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 شکل (مجیکتی) با استفاده از ساختار موجبر مجتمعشده در زیرالیه نصف مدT  یک مقسم توان چهار دهانهای، در این مقاله:چکیده

 برروی یک زیرالیهه تکالیههHMSIW  و یک پیوند تی معکوسکننده فاز خط شکافدار بهH  با ترکیب یک پیوند تی صفحهku برای باند فرکانسی
 درجه اختالف فاز در بازوهای تقسهیم تهوان180 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 صهفحه.تولید شدهاست
 این مجیکتی شبیهسازی و طراحی و سپس با استفاده از تکنولوژی برد مدار چهاپی یهک نمونهه درHFSS  با استفاده از نرمافزار.استفاده شدهاست
 با پهنای بانهد نسهبی15/2 GHz  تا12/8 GHz  تلفات برگشتی نتایج اندازهگیری در بازه. برروی یک زیرالیه تکالیه طراحی و ساخته شدKu باند
. درجه میباشد3  و0/34 dB  و عدم تعادل در دامنه و اختالف فاز در خروجی به ترتیب10 dB  بهتر از%17
. 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
power divider and E-plane slotline-to-HMSIW transition has been designed and proposed. By using slotline in the E-plane Tjunction, a 180° out-of-phase between two output ports has been generated. In order to optimize return loss and split the input signal
equally into two in-phase signals at the output ports, a metallic via hole in the H-plane T-junction has been used. The magic-T is
simulated and optimized by Ansoft HFSS software and a Ku-band prototype is designed and fabricated using the standard printed
circuit board process. Experimental results demonstrate that the return losses are less than 10 dB, and the fabricated HMSIW magicT has a 17% bandwidth over frequency range of 12.8-15.2 GHz with 0.34 amplitude imbalances and 3° phase differences in the
output ports.
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 -1مقدمه
سههاختار  SIWشههباهت زیههادی بهها موجبرهههای مسههتلیلی فلههزی دارد.
دیوارهای کنهاری مهوجبر مسهتلیلی در داخهل زیرالیهه بها اسهتفاده از
سوراخهای متهالیزه سهاخته میشهود و دیوارههای بهاال و پهایین بن بها
استفاده از صفحههای فلزی مدار چاپی شکل میگیرد.
در سالهای اخیر با توجه به مزیتههای ایهن سهاختار ماننهد کهم
هزینهههبودن سههاخت ،تلفههات کههم ،یههریب کیفیههت بههاال و ابلیههت
یکپارچهسازی با اجزای مایکروویوی توجه زیادی را به خود جلب کرده
است [ .]4-1عالوهبر این ساختار  SIWامکان ساخت یک مهدار کامهل
شامل انتقالها ،موجبرها و بنتنها در شکل مسلح برروی مهدار چهاپی
فراهم میسازد .با استفاده از ساختار  SIWبههعنوان یهک خهط انتقهال
جدید ،وسایل مایکروویوی زیادی طراحی شدهاسهت .اجزاههایی ماننهد
فیلترها ،مقسم توانها ،مجیکتیها و رزوناتورههای محفظههای کهه بها
استفاده از خلوط مایکرواستریپ ،موجبرههای همصهفحه و موجبرههای
فلزی ساخته شدهبودند ،با استفاده از  SIWدوباره طراحهی شهدند .امها
یکی از اشکالهای عناصر ساختهشده ابعاد نسبتًا بزرگ بنها میباشهد.
برای کوچکسازی ساختار  SIWاز موجبر مجتمع در زیرالیه نصف مهد
( )HMSIWاستفاده میشود کهه 1ابعهاد بن تقریبهًا بهه نصهف کهاه
مییابد .ایدهی اصلی ساخت  HMSIWاین است که در صفحهی تقارن
 SIWدر جهههت انتشههار ،میههدان الکتریکههی مماسههی بیشههینه و میههدان
مغناطیسی عمودی کمینه است .لذا میتوان این صفحه را یک دیوارهی
مغناطیسی مجازی فرض کرد .با بهرش سهاختار  SIWدر ایهن صهفحه،
نصف توزیع میدان بدون تغییر حفظ میشود و بدون ایجاد تأثیر منفهی
در عملکرد  SIWتلفات و ابعاد بن تقریبًا نصف میشود[.]7-5
مجیکتی یک شبکه چهاردهانهای است کهه از ترکیهب پیونهدهای
تی در صفحههای  Eو  Hسهاخته میشهود ،کهه از دهانهههای جمهع و
تفایل بن بههترتیب توانههای برابهر همفهاز و غیرهمفهاز از ورودی بهه
دهانههای خروجی انتقال داده میشود .انهوا مجیهکتی بها توجهه بهه
ویژگیهایی که دارند یکی از اجهزای اصهلی در مهدارهای مهایکروویوی
میباشد ،که بهطور گسترده ماننهد ترکیبکننهده تهوان ،مقسهم تهوان،
تقویتکنندهها و شبکه تغذیه بنتنهای برایهای استفاده میشوند [.]8
با توجه به کاربردهای اشارهشده ،در دههی گذشته توجه بیشهتری
به مجتمعسازی مجیکتیهای متداول بها اسهتفاده از تکنولهوژی SIW
انجام گرفت و چند مجیهکتی بها اسهتفاده از تکنولهوژی  SIWبهرروی
زیرالیههای تک الیه و چندالیه طراحی و ساخته شدند [ .]14-9با این
وجود این ساختارها پیچیهده و دارای ابعهاد بزرگهی هسهتند و یکهی از
مشکالت اصلی بنها استفاده از چندین سهوراخ متهالیزه بهرای تقسهیم
توان بین دهانههای خروجهی و بهینهسهازی تلفهات عبهوری میباشهد.
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  HMSIWبها ترکیهب
یک پیوند تی  HMSIWدر صفحهی  Eو  Hدر باند  kuبهرروی زیرالیهه
 RO4003بهها یههریب دیالکتریههک  3/38 mmو یههمامت 0/8 mm
طراحی و ساخته شدهاسهت .ایهن مجیهکتی دارای ابعهادی کوچهک و
ساختاری ساده میباشد و برای بهینهسازی تقسیم توان بین دهانههای
خروجی و تلفات برگشتی فقط به یک سوراخ متالیزه نیاز دارد.
 -2طراحی مجیکتی HMSIW

