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چکیده:

در این مقاله روشی برای طراحی و پیاده سازی شیفت دهنده فاز فوق پهن باند در محدوده فرکانسی  6-18 GHzبا

پهنای باند نسبی حدود صد درصد ارائه شده که ساختار آن از خطوط انتقال مایکرو استریپ همراه با استابهای اتصال کوتاه تشکیل
شده است .این ساختار در مقایسه با شیفت دهنده های فاز مرسوم که از خطوط کوپل شده و ساختارهای چند الیه استفاده میکنند،
از لحاظ پیاده سازی و ساخت ساده تر بوده و با این روش طراحی و بهینه سازی میتوان میزان شیفت فاز دلخواه را در حالتی که
امپدانسهای ورودی و خروجی اختیاری باشند ،ایجاد نمود .با روش بهینه سازی کمترین مربع خطا مقادیر ابعاد مدار بدست می آید.
برای طراحی شیفت دهنده های فاز ،یک برنامه کامپیوتری که از مدلهای مداری خطوط مایکرو استریپ و روابط شبکه های
مایکروویو استفاده میکند نوشته شده و نتایج آن توسط نرم افزارهای تمام موج الکترومغناطیسی با در نظر رفتن تاثیر اتصاالت T
بهبود یافته است .شیفت دهنده فاز  45درجه درحالتی که امپدانسهای ورودی و خروجی برابر با  50اهم باشند ،طراحی ،شبیه سازی
و ساخته شد .همچنین شیفت دهنده فاز  90درجه در حالتی که امپدانسهای ورودی و خروجی نامساوی و برابر با  50و  75اهم
باشند طراحی و شبیه سازی شد .بررسی نتایج بدست آمده از شبیه سازی تمام موج و پیاده سازی عملی ساختار در مورد ضرایب
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انعکاس و انتقال و شیفت فاز ،مشخص میکند که اهداف طراحی تا حدود زیادی برآورده شده اند.

طراحی و ساخت شیفت دهندههای فاز غیرفعال  /...زلفخانی و همکاران

 -1مقدمه
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شیفت دهندههای فاز و مبدلهای امپدانس فوق پهن باند در
گیرندههای مخابراتی و آنتنهای ارایهای کاربردهای

فرستندهها و

فراوانی دارند .بخصوص استفاده از شیفت دهندههای فاز در آنتنهای
اجتنابناپذیر است.

چند بیمه [ ]1و تقویت کنندههای چند کاناله []2
درشیفت دهنده های فاز دیفرانسیلی ،اختالف فاز بین سیگنال عبوری
از مسیر اصلی نسبت به مسیر تاخیری مقایسه میشود .شیفت
دههای فاز در دو نوع فعال و غیرفعال ساخته میشوند .شیفت
دهن 
دهنده فاز فعال که بصورت الکترونیکی قابل کنترل است در محدوده
باند  Kuطراحی و پیادهسازی شده است] .[3شیفت دهندههای فاز در
حالت غیرفعال از نظر متعادل بودن دامنه و هزینه کمتر ،نسبت به
حالت فعال دارای مزایای قابل توجهی است .تاکنون روشهای متنوعی
برای پیادهسازی شیفت دهندههای پهن باند دیفرانسیلی غیرفعال ارائه
شدهاند .در ساخت بسیاری از شیفت دهندههای فاز باند پهن از خطوط

