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چکیده
در این مقاله طراحی یک تقسیم کننده توان تربیع فوق پهن باند در تکنولوژی ریزنواری تک الیه ارائه شده است .ساختار
پیشنهادی ،با استفاده از یک مقسم توان ویلکینسون فوق پهن باند و شیفت دهنده فاز ریزنواری -شکافت ارائه می شود.
ساختار طراحی شده پهنای باند وسیع از نظر تلفات بازگشتی ،ایزوالسیون ،تقسیم توان و اختالف فاز 09 5درجه در
سراسر باند فرکانسی از  11 - 3گیگاهرتز نسبت به ساختارهای از پیش ارائه شده را نشان می دهد .طراحی مقسم توان
پهن باند مورد نظر ،با نرم افزار  HFSSشبیه سازی و به منظور ارزیابی صحت ساختار  ،نتایج شبیه سازی و اندازه گیری
مقسم توان مطابقت داده شده است.
واژههای کلیدی :تقسیم کننده توان ،شیفت دهنده فاز ریزنواری-شکافت ،اختالف فاز  09درجه ،مدارات ریزنواری

 -1مقدمه
برای سیستم های مداری مایکروویو و موج میلیمتری  ،تقسیم کننده  /ترکیب کننده توان از جمله بخش های مهم در
تقویت کننده های متعادل ،میکسر و شبکه های تغذیه آنتن هستند .در سال های اخیر ،سیستم های ارتباطی بی سیم مانند
تلفن همراه ETC ،WLAN ،به طور قابل مالحظه ای توسعه یافته است .بر این اساس دستگاه های مختلف مایکروویو با عملکرد
باال ،اندازه کوچک ،تلفات کم ،کم هزینه ،پهنای باند وسیع و چند بانده نیازمند است.
تقسیم کننده های توان ویلکینسون نقش مهمی در سیستم های مایکروویو و گیرنده های بی سیم نظیر سیستم های آرایه
فازی،شبکه های شکل دهنده پرتو ،آنتن های آرایه ای [ ]2[،]1و میکسرها [ ]3بازی می کنند .تقسیم کننده توان ویلکینسون
تقسیم کن نده ای است که به طور عمومی مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین در درگاه ها تطبیق ایجاد می نماید[.]4
شیفت دهنده ایده آل ،یک بلوک دو قطبی است که بدون ایجاد تلفات ،اختالف فاز بین سیگنال های ورودی و خروجیی را
تغییر می دهد .شیف دهنده های فاز در پیاده سازی سیستم های آنتن های آرایه فازی ،مدوالتورها ،سیستم های رادار ،سیستم
های اندازه گیری و دیگر ماژول های کنترلی کاربرد گسترده ای دارند[5-7].
شیفت دهنده های فاز را ،می توان به دو گروه آنالوگ و دیجیتال تقسیم بنیدی کیرد .در حیال حابیر بسییاری از شییفت
دهنده های فاز دیجیتال طراحی شده موجود ،دارای پهنای باند باریک هستند .با توجه بیه افیزایش روز افیزون سیرعت انتقیال
اطالعات ،نیاز به مداراتی با پهنای باند زیاد ،روز به روز ،افزایش می یابد .از این رو ،تکنیک های زیادی جهت افزایش پهنای باند
شیفت دهنده های فاز استفاده شده است که می توان از جمله ی آنها ،استفاده از ساختار تیزویج ] ،[8متامترییال ] ،[0خطیو
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انتقال بارگذاری شده ] ،[11] SIW ،[19و کوپلرهای جهتی ] [12را نام برد.
در مرجع ] ، [13یک تقسیم کننده توان تربیع با استفاده از خط انتقال فراماده ارائه شده است که برای بدست آوردن یک
اختالف فاز  09درجه می تواند با ترکیبات مختلف شیفت دهنده فاز مثبت و منفی از خطو تحقق یابد .برای مثال
((.)09=45-)-45( ، 09=09-)-39
استفاده از خط انتقال فراماده دارای مشکالتی است از جمله اینکه ابافه کردن المان های فشرده (سلف،خازن) به یک خط
ریزنواری باعث افزایش مس احت ساختار  ،کاهش پهنای باند این ساختار و عدم کنترل اجزای پارازیتی میگردد . .بنیابراین آنهیا
در فرکانس های رزونانس خود ،پهنای باند شیفت دهنده فاز و همچنین تلفات بازگشتی را محدود می کنند.
یک روش جایگزین برای بدست آوردن یک اختالف فاز  09درجه پایدار،معکوس فاز است] .[14از ویژگی های سودمند این
روش ،عملکرد فوق پهن باندی آن است اما نیاز به استفاده از ساختار های چند الیه در تکنولوژی ریزنواری می باشد.
روش دیگر برای تقسیم توان برابر و همچنین اختالف فاز  09درجه در خروجی ها ،استفاده از تزویج کننیده هیای هیبریید
 09درجه است .در این ساختار ها برای افزایش پهنای باند از تکنیک های آبشاری کردن] [10] DGS ، [15و معکیوس کننیده
فاز] [17استفاده می شود.
این گونه ساختارها دارای پهنای باند باریک هستند .برای پیاده سازی این ساختارها در پهنای بانید وسییع روش آبشیاری
کردن مورد استفاده قرار می گیرد ،که عالوه بر افزایش اندازه ،ساختار دارای محدودیت ساخت می باشد.
در این مقاله از ترکیب تقسیم کننده توان ویلکینسون و شیفت دهنده فاز ،یک تقسیم کننده توان تربیع فوق پهن باند در
تکنولوژی ریزنواری تک الیه ارائه شده است که عالوه بر کوچک بودن  ،ساختار نسبت به ساختار های قبال ارائه شده فوق پهن
باند می باشد.