برای طراحی مجیکتی در ابتدا پیوند تی خط شکافدار بهه ،HMSIW
که  180درجه اختالف فاز در بازوههای تقسهیم تهوان تولیهد میکنهد،
موردبررسی رار گرفته است .سپس یک پیوند تی  HMSIWصهفحه H
طراحی شهده و در نهایهت بها ترکیهب ایهن دو پیونهد یهک مجیهکتی
 HMSIWطراحی و ساخته شدهاست که دارای سهاختار سهاده و ابعهاد
کوچک میباشد.
 -2-1پیوند تی  HMSIWدر صفحه E

شکل  1پیکربندی سهاختار انتقهال از خهط شهکافدار بهه  HMSIWرا
نشان میدههد  .ایهن سهاختار از یهک انتقهال مایکرواسهتریپ بهه خهط
شههکافدار و سههپس انتقههال از خههط شههکافدار بههه  HMSIWتشههکیل
میشود .خط شکافدار در صفحهی پایین رار گرفته و بهانهدازه  Lوارد
موجبر  HMSIWشدهاست .هنگامیکه سیگنال ورودی از خط شکافدار
وارد  HMSIWمیشود ،میدان الکتریکی پالریزهشهده افقهی در داخهل
خط شکافدار تبدیل به میدان الکتریکی بها پالریزاسهیون عمهودی در
داخل  HMSIWمیشود و با توجهه بهه چهرخ میهدان الکتریکهی در
صفحهی  A-Bدهانههای خروجی توانهای برابر بها اخهتالف فهاز 180
درجه دریافت میکنند.
بهمنظور افزای پهنایباند انتقال از خط مایکرواسهتریپ بهه خهط
شکافدار از استابهای شعاعی استفاده شدهاست .در [ ]15نشهان داده
شدهاست که برای کاربردهای پهنباند شعا اسهتابهای استفادهشهده
تقریبًا برابر با یک چهارم طولموج در فرکانس مرکزی است .بنابراین با
استفاده از رابله زیر شعا تقریبی استابها ابل محاسبه میباشد،
()1