انتقال کوپل شده استریپالین استفاده شده است[ .]4شیفت دهنده فاز
شیفمن با خطوط انتقال کوپل شده مایکرواستریپی با درنظر گرفتن
سرعت فازهای متفاوت در مودهای زوج و فرد تحلیل شدهاند [.]5
استفاده از خطوط کوپل شده مایکرواستریپ بجای خطوط انتقال کوپل
شده استریپالین ،به دلیل اینکه ثابت انتشار مودهای زوج و فرد در آنها
برابر نیستند ،عملکرد شیفت دهنده فاز شیفمن را محدود میکند.
استفاده از خطوط کوپل شده متوالی چند قسمتی پهنای باند
کوپلرهای جهتی و شیفت دهنده فاز شیفمن را افزایش داده است .به
همین دلیل این تکنیک برای پیاده سازی شیفت دهنده فاز  90درجه
و  180درجه پهن باند استفاده شده است [ .]6برای افزایش میزان
کوپلینگ و پهنای باند از خطوط کوپل شده نامتقارن استفاده شده که
یکی از این خطوط در ساختار خطوط کوپل شده ،خط مایکرواستریپ
معمولی بوده و خط دیگر خط انتقال اینتردیجیتال است[.]7
مشکل اصلی در طرحهای مذکور این است که برای ایجاد کوپلینگ
قوی الزم است که فاصله بین خطوط کوپل شده خیلی کم باشد یا
باید از خطوط انتقال بسیار نازک برای پیادهسازی ساختار
اینتردیجیتال استفاده شود که در برخی موقعیتها با مشکالت ساخت
مواجه میشویم و خطای حک کاری محدوده فرکانسی عملکرد این
ساختارها را عمال به  10 GHzمحدود میکند.
تحلیل و طراحی و ساخت شیفت دهندههای فاز در اسیالتورها و
فیلترها نیز اهمیت زیادی دارد .تحلیل ترویج و دقت فاز اسیالتورها در
ایجاد خروجی های متعامد با دقت باال و عملکرد نویز فاز مطلوب از
چالشهای مهم طراحی است .یک شیفت فاز در مسیر ترویج میتواند
یک سیگنال با شیفت فاز موثر جهت بهبود حساسیت فاز و عملکرد
ترویج ایجاد نماید .شیفت فاز با دقت باال برای بهینهسازی ساختار و
پایداری اسیالتورها الزم است .تکنیک های پایداری فاز در مسیرهای
مختلف با استفاده از ترکیبات ترانزیستوری بعمل میآید که کارکرد
آنها به نقطه بایاس و فرکانس قطعات الکترونیکی بستگی دارد که
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ساختار را پیچیده و بخصوص عرض باند را محدود میکند] .[8در
فیلترهای میانگذر تک بانده و دو بانده تغییر دهندههای فاز نقش دارند.
تابع انتقال چنین ساختارهایی بصورت تابعی از فاز مسیرهای مختلف
بیان می شوند .طول الکتریکی و پدیده تشدید منجر به تنظیم و بهینه
سازی عملکرد آنها میگردد .همه این موارد با فاز سیگنال در
مسیرهای مختلف امکانپذیر است].[9
ساختارهای دیگری هم برای ساخت شیفت دهندههای فاز ابداع
شدهاند که از خطوط انتقال کوپل شده مایکرواستریپ استفاده

نکردهاند .در شیفت دهنده فاز فوق پهن باند در محدوده -5/9 GHz

 ،1/3از ساختارهای چند الیه استفاده شده است که از طریق اسالت
بصورت برودساید به هم کوپل میشوند[ .]10ساختارهای چند الیه در
 MMICها که معموال تک الیه هستند کاربرد چندانی پیدا نمیکنند.
از طریق ایجاد کوپلینگ بین مایکرواستریپ و اسالت الین،
شیفتدهنده فاز پهن باند در محدوده فرکانسی  3/1-10/6 GHzو با

شیفت فاز در محدوده  4-27درجه ایجاد شده است[ .]11در خارج از
این محدوده برای شیفت فاز دهنده ،طرحی ارائه نشده است .در این
ساختار خطوط اسالت الین از طریق برداشتن فلز از روی سطح زمین
ایجاد شدهاند .این ساختار نیاز به ایجاد طرح در هر دو صفحه باالی
زیر الیه و صفحه زمین نیاز دارد و به دلیل وجود ساختار زمین معیوب
شده در فرکانسهای باال ،تلفات تشعشعی دارند .در طرح دیگری
ترکیبی از خطوط انتقال مایکرواستریپ و استابهای مدار باز با طول
یک دوم طول موج برای ایجاد شیفت فاز پهن باند استفاده شده است
[ .]12مزایای طرح این است که در آن از خطوط کوپل شده مایکرو
استریپ استفاده نشده است و ساختار آن تک الیه بوده و صفحه زمین
هم تغییر داده نمی شود .اما این ساختار پهنای باند کمی داشته و برای
کاربردهای باند وسیع مناسب نمیباشد و به دلیل اینکه از استابهای
نیم طول موج مدار باز استفاده میکند ،ابعاد ساختار بزرگ میشود.
برای برطرف کردن این عیب از استاب مدار باز  Tشکل استفاده شده
است .بجای اتصال  Tاز دو خط انتقال چند قسمتی شعاعی استفاده
شده است که پهنای باند را نیز افزایش داده است و میزان شیفت فاز
 90  9بوده است [ .]13بهر حال در این طرحها تنها شیفت فاز 90
درجه پیادهسازی شده و ظاهرا در پیادهسازی شیفت فازهای کمتر از
 90درجه با مشکل مواجه بودهاند.
در تقسیم کنندههای توان با نسبت دلخواه و ایزوالسیون مطلوب
دهانههای متعادل و