 -2طراحی و شبیه سازی
پیکربندی کلی تقسیم کننده توان تربیع در شکل  1نشان داده شده است .طراحی مقسم توان تربیع به دو قسمت ارائه
شده است :یک مقسم توان ویلکینسون و یک شیفت دهنده فاز ریزنواری-شکافت برای اختالف فاز  09درجه.

شکل  :1پیکربندی کلی تقسیم کننده توان تربیع

طراحی با هدف عملکرد فوق پهن باند در سراسر باند  11-3گیگاهرتز است .در طراحی ،زیر الیه  Rogers 4003با ثابت
دی الکتریک  ، 3555تانژانت تلفات  959927و بخامت  95598میلی متر استفاده شده است .طراحی مقسم توان پهن باند
مورد نظر ،با نرم افزار  HFSSشبیه سازی و به منظور ارزیابی صحت ساختار  ،نتایج شبیه سازی و اندازه گیری مقسم توان
تطابق داده شده است.
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ابتدا ،پیکربندی مدار یک تقسیم کننده توان ویلکینسون فوق پهن باند ،همانطور که در شکل  2نشان داده شده ،ارائه
گردیده است .این تقسیم کننده توان بر اساس خطو انتقال مخروطی است] .[18خط انتقال مخروطی برای افزایش پهنای باند
و کاهش اندازه تقسیم کننده توان مورد استفاده قرار میگیرند .این ساختار تنها با یک مقاومت ایزوله برای پورت های خروجی
طراحی شده است.

شکل  :2تقسیم کننده توان ویلکینسون فوق پهن باند

شکل  3نتایج شبیه سازی شده از تقسیم کننده توان تلفات بازگشتی و ایزوالسیون بیش از  19dBو تقسیم توان برابر
( )3dB  954در سراسر باند  3تا  11گیگاهرتز نشان می دهد.

شکل  :3تقسیم کننده توان ویلکینسون فوق پهن باند

جدول 1شامل مقادیر تمام پارامترهای بهینه سازی شده از طراحی تقسیم کننده توان فوق پهن باند است .اندازه کلی از
ساختار 13520 × 11547میلی متر و مقاومت ایزوالسیون برابر با ( (R= 199 Ωاست.
جدول  :1ابعاد ساختار در شکل ( 2برحسب میلی متر)
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L1

طراحی شیفت دهنده فاز 4دهانه ی  09درجه ریزنواری -شکافت به عنوان یک مدار تنظیم فاز تقسیم کننده توان تربیع
به پیروی از ایده در مرجع ] [10است .پیکربندی شیفت دهنده فاز ریزنواری-شکافت برای طراحی شیفت فاز پهن باند در بستر
دی الکتریک تک الیه در شکل  4ارائه شده است.

شکل  :4پیکربندی شیفت دهنده فاز ریزنواری -شکافت

در مدل ارائه شده از استاب های دایروی و خطو انتقال استفاده شده اسیت .روییه بیاالیی زیرالییه ،شیامل اسیتاب هیای
دایروی و خطو انتقال اتصال دهنده آنها ،می باشد .در رویه پایینی ساختار،استاب دایروی و خط انتقال وصیل کننیده آنهیا،
بصورت شکافی از صفحه زمین کنده شده اند .در این انتقال ،سیگنال در یکی از پورت های ریزنواری ،جاری می شود.سیسس بیا
یک خط شکافت در صفحه زمین تزویج می شود و تا زمانی که با پیورت دوم ریزنیواری تیزویج نشیده اسیت ،در خیط شیکافت
گردش می نماید .مدل ارائه شده دارای چهار پورت می باشد .اختالف فاز بین شیفت دهنده فاز ریزنواری-شکاف و خیط مرجیع
برابر با  09درجه می باشد.
جدول 2شامل مقادیر تمام پارامترهای بهینه سازی شده از طراحی شیف دهنده فاز فوق پهن باند است .اندازه کلی از
ساختار  15504 × 17508میلی متر است.
جدول  :2ابعاد ساختار در شکل ( 4برحسب میلی متر)
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نمای کلی تقسیم کننده توان تربیع فوق پهن باند با بکار گرفتن شیفت دهنده فاز ریزنواری -شکافت در شکل  5نشان
داده شده است.

