؤثر خطوط
مایکرواستریپ چندالیه آورده است میتوان بیان نمود که ضریب
دیالکتریک مؤثر کل با ضریب دیالکتریک مؤثر حالتی که الیهی
باالیی نباشد ،تقریباً یکسان است .در این حالت برای محاسبهی
امپدانس مشخصهی خط مایکرواستریپ از نرمافزار شبیهساز CST
که میدانهای الکتریکی و مغناطیسی را بهصورت تمام موج در
ساختار محاسبه میکند ،استفادهشده است .البته میتوان با
استفاده از رابطهای که در مرجع ] [18برای ضریب دیالکتریک
مؤثر خط مایکرواستریپِ چندالیه آورده شده است ،ضریب
دیالکتریک مؤثر را محاسبه نموده و سپس با استفاده از آن به
محاسبهی امپدانس مشخصه پرداخت.
در این ساختار برای راحتی ساخت در فرکانسهای باال بهجای
استفاده از دیوار هادی کامل از ساختار  [19] SIWکه برای
فرکانس مرکزی تطبیق امپدانس طراحیشده ،استفادهشده است.
بهمنظور پیادهسازی دو دیوار کناری موجبر مستطیلی که حکم
 ENZرا دارد نیز از دو عدد از  viaبا همان شعاع  SIWاستفادهشده
است .ابعاد نمونهای از تطبیق گر امپدانس با استفاده از فرا ماده
 ENZدر جدول ( )2آمده است .ضخامت هادیهای استفادهشده در
تمام مقاله  52میکرومتر میباشد .جنس زیر الیه در این نمونه
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جدول  . 2ابعاد یک نمونه اندازهگیری شده از تطبیق گر امپدانس

مقدار پارامتر
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شکل . 7ساختار ارائهشده برای پیادهسازی
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برای الیهی باالیی  Rogers RO4003Cمیباشد که دارای ضریب
دیالکتریک  3.38و تانژانت تلفات  2.2227در فرکانس مرکزی
میباشد و برای زیر الیه ی پایینی نیز از زیر الیهی Rogers
 RT5870استفادهشده است که دارای ضریب دیالکتریک  2.33و
تانژانت تلفات  2.2212در فرکانس مرکزی میباشد.
با توجه به ابعاد دادهشده در جدول ( )2ضریب دیالکتریک مؤثر
کانال  ENZتقریباً برابر نمودار سبزرنگ شکل  2که برای ضریب
دیالکتریک  2.33رسم شده است ،میباشد این نمودار فرکانس
پالسما را در حدود  7.5 GHzنمایش میدهد بنابراین تطبیق
امپدانس برای این حالت باید در حوالی همین فرکانس رخ دهد .در
شکل نتایج شبیهسازی تطبیق گر برای دو حالت با  SMAو بدون
آن آورده شده است .تا مقایسهای بین این دو حالت صورت بگیرد.
خطوط خطچین نتایج شبیهسازی بدون استفاده از کانکتور SMA
را بیان میکند و خطوط ،توپر نتایج شبیهسازی با استفاده از
کانکتور  SMAرا نشان میدهد همانطور که مشاهده میشود
سطح  S12و  S21در حالت شبیهسازی با  SMAدر باند عبور کاهش
مییابد و همچنین یک شیفت فرکانسی به فرکانسهای باالتر نیز
برای حالت با  SMAدیده میشود .دلیل این کاهش سطح  S12و
 ، S21تلفات بازگشتی و تشعشعی  SMAمیباشد زیرا در فرکانس
کار  7.5 GHzطول زمین کانکتور  SMAمضربی از طولموج
میباشد و همچنین دلیل شیفت فرکانسی خازنی است که ناشی از
همتراز نبودن دیالکتریک کانکتور  SMAو ارتفاع زیر الیه ،بر خطِ
مایکرواستریپ ،بارگذاری میشود .این همتراز نبودن کانکتور SMA
و ارتفاع زیر الیه در سمت چپ شکل نشان دادهشده است.

S12 , S 21 with SMA
S22 with SMA
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S11 without SMA
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شکل  .8نتایج شبیهسازی برای تطبیق امپدانس  52به  122اهم خط
مایکرواستریپ

برای محاسبه پارامترهای پراکندگی در حالت شبیهسازی با
برای اینکه تلفات ناشی از عدم تطبیق خط  122اهم به کانکتور
 52 SMAاهم از بین برده شود نیاز به تغییر صفحه مرجع فاز و
همچنین نرمالیزه 6کردن امپدانس پورتها میباشد که در ضمیمه-
ی  1نحوهی این عمل آورده شده است .معیار تطبیق امپدانس <-
 S22 & S11 10dBمیباشد که در شکل با یک دایرهی قرمزرنگ
نشان دادهشده است .همانطور که شکل مشاهده میشود SMA
باعث یک شیفت فرکانسی و همچنین باعث یک افت در میزان
عبور سیگنال میشود.
SMA
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 از موجبرENZ  در این مقاله برای پیادهسازی.بهره میگیرد
 در انتها نیز. کار میکند استفاده شدTE10 مستطیلی که در مد
 از مزایای این روش.ساختاری قابل پیادهسازی ارائهشده است
کاهش اندازه الکتریکی تطبیق گر امپدانس و پیادهسازی بسیار
 در آخر نیز یک مورد از این تطبیق.آسان و کمهزینه آن است
SMA گرها طراحی و شبیهسازی شد و مشاهده شد که کانکتور
 و همچنین یک شیفت فرکانسی برایS21  وS12 باعث کاهش
.فرکانس رزونانس میشود
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ضمیمه  1نحوه استخراج اطالعات از ساختار قابل

پیادهسازی
بنا به اینکه دستگاههای اندازهگیری با امپدانس  52اهم کالیبره
هستند و خطوط انتقالی که به آنها متصل هستند دارای امپدانس
مشخصهی  52اهم میباشند و همچنین برای اندازهگیری نیاز به
کانکتور  SMAبا امپدانس  52اهم میباشد یک عدم تطبیق در
سمت خط مایکرواستریپی که امپدانس آن  52اهم نیست ،رخ
میدهد .برای جبران این عدم تطبیق پس از اندازهگیری و
استخراج نتایج باید یک مرحله شیفت صفحهی مرجع فاز ] [20به
دلیل طول خود کانکتور  SMAداده شود و همچنین یک مرحله
نرمالیزاسیون امپدانس ] [21به خاطر عدم تطبیق امپدانس خط
مایکرواستریپ و کانکتور  52 SMAاهم ،بر روی نتایج صورت
بگیرد تا نتایج موردنظر دست یابد .میزان شیفت فاز بهاندازهی
طول کانکتور  SMAمیباشد .فرمول شیفت فاز در مرجع ][20
میباشد و برای نرمالیزاسیون امپدانس میتوان از رابطهی زیر که
در مرجع ] [21آورده شده است استفاده نمود:
()1
()2

√ )

√)

()

( )

(

(

√

√

که در روابط باال  Zماتریس امپدانس برای حالت نرمالیزه نشده و
ماتریس همانی و  Sماتریس پراکندگی در حالت نرمالیزه نشده و
 Z0ماتریس قطری امپدانس مشخصهی هر دهانه قبل از
نرمالیزاسیون است و  Znewو  Ynewبه ترتیب ماتریس قطری
امپدانس مشخصه و ماتریس قطری ادمیتانس مشخصه بعد از
نرمالیزاسیون میباشند.
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