با استفاده از مقسم توان ویلکینسون ،فاز در
نامتعادل عملکرد آنها را تعیین میکند .برای حل مشکل عدم ثبات
تغییر فاز در پهنای باند وسیع از پایدارسازی فاز در کنار تغییر
دهندههای فاز استفاده میشود .روش کمترین مربعات که تابع خطا را

براساس اختالف فاز  180درحه بین دهانههای متعادل را بهینه و
مینیمم میکند به نتیجه اختالف فاز بین خروجیهای متعادل بین
 170تا  180درجه منجر میشود اما انعطافپذیری کمتری در اختالف
فازهای غیر از  180درجه دارد].[14
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شکل ( :)1مسیرهای اصلی و مرجع در شیفت دهنده فاز تک قسمتی

با توجه به اینکه در شکل  ،1برای مسیر مرجع ازخط انتقال
معمولی استفاده شده است که طول فیزیکی آن ضریبی از طول
فیزیکی خطوط انتقال بکار برده شده در شاخه اصلی میباشد ،لذا
میزان تاخیر فاز آن متناسب با  میباشد و منحنی  Refبرحسب 
خطی میشود .در شکل  2میزان تاخیر طول خط مرجع به نحوی
تنظیم شده است که  Ref  Mainدر محدوده وسیعی تقریبا ثابت
میماند .چنانچه مالحظه میشود


Ref / 

کمی از  2بزرگتر است.

8
6
4

دهنده
ساختار مداری که از خطوط مایکرو استریپ و استابهای اتصال کوتاه
تشکیل شده است از لحاظ تغییرات فاز نسبت به فرکانس رفتاری
مشابه با شیفت دهنده فاز شیفمن دارد که از خطوط کوپل شده
مایکرو استریپ تشکیل شده است .در شکل  1دو خط انتقال مایکرو
میشود که امپدانس مشخصه
استریپ و یک استاب اتصال کوتاه دیده 
کلیه خطوط  50اهم بوده و طول الکتریکی آنها همانطوریکه در شکل
میباشد .امپدانس مشخصه خط انتقال موجود در
نشان داده شده  
مسیر مرجع نیز  50اهم فرض شده و امپدانس کلیه دهانهها نیز برابر با
امپدانس استاندارد  50اهم است .یک مدل مناسب برای تحلیل و
طراحی چنین ساختارهایی استفاده از ماتریس انتقال و ماتریس
پراکندگی و روابط تبدیلی بین آنهاست.
ماتریس انتقال شبکه سه خط انتقالی از ضرب ماتریس انتقال
شبکههای پشت سرهم قابل محاسبه است .انجام تحلیل براساس این


Main

) (Rad

 -2المانهای اصلی مایکرواستریپی شیفت فاز

2



Ref

3

2

) (Rad

1

0
0

شکل( :)2میزان اختالف فاز   Mainدر مسیر اصلی از دهانه  1تا دهانه
 2و میزان اختالف فاز   Refدر مسیر مرجع از دهانه  3تا  4در شبکه
شکل 1

مقایسه این ساختار از لحاظ مشخصات فاز با شیفت دهنده فاز
شیفمن جالب به نظر میرسد .در شکل 3شیفت دهنده فاز شیفمن به
همراه خط مرجع نشان داده شده است .برای حالت
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تطبیق امپدانس بصورت پهن باند در مدارات مخابراتی نیز امری
اجتناب ناپذیراست زیرا امپدانسهای ورودی و خروجی مدارات فرستنده
و گیرنده و آنتنها و شیفت دهنده های فاز لزوما امپدانس استاندارد 50
اهم نمیباشد .تا جایی که نویسندگان میدانند کلیه تحقیقاتی که
تاکنون در زمینه شیفت دهندههای فاز انجام شده اند امپدانسهای
منبع و بار را برابر با  50اهم فرض کردهاند .در صورتی که امپدانس بار
از مقدار استاندارد متفاوت باشد الزم است مدارات تطبیق امپدانس
مربوطه نیز در حالت فوق پهن باند طراحی شوند و پس از مدار شیفت
دهنده فاز قرار بگیرند که این مسئله باعث پیچیدگی طراحی و بزرگ
شدن ابعاد کلی سیستم های مخابراتی میشوند .طرحهایی که تاکنون
ارائه شدهاند حداکثر تا فرکانس  10/6 GHzعمل میکنند و تاکنون
در محدودههای فرکانسی باالتر طرحی ارائه نشده است .در این مقاله
روشی برای طراحی و پیادهسازی شیفت دهنده فاز تفاضلی فوق پهن
باند در محدوده فرکانسی 6-18 GHzارائه شده است که میتواند با
استفاده از یک ساختار تک الیه که صفحه زمین در آن تغییر نیافته
است بدون استفاده از خطوط کوپل شده مایکرواستریپ ،بطور همزمان
شیفت فاز دلخواه و تطبیق امپدانسهای دلخواه را بنحوی که معیارهای
طراحی برآورده شوند ایجاد کند .این ساختار نسبتا ساده که متشکل از
ترکیب سری خطوط انتقال مایکرواستریپ و استابهای اتصال کوتاه
شده است برای پیادهسازی شیفت دهنده فاز مورد نظر استفاده شده
است .در قسمت دوم مقاله در مورد ساختار هندسی پیشنهادی و
یشود .در قسمت سوم
تحلیل تئوری و روش طراحی توضیحاتی ارائه م 
روش کمترین مربع خطا و روابط مداری و تحلیل الکترومغناطیسی
بکار گرفته میشود .در قسمت چهارم و پنجم با توجه به رنج فرکانسی
و کمیتهای توصیف کننده عملکرد بهینهسازی و طراحی انجام شده و
نتایج شبیهسازی و ساخت ارائه شدهاند.