3
𝜆
≈𝑟→𝑟
2
6

≈

𝜆

4

خلوط مایکرواستریپ و شکافدار بهانهدازه یهک چههارم طولمهوج در
محل همپوشانی نسهبت بهه یکهدیگر امتهداد مییابنهد ،بنهابراین خهط
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 بها اسهتفاده از نرمافهزار
 HFSSبهینه شده و در شکل  2نشان داده شدهاند.
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یک خط تیپر به موجبر  HMSIWتلبیق شدهاست .از بنجها کهه یهک
طرف ساختار  HMSIWاتصال باز است و سهاختار نامتقهارنی دارد لهذا
هرگونه اتصال شاخه فرعی به لبه باز  HMSIWباعث خرابشدن توزیع
میدان الکتریکی داخل  HMSIWمیشود و برای ایجاد ارتباط شهاخهی
فرعی با لبهی باز  HMSIWنیاز بهد ت باالیی در طراحی میباشد.
برای تقسیم توان بهطور مساوی بین دهانهههای خروجهی و همچنهین
تلبیق دهانه ورودی با دهانههای خروجهی از یهک سهوراخ متهالیزه در
محل اتصال شاخه فرعی استفاده شدهاست .فاصهله سهوراخ متهالیزه بها
لبهی  HMSIWبرای بهینهکردن میزان تلفات برگشتی و تقسهیم تهوان
بهطور مساوی بین پورتهای خروجی باید با د ت بهینهسازی شود.

شکل  :1پیکربندی ساختار انتقال از خط شکافدار به HMSIW

(الف)

شکل  :3پیوند تی  HMSIWدر صفحه H

(ب)
شکل  : 2پاسخ فرکانسی پارامترهای پراکندگی پیوند تی در صفحهی E

الف) دامنه ب) فاز
=Wm=1/6 mm, lm=11/28 mm, d=0/4 mm, p=0/8 mm, Rs= 2/825 mm, Rm
=2/06 mm, D= 2/613 mm, Lc= 4 mm, ws= 0/2 mm, whmsiw= 5/57 mm, Lt
4/7 mm, wt= 0/85 mm, Lg= 10/4 mm, θ= 70°.

(الف)

شکل  2پاسخ فرکانسی نتایج شبیهسازیشده پیوند تی  180درجه
معکوسکننده فاز خط شکافدار به  HMSIWرا با اسهتفاده از نرمافهزار
 HFSSنشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود پیوند تی ذکرشده
دارای پهنای باند زیادی میباشد و عدمتعادل بین توانهای خروجهی و
فاز بنها بهترتیب کمتر از  0/2 dBو  3درجه میباشد.
 -2-2پیوند تی  HMSIWدر صفحه H

در این بمه یهک مقسهم تهوان سههدهانهای  HMSIWدر صهفحه
طراحی شدهاست .شکل  3پیوند تی پیشنهادشده را نشان میدهد کهه
در بن دهانه  1دهانهه ورودی و دهانهههای  2و  3دهانهههای خروجهی
هستند و شاخهی عمودی  HMSIWبه لبهی باز  HMSIWافقی وصهل
شدهاست.در هرکدام از دهانهها خط مایکرواستریپ ورودی با استفاده از

(ب)

H
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شکل  :4پاسخ فرکانسی پارامترهای پراکندگی پیوند تی در صففحهی
 Hالف) دامنه ب) فاز
W=1/6 mm, d=0/4 mm, p=0/8 mm, Lv= 2/05 mm, Lw= 7 mm, Lg= 10/4
mm, Ls= 6/8 mm, whmsiw= 5/57 mm, Lt= 4/7 mm, wt= 0/85 mm, Rh= 1/9
mm.
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(الف)
شکل  :5پیکربنفدی مجیفکتی پیشفنااد شفده براسفاس سفاختار
HMSIW
=W= 1/6 mm, Lm= 11/28 mm, d= 0/4 mm, p= 0/8 mm, Rs= 2/825 mm, Rm
2/06 mm, Rh= 1/9 mm, D= 2/613 mm, Lw = 7 mm, Ls= 6/8 mm, Lg= 10/4
mm, Lc= 4 mm, Lv= 2/05 mm, Ws= 0/2 mm, whmsiw= 5/57 mm, Lt= 4/7
mm, wt= 0/85 mm, θ= 70°.