شکل  :5تقسیم کننده توان تربیع فوق پهن باند با بکار گرفتن شیفت دهنده فاز ریزنواری-شکافت

 -3نتایج شبیه سازی و اندازه گیری
شبیه سازی و بهینه سازی ساختار پیشنهادی با نرم افزار  Ansoft HFSSانجام شده است .برای دستیابی به عملکرد قابیل
قبول در محدوده ی پهنای باند زیاد ،ابعاد به کار رفته در ساختار  ،چندین بار بهینیه سیازی شیده انید .در طراحیی ،زییر الییه
 ،Rogers 4003با ثابت دی الکتریک از  ،3555تانژانت تلفات  ،959927و بخامت  95598میلی متر اسیتفاده شیده اسیت .ابعیاد
بهینه شده ی نهایی به واحد ) (mmدر جدول )1و (2نشان داده شده است.
پارامترهای پراکندگی تقسیم کننده ی ساخته شده در هر دو حالت ،اندازه گییری و شیبیه سیازی در شیکل  0نشیان داده
شده اند.

(الف)

5

(ب)

شکل  :0نتایج پارمترهای پراکندگی ساختار شکل ( .5الف) شبیه سازی( .ب) اندازه گیری.
شکل  7نتایج شبیه سازی و اندازه گیری اختالف فاز بین خروجی های ساختار ساخته شده نشان داده شده را نشان
میدهد.

(الف)

(ب)

شکل  :7نتایج اختالف فاز ساختار شکل ( .5الف) شبیه سازی( .ب) اندازه گیری.

0

در جدول  3مقایسه بین کارهای انجام شده با ساختار پیشنهادی آورده شده است.
جدول  :3مقایسه بین کارهای انجام شده با ساختار پیشنهادی
Circuit
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%114

5

3-11

This
work

در شکل  ، 8نمای ساخته شده ی تقسیم کننده تربیع فوق پهن باند مورد نظر را از دو طرف نشان می دهد .ابعاد کلی این
تقسیم کننده برابر با  3357سانتی متر است.

(الف)

(ب)

شکل  :8نمای ساخته شده ی تقسیم کننده تربیع فوق پهن باند( .الف) نمای باال( .ب) نمای پایین.
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 نتیجه گیری-4
 پیاده سازی آسان و قابلیت های عملکردی،به طور کلی تقسیم کننده های توان ویلکینسون به دلیل امکان طراحی ساده
 تقسیم کننده های توان تربیع ارائه شده در. از پرکاربرد ترین نوع تقسیم کننده ها به شمار می روند،که از خود نشان می دهند
 در این مقاله ایده ی جدید برای طراحی تقسیم. مشخصات باند باریک و فضای فیزیکی زیاد بودند، دارای دو نقص3 جدول
. پیشنهاد شده است،کننده ی توان تربیع با پهنای باند زیاد و تا حد امکان با ابعاد کوچک
 بهره مندی از ساختار صفحه ای و از جنس ریزنواری است که این،یکی از ویژگی های مهمی که ساختار طراحی شده دارد
، همچنین.ویژگی باعث می شود که ساختار طراحی شده به راحتی قابل مجتمع شدن با مدارات مایکروویوی باشد
 از ساختار پیچیده ای استفاده،تقسیم کننده توان تربیع فوق پهن باند از طراحی ساده ای برخوردار است و در طراحی آن
 ابعاد، ایزوالسیون باال، تقسیم کننده مورد نظر دارای مشخصات عملکردی باال همچون تلف تزریقی پایین، در نهایت.نشده است
، این روش از لحاظ ساخت. در محدوده ی فرکانسی پهن باند است...  تعادل فازی مناسب و، تعادل دامنه ای مناسب،کوچک
 اختالف بین نتایج شبیه سازی و. تقسیم کننده توان تربیع فوق پهن باند ساخته و تست شده است،عملی بوده و بر اساس آن
. از نظر مونتاژ و لحیم کاری استSMD  و مقاومتSMA اندازه گیری به دلیل ناهمگون بودن اتصال کانکتورهای
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