روش نشان میدهند که امپدانس ورودی به ازای مقادیر مختلف طول
الکتریکی و رنج فرکانسی وسیعی ثابت و همان  50اهم است و اختالف
فاز بین مسیر اصلی و مسیر مرجع مقدار ثابت بوده و تضعیف قابل
صرف نظر کردن است.

طراحی و ساخت شیفت دهندههای فاز غیرفعال  /...زلفخانی و همکاران
که متناظر با حالتی است که کوپلینگ بسیار شدیدی بین خطوط
مایکرو استریپ ایجاد میشود و فاصله بین انها باید خیلی کم باشد
 Main ،در شکل 4رسم شده است .

دهانههای ورودی و خروجی و اختالف فاز دلخواه بین مسیرهای اصلی

و مرجع را از طریق تنظیم امپدانسهای مشخصه و طولهای الکتریک ی
خطوط انتقال بکار رفته در این ساختار ایج اد ک رد .در مث ال طراح ی
حالتی را در نظر میگیریم که امپدانسهای ورودی  -خروج ی براب ر ب ا
مقدار استاندارد  50اهم باشد و بخواهیم تغییر فاز  45درجه را داش ته
باشیم .


 -3طراحی ساختار شیفت دهنده فاز با استفاده
از روش بهینه سازی کمترین مربع خطا

شکل ( :)3شیفت دهنده فاز شیفمن به همراه خط مرجع

در شکل  4نیز طول خط مرجع به نحوی تنظیم شده است که
 Ref  Mainدر محدوده ای از پهنای باند ثابت بماند .در این حالت
نسبت

Ref / 

تقریبا برابر با  6میشود .از مقایسه شکل  2و 4مشخص

است که اوال پهنای باند ساختار شکل  1از ساختار شکل 3باالتر است و
ثانیا برای ثابت نگه داشتن اختالف فاز  Ref  Mainدر محدوده
پهنای باند ،طول خط مرجع برای ساختار شکل  1تقریبا نصف طول
خط مرجع الزم برای ساختار شکل  3میباشد و لذا ابعاد مسیر مرجع
کوچکتر میشود.
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Main

2

Ref
3

) (Rad



2
) (Rad

1

Error  2  20 log S Main11,n  30 
40

2

n 1

 20 log S REF11,n  30

40

2

( )1

2



n 1
40

  S Main21,n  S REF21, n   45
n 1

بمنظور افزایش پهنای باند ،در مسیر اصلی و مسیر مرجع از
ساختاری مشابه با شکل  1اما در حالت چند قسمتی استفاده شده
است .تعداد قسمتها در مسیر اصلی  5قسمت و در مسیر مرجع 4
قسمت در نظر گرفته شده است .طول و عرض کلیه خطوط انتقال
بصورت متغیر در فرآیند بهینهسازی ابعاد وارد میشوند .طول و عرض
خطوط انتقالی که بصورت سری به دهانههای ورودی و خروجی و به
یکدیگر در مسیر اصلی متصل میشوند به ترتیب با
 LS iو WS
i