شکل  4پاسخ فرکانسی نتایج شبیهسازیشده پیوند تهی
را با استفاده از نرمافزار  HFSSنشان میدهد .از لحاظ تئوری هرکدام از
دهانههای خروجی باید  3 dBاز توان ورودی را دریافت کنند اما بهعلت
تلفات ناشی از دیالکتریک و مس استفادهشهده ،تلفهات عبهوری  S21و
 S31با توجه به نتایج شبیهسازی نشاندادهشده در شکل  4کمتر از dB
 4و عدمتعادل بین اندازهی بنهها تقریبهًا  0/2 dBمیباشهد .همچنهین
سیگنالهای خروجی از دهانههای  2و  3همفاز بوده و عهدمتعادل فهاز
بین بنها کمتر از  4درجه میباشد.
HMSIW

 -3طراحی و ساخت مجیکتی HMSIW

شکل  5پیکربندی مجیکتی  HMSIWپیشنهاد شده را نشان میدههد
که از ترکیب یهک پیونهد تهی معکوسکننهده فهاز خهط شهکافدار بهه
 HMSIWو یک پیوند تی صهفحه  Hکهه در بم ههای ابهل طراحهی
شدهاند تشکیل شدهاست .دهانههای  1و  4بهترتیب دهانههای جمهع و
تفایل بوده و دهانههای  2و  3بازوههای تقسهیم تهوان هسهتند .بهدون
در نظرگیری ابعاد انتقال از خط مایکرواستریپ به خط شکافدار و خط
تیپر استفادهشده برای انتقال از خط مایکرواستریپ به  HMSIWابعهاد
مجیههکتی  16 mm × 32 mmمیباشههد .از نظههر سههادگی و ابعههاد
کوچکتر از [ ]10 ،9میباشد.
شکل  6بردار میدان الکتریکهی را در مجیهکتی تکالیهه طراحهی
شده براساس ساختار  HMSIWنشان میدهد .همانطور کهه مشهاهده
میشود عملکرد این مجیکتی به این شرح است که سیگنال وارد شده
به دهانه  1توسط سوراخ متالیزه به دو سهمت همفهاز تقسهیم شهده و
وارد دهانههای  2و  3میشود .این سیگنالها در داخل خط شهکافدار
همدیگر را خنثی کرده و دهانه  4ایزوله میماند .بها تحریهک دهانهه 4
بهعنوان ورودی سیگنال ورودی به دو سمت غیر همفاز تقسیم شده و
وارد دهانههای  2و  3میشود و در این حالت دهانه  1ایزوله میماند.
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(الف)
شکل  :6توزیع بردار میدان الکتریکی الف) همفاز ب) غیرهمفاز

مجیکتی پیشنهادی برروی زیرالیه تکالیهه  RO4003بها یهریب
دیالکتریک  3/38و یمامت  0/8 mmطراحی و پیادهسازی شد .شکل
 7عکس مجیکتی ساختهشده را نشهان میدههد .پهس از بهینهسهازی
پارامترهای نشان دادهشده در شکل  5بها اسهتفاده از نرمافهزار ،HFSS
مقادیر بنها در زیر شکل ذکر شدهاست.
در شکل  8نتایج شبیهسازی و اندازهگیری برای تلفات برگشهتی و
عبوری نشان داده شدهاست .با توجه به شهکل تلفهات برگشهتی نتهایج
اندازهگیری در بازه  12/8 GHzتا  15/2 GHzبا پهنای باند نسبی 17%
در فرکانس مرکهزی  14 GHzبهتهر از  10 dBاسهت و تلفهات عبهوری
نزدیک  4 dBمیباشد .تفاوت بین نتهایج انهدازهگیری و شبیهسهازی 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  9نمودارهای ایزوالسیون بهین دهانهههای  1و 4و همچنهین
دهانههای  2و  3را نشان میدهد .ایزوالسیون بین دهانه  1و  4بهتر از
 17 dBو بین دهانههای  2و  3بهتر از  13 dBمیباشد .شکل  10عدم
تعادل فاز اندازهگیریشده را در حالت همفاز و غیرهمفاز نشان میدهد.
بی ترین عدمتعادل فاز در حالت همفاز و غیرهمفاز بهترتیب کمتهر از
 1و  3درجههه میباشههد .در جههدول  1مشمصههات سههاختار مجی هکتی
معرفیشده در این مقاله با سهاختارهای مشهابه مقایسهه شدهاسهت .در
مقایسه با مجیکتیهای [ ]9-12این مجیکتی عالوهبر اینکه پهنهای
بانههد ابههل بولی دارد دارای ابعههادی کوچههکتر و سههاختاری سههادهتر
میباشد.
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 -4نتیجه
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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 تقریبًا 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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