6
4

برای طراحی از روش بهینه سازی کمترین مربع خطا استفاده می شود.
هدف از طراحی این ساختار ایجاد شیفت فاز مشخص برحس ب درج ه
در محدوده فرکانسی  6-18 GHzاست به نحوی که ضرایب انعکاس
از دید مسیرهای اصلی و مرجع نیز حتی االمکان کوچک باشد .در واقع
انعکاس در باند عبور در مسیر اصلی و مرجع مقدار لحاظ شده را داشته
باشد و اختالف فاز بین دو مسیر نیز مقدار خواسته شده را برآورد .تمام
اهداف طراحی در رابطه زیر گنجانده ش ده اس ت .تع داد نق اط بهین ه
سازی در رنج فرکانسی بر طبق حجم محاسبات تعیین می ش ود .ت ابع
خطای زیر در نظر گرفته شده است.

مشخص شدهاند و طول و عرض خطوط انتقال مشابه در مسیر مرجع
با  LSREF jو  W S R Ej Fنمایش داده میشود .همچنین طول و عرض

0
0

شکل ( :)4میزان اختالف فاز  Mainدر مسیر اصلی از دهانه  1تا دهانه
 2و میزان اختالف فاز  Refدر مسیر مرجع از دهانه  3تا  4در شبکه
شکل 3

مشکل ساختار شکل  1این است که پهنای باند آن هنوز به ان دازه
ای بزرگ نیست که برای کاربرده ای ف وق په ن بان د مناس ب باش د.
همچنین این ساختار در حالت خاص تحلیل شده که در آن امپدانس ها
یت وان از
و طولهای الکتریکی کلیه خطوط انتقال با هم برابر باشند .م 
طریق چند قسمتی کردن ساختار این شکل و تغیی ر در س اختار خ ط
مرجع ،پهنای باند آنرا بهبود داده و امکان ایجاد تطبیق امپ دانس ب ین
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استابهای اتصال کوتاه شده در مسیر اصلی با  LBiو

WB

i

مشخص

شدهاند .طول و عرض استابهای مشابه بکار برده شده در مسیر مرجع

یشود .ابعاد چند خط انتقال
با  LBREF jو  W B R EjFنشان داده م 
بعنوان نمونه در شکل  5مشخص شدهاند .در اینجا فرض شده است که
امپدانس مشخصه کلیه دهانهها  50اهم باشند .برای سادگی در ساخت
و اتصال کانکتورها به مدار طراحی شده ،یک تکه خط انتقال با طول
 3mmو عرض  1.175 mmبه هر یک از دهانههای ورودی -
خروجی در مسیرهای مرجع و اصلی متصل شده است.

طراحی و ساخت شیفت دهندههای فاز غیرفعال  /...زلفخانی و همکاران
فرکانسی هم بصورت روابط بسته در برنامه کامپیوتری درنظر گرفته
شدهاند ] .[15در رابطه (،)2


TB 
 i, f 

ماتریس انتقال مربوط به استاب

اتصال کوتاه  iام در فرکانس  fمی باشد و از رابطه زیر بدست میآید
0

1


()4
 jB

که در این رابطه


شکل ( :)5ابعاد چند خط انتقال بعنوان نمونه در شکل مشخص شده
اند

در نوشتن تابع خطا فرض شده است که ضرایب انعکاس ماتریس
پراکندگی نرمالیزه شده برای شبکههای مسیر اصلی و مسیر مرجع
یعنی  S Main11,nو  S REF11,nتا حد  -30 dBکاهش یابند و
اختالف فاز بین مسیر اصلی و مسیر مرجع

A B


C D REF

ماتریس انتقال آنها یعنی

A B


C D  Main

محاسبه کرد.

با صرفنظر کردن از اثرات اتصاالت  Tدر مرحله طراحی اولیه ،میتوان
ماتریس انتقال شبکه مسیر اصلی را از حاصلضرب ماتریس انتقال برای
عناصر تشکیل دهنده شبکه یعنی خطوط انتقال سری و استابهای
موازی بدست آورد مطابق زیر
 TS 
  6, f 


()2
که

TS 
 i, f 

 5
 A B
   TS i, f  TBi, f



 
C D Main, f  i 1

ماتریس انتقال مربوط به خط انتقال سری  iام در
LS 
i


i



()3
که در این رابطه

 jS

i, f

i, f

LS

sinh S
i, f

 S

i, f

cosh S

()5

 4

A B
   TSREFi, f  TBREFi, f  TSREF5, f 



 
 


C
D

 REF , f  i 1


ZS

 cosh S i, f LS i
TS    1
sinh S LS
 i, f  
i, f
i
 ZS
 i, f

 Si, fثابت انتشار و

که در این رابطه مشابه با ( )3و ()4
sinh SREF

LSREF 
i


cosh SREF LSREF
i, f
i


i, f

()6

()7

0

1


که در این رابطه
ZSREF

i, f

 jBREF

i, f

ZSREF

i, f

cosh SREF LSREF

i, f
i
TSREF   
1

i, f 
sinh SREF LSREF

i, f
i
 ZSREF
i, f


1

1
TBREF   
i, f  

ZBREF
tanh
BREF LBREF

i, f
i, f
i


 jSREF

i, f

 SREF

i, f

 SREFi, fثابت انتشار و

امپدانس مشخصه خط انتقال سری  iام و
 BREF

i, f

 BREFi, fثابت

انتشار

و

ZBREF

i, f

امپدانس مشخصه خط انتقال تشکیل دهنده استاب  iام درمسیر مرجع
در فرکانس  fاست.

 -4محاسبه ابعاد با روش مداری و تحلیل تمام
موج با فاز  45درجه

فرکانس  fمی باشد و از رابطه زیر بدست میآید []12
i, f

امپدانس مشخصه خط انتقال تشکیل دهنده استاب  iام در فرکانس f
است.
مشابه با روشی که در محاسبه ماتریس پراکندگی نرمالیزه شده
برای شبکه مسیر اصلی در باال استفاده شد ،ماتریس پراکندگی نرمالیزه
شده برای شبکه مسیر مرجع نیز از ماتریس انتقال آن قابل محاسبه
است .ماتریس انتقال این شبکه از رابطه زیر بدست میآید .این شبکه
بصورت چهار قسمتی در نظر گرفته شده بنابراین

برسد .محدوده فرکانسی

 6-18 GHzبه  40نقطه متساوی الفاصله تقسیم بندی شده است .در
این مثال خاص تاکید بر کاهش ضریب انعکاس مسیر اصلی بوده است
لذا ضریب  2برای اولین عبارت در تابع خطا در نظر گرفته شده است.
انتخاب ضرایب وزنی تا حدودی تجربی بوده و بستگی به کاربرد مورد
نظر دارد.
ماتریس پراکندگی نرمالیزه نشده برای هر یک از شبکههای
میتوان از روی
مسیرهای مرجع یعنی  SREF و اصلی  ، SMainرا 
و

i, f

 Bi, fثابت انتشار و

i, f

ZB

i, f

ZS

امپدانس

مشخصه خط انتقال سری  iام در فرکانس  fاست و تابعی از ابعاد خط
انتقال و مشخصات زیر الیه میباشند .در محاسبه آنها از روابط بسته
مربوط به خطوط انتقال مایکرواستریپ که تا فرکانس  60 GHzدقت
دارند ،در برنامه کامپیوتری استفاده شدهاند .کلیه اثرات پاشندگی

پس از محاسبه عناصر ماتریس پراکندگی برای شبکه های مسیر اصلی
و مرجع از روابط فوق ،و کمیتهای توصیف کننده عملکرد کلی ساختار
پیشنهادی در دهانه های ورودی و خروجی ،الزم است رابطه ()1
بهینهسازی شود تا تابع خطا به حداقل مقدار قابل قبول برسد .برای

آغاز بهینهسازی الزم است مقادیر اولیه برای متغیرها در نظر گرفته
شوند .در اینجا چون امپدانسهای منبع و بار برابر با  50اهم فرض شده
اند ،بمنظور ایجاد شرایط تطبیق امپدانس در فرکانس مرکزی ،طول
فیزیکی اولیه برای کلیه خطوط انتقال واقع در مسیر اصلی و استابهای
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 S Main
 S REF21, n 
21, n



به

45

یعنی

i, f

 B

1

1
TB   
 i, f   ZB tanh B LB
 i, f
i, f
i

طراحی و ساخت شیفت دهندههای فاز غیرفعال  /...زلفخانی و همکاران
اتصال کوتاه را برابر با یک چهارم طول موج در فرکانس مرکزی طراحی
یعنی در  12 GHzفرض میکنیم و امپدانس مشخصه کلیه خطوط
انتقال مایکرو استریپ واقع در مسیرهای اصلی و مرجع را هم برابر با
 50اهم در نظر میگیریم .در اینجا چون باید در طول باند فرکانسی،

SMain21  SREF21

برابر با

45

باشد ،به منظور ایجاد شرایط

است و در باند  6-17 GHzمیزان شیفت فاز بدست آمده از تحلیل
تمام موج   45  8شده است همانطور که در ( )5مشخص شده
در این مثال کاربردی خاص  ،میزان تاکید بر کاهش ضرایب انعکاس در
مسیر اصلی نسبت به ضریب انعکاس در مسیر مرجع دو برابر در نظر
گرفته شده و در کاربردهایی که الزم است ضریب انعکاس مسیر مرجع
نیز به همان مقدار ضریب انعکاس مسیر اصلی بهبود یابد میتوان
ضرایب وزنی یکسان در تابع خطا در نظر گرفت و از تعداد قسمتهای
بیشتری برای مسیر مرجع استفاده کرد.
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اولیه تاخیر فاز در مسیر مرجع نسبت به مسیر اصلی ،طول کلی مسیر
مرجع از دهانه  3تا  4نسبت به مسیر اصلی از دهانه  1تا  2به اندازه
تاخیر فاز معادل با  -45درجه بیشتر در نظر گرفته میشود و طول
فیزیکی اولیه کلیه خطوط انتقال سری واقع در مسیر مرجع را با هم
برابر در نظر میگیریم .همچنین در هنگام بهینهسازی محدودیتهایی بر
روی طول و عرض خطوط انتقال در نظر میگیریم تا قطعه قابل ساخت
بوده و اثرات اتصاالت  Tخیلی شدید نباشند .برنامه کامپیوتری بر روی
یک کامپیوتر  core(TM) i3با فرکانس  cpuبرابر با GHz 2/13
اجرا شده و بعد از حدود )( 5600 (sکمتر از دو ساعت) به نتیجه
رسیده و میزان تابع خطا از مقدار اولیه  58458به  5128کاهش پیدا
کرد .ابعاد مدار توسط برنامه محاسبه شده در جدول  1بدست آمده
است[ .]16این ساختار سپس در نرم افزارهای  ]17[ AWRو
 ]18[ HFSSبصورت تمام موج تحلیل شده و با ثابت فرض کردن
عرض خطوط انتقال واقع در مسیر اصلی ،طول خطوط انتقال بنحوی
تنظیم شده که اثرات پارازیتیکی مربوط به اتصاالت  Tتا حد ممکن
جبران شود .ابعاد نهایی در جدول  1آمده است.
ساختار شبیه سازی شده در نرم افزار  HFSSدر شکل  6نشان
داده شده است .ساختار طراحی شده با مقادیر بدست آمده برای ابعاد
هندسی ،ساخته شد که تصویر آن در شکل  7مالحظه میشود.
عملکرد مدار ساخته شده با ماتریس قابل توصیف است بنابراین
مشخصات ماتریس پراکندگی برای این ساختار توسط دستگاه نتورک
اندازهگیری شده که نتایج آن با نتایج

اناالیزر Agilent 8722ES
شبیهسازی تمام موج و نتایج اجرای برنامه کامپیوتری مقایسه شدهاند

و درشکلهای  8تا  12نشان داده شده است .نتایج به تفضیل در باند
فرکانسی مورد نظر ارائه شدهاند .سازگاری و انطباق نتایج روشهای تمام
موج ،بهینهسازی و ساخت موید تحقق هدف پژوهش است.
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شکل ( :)6ساختار شبیه سازی شده برای طراحی در نرم افزار HFSS

شبیهسازی

دراین مثال ضریب انعکاس مسیرهای اصلی و مرجع
شده تمام موج بهتر از  10 dBدر باند  6 -17 GHzبدست آمده
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شکل ( :)7تصویر قطعه ساخته شده برای فاز  45درجه
جدول( :)1ابعاد شیفت دهنده فاز مدار طراحی شده ،محاسبه شده
توسط برنامه کامپیوتری وتنظیم شده توسط نرم افزارهای
الکترومغناطیسی
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طراحی و ساخت شیفت دهندههای فاز غیرفعال  /...زلفخانی و همکاران
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در عمل تضمینی برای مساوی بودن امپدانس ب ار و منب ع ن داریم.
بنابراین روش بای د کارآم دی الزم ب رای چن ین ح التی را دارا باش د.
بمنظ ور نش ان دادن توان ایی روش طراح ی ب رای در نظ ر گ رفتن
امپدانسهای بار و منبع متفاوت از مقدار استاندارد  50اهم ،حالتی را در
نظر میگیریم که امپدانس دهانههای ورودی و خروجی ش یفت دهن ده
فاز متفاوت ب ا یک دیگر باش ند .در ای ن مث ال ف رض ش ده اس ت ک ه
امپدانسهای دهان هه ای ورودی  1و  3براب ر ب ا  50اه م و امپ دانس
دهانههای خروجی  2و  4برابر با  75اه م باش ند و اخ تالف ف از ب ین

مسیر مرجع و مسیر اص لی در مح دوده فرکانس ی  6-18 GHzبای د
ولبندی مسئله همانند قب ل اس ت .برنام ه
برابر با  -90درجه شود فرم 
کامپیوتری پس از اجرا بر روی همان سیستم ک امپیوتر حال ت قبل ی،
پس از حدود  1094ثانیه ( کمتر از نیم س اعت ) ب ه ج واب رس یده و
تابع خطا را از مقدار اولیه حدود  5711224تا مقدار  364کاهش داده
است .ابعاد مدار پس از بهینهس ازی ک امپیوتری بص ورت تم ام م وج
شبیهسازی شد .بمنظور جبران اثرات پارازیتیکی اتصاالت  ،Tتنظیمات

الزم بر روی ابعاد انجام شده است .ابعاد نهایی به ابع اد محاس به ش ده
توسط برنامه کامپیوتری بسیار نزدیک هستند و تنها طولهای برخ ی از
خطوط انتقال تغییر ک رده اس ت ت ا اث رات پ ارازیتیکی اتص االت  Tو
خم ش ه ای م ایکرو اس تریپی را جب ران نمای د .ش کل  13س اختار
شبیهسازی شده مثال دوم در نرم افزار  hfssرا نشان میدهد.
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شکل ( :)14نتایج حاصل از اجرای برنامه کامپیوتری و شبیه سازی
تمام موج در مورد اختالف فاز بین مسیر اصلی و مسیر مرجع در 90
درجه

شکل  14مقایسه نتایج حاصل از اجرای برنامه کامپیوتری ،شبیهسازی
تمام موج در مورد اختالف فاز بین مسیر مرجع و مسیر اصلی را نشان
میدهد .جدول ابعاد و منحنی نتایج برای رعایت اختصار آورده نشدند.


 -6نتیج هگیری
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در این مقاله یک شیفت دهنده فاز بررسی شده است که کاربرد آن
میباشد .برای
در محدوده فرکانسی  6-18 GHzو بصورت  UWB
پیادهسازی این شیفت دهنده از ترکیب خطوط انتقال مایکرواستریپی و

استابهای اتصال کوتاه استفاده شده که با استفاده از این ترکیب در
حالت چند قسمتی پهنای باند مورد نیاز حاصل شده است .ابتدا برای
طراحی اولیه یک برنامه کامپیوتری بر مبنای بهینهسازی تابع خطا
نوشته شده که از روابط بسته دقیق برای خطوط مایکرواستریپ
استفاده کرده است .برای اجتناب از پیچیدگی این برنامه ،اثرات
پارازیتیک اتصاالت  Tدر آن لحاظ نشده است .پس از اجرای برنامه و
ایجاد طرح اولیه که نسبتا سریع و دقیق بوده است ،تنظیمات نهایی بر
روی ابعاد مدار برای جبران اثرات اتصاالت  Tتوسط نرم افزارهای تمام
موج انجام شده است .برای توصیف روش طراحی مذکور دو حالت
متنوع در  45و  90درجه درنظر گرفته شد .در شیفت دهنده فاز 45
درجه امپدانسهای ورودی و خروجی برابر با مقدار استاندارد  50اهم در
نظر گرفته شدهاند و میزان شیفت فاز هدف درجه بوده است .در حالت
 90درجه حالت کلیتر که امپدانسهای دهانههای ورودی و خروجی
نامساوی  50و  75اهم باشند تحلیل و شبیهسازی شد .در هر دو
حالت ،میزان ضرایب انعکاس و انتقال و شیفت فاز مورد نیاز که از
شبیهسازی تمام موج برای ساختار بدست آمدند به نتایج مناسب و

سازگار منجر شد .اختالفات بین نتایج تحلیل مدل مداری و نتایج
حاصل از تحلیل تمام موج به دلیل وجود اثرات پارازیتیکی میباشد که
بطور کامل قابل مدلسازی در برنامه کامپیوتری نیستند .چنانچه
مالحظه می شود نتایج اندازه گیری مطابقت بسیار خوبی با نتایج
تحلیل تمام موج داشته و اختالفات جزئی ممکن است به دالیل
مختلفی از جمله خطای ساخت و تلفات کانکتورها و ایدهال نبودن
اتصاالت کوتاه و خطای اندازهگیری و غیره باشد.
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