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 چکیده :

 

مهمی در طراحی سازه های مشخص کردن تابش امواج الکترومغناطیسی در مدارهای چاپی مسئله 

هدف این پروژه توسعه یک روش مدلسازی جدید و مخصوص برای پیش بینی  . الکترومغناطیسی میباشد

ایده اصلی این کار مدل کردن خطوط انتقال  . تشعشع الکترومغناطیسی از مدارهای چاپی میباشد

 . اشدبطوط میاین خان های تشعشعی یدو در نهایت هدف اصلی اندازه گیری ممایکرواستریپ با دایپل هرتز 

در فصل دوم مباحث  در ابتدا در فصل اول آشنایی کلی با خطوط انتقال و مفاهیم اولیه آن خواهیم داشت و

تو ضیح داده خواهد شد و در  مربوط به سازگاری الکترومغناطیسی و خواص تشعشعی خطوط مایکرواستریپ

دایپل هرتز توضیح داده  ال مایکرواستریپ با روش معادلخطوط انتق فصل سوم میدان تشعشعی نهایت در

 . خواهد شد
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 مقدمه 

 

 

در هر سایز و اندازه از خطوط  ، ماهواره ها ، سفینه های فضایی ، سیستم ها نظیر هواپیما از در بسیاری  

نین در شده است میتوان استفاده کرد. همچ ساخته pcb(1) مایکرواستریپ که با استفاده از تکنولوژی انتقال

بسیاری از کاربردهای تجاری و دولتی دیگر نظیر مخابرات بی سیم و سیار که خصوصیاتی مشابه دارند ، 

 . استفاده از این خطوط رایج است

الکتریکی است که برای انتقال سیگنال های مایکروویو مورد  خطوط انتقال مایکرو استریپ یک نوع خط انتقال

( درجه خلوص پالریزاسیون  011باال )بعضی اوقات بیش از  Q استفاده قرار میگیرد. بازدهی و توان پایین ،

، تشعشع تغذیه ساختگی و پهنای باند فرکانسی خیلی باریک به طور نمونه تنها کسری از یک درصد تا ناچیز 

 د های عملی خطوط مایکرواستریپ هستند.د درصد ایراننهایتا چ

 برخی از کاربرد های خطوط انتقال عبارتند از:

 رادارها ) اغلب کاربرد نطامی (-0

 ارتباطات رادیویی چند کانالی نقطه به نقطه-2

 سیستم های مخابرات ماهواره ای ) ثابت و سیار (-3

 فرستنده و گیرنده مایکروویو برای فیبر نوری-4

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

pcb : printed circuit bord  (1) 

                                                                   

 ابزار دقیق مایکروویو-5

 شبکه های محلی بی سیم-6
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 سیستم های مخابرات سلولی-9

 و...

ع ی در مدارات مجتممایکرواستریپ به طور گسترده اتریپ عالوه بر کاربرد های فوق خطوط انتقال مایکرواس

اده میشوند. در سال های اخیر ترانزیستورهای پیوندی دوقطبی و ترانزیستور های اثر میدانی مایکروویو استف

گیگا هرتز و گالیوم آرسنید باالتر از آن  0به آسانی قابل دسترس شده است. در این قطعات سیلیکون ها تا 

 زی خوبی هستند.جاد بهره ی مفید  و یا کارکرد نویقادر به ای

امروزه خطوط مایکرواستریپ پایه ی طراحی مدار های فرکانس باال در صنعت میباشند. به عبارت دیگر 

مایکرواستریپ خط انتقالی است که در پیاده سازی طراحی توزیع شده از چند گیگا هرتز تا چندین ده گیگا 

ه به صورت خطوط با ضریب دی الکتریک موثر  ارائه میشوند ، میتوانند به عنوان این خطوط ک هرتز مفید است

 در جهت تطبیق عواملخط انتقال یا سلف و خازن معادل مدارهای فرکانس باال به کار گرفته شوند بنابراین 

 .فعال به منبع و یا بار از این خطوط به خوبی استفاده میشود
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        1 
 فصل اول

 

مفاهیم اولیه خطوط انتقال مایکرواستریپ و میدان 

 نزدیک و چند روش اسکن آن
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  خطوط انتقال مایکرواستریپ و مفاهیم اولیه خطوط انتقالـ 1ـ1

 به صورت زیر مدل میشود. مدار معادل یک خط انتقال برای یک طول مشخص از آن

 

 

 

 

 

 

 

  1ـ  1شکل                                                         

 

 توصیف میشود:( چهار چارامتر به صورت زیر  0ـ  0که در شکل ) 

 R  : )مقاومت در واحد طول )اهم بر متر 

G  :)رسانایی در واحد طول )زیمنس بر متر 

L   :)اندوکتانس در واحد طول )هانری بر متر 

C  :)ظرفیت در واحد طول )فاراد بر متر 
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     است که امپدانس مشخصه نام دارد.  Z0 پارامتر های مهم  در مبحث خطوط انتقال کمیت یکی دیگر از
 امپدانس در هر نقطه ایست که به صوی یک خط انتقال بینهایت طویل ) بدون  بازتاب ( Z0    ،کمیت

 نگاه میکند.

جهت مهم است که  یک از موارد مهم در تئوری خطوط انتقال بحث خط تطبیق یافته است. این خط از آن

بیشترین انتقال توان به بار در حالت تطبیق صورت میگیرد. یک خط را هنگامی تطبیق یافته میگوییم که 

 دانس مشخصه ( خط باشد.مپدانس مشخصه )نه مزدوج مختلط امپامپدانس بار مساوی ا

ات از نقطه ای به نقطه دیگر خطوط انتقال را میتوان نه تنها ساختارهای هدایت موج برای انتقال توان و اطالع

گیگا هرتز( به عنوان 3ا مگا هرتز ت 311و اچ اف )محدوده ی مورد استفاده قرار داد ، بلکه در فرکانس های ی

اصر مداری فشرده مشکل است و قطعاتی از ه اند. در این فرکانس ها ساختن عنعناصر مداری نیز قابل استفاد

ئه ی امپدانس های سلفی یا خازنی طراحی شوند و برای تطبیق یک بار خطوط انتقال میتوانند  به منظور ارا

 ور انتقال حداکثر توان استفاده شوند.ه ، با امپدانس داخلی مولد به منظدلخوا

 حالت کلی یک خط مایکرواستریپ نشان داده شده است.   0ـ3در شکل 
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 شماتیک کلی خط مایکرواستریپ 2ـ  0شکل 

 

 

 . مایکرو استریپ عبارتند از عرض ، ارتفاع و نفوذ پذیری نسبی رهای یک خطپر اهمیت ترین پارامت

که بیانگر ضخامت نوارهای فلزی است دارای اهمیت کمتری است و اغلب در طراحی ها از آن صرف  tپارامتر

 متناظر با امپدانس ست از یافتن مقادیر عرض و طول امساله ی سنتز مایکرو استریپ عبارت نظر میشود. 

 هنتیجه این سنتز در ابتدا  ارائبا ضخامت و نفوذ پذیری معین انتخاب شود.  شخصه. ابتدا باید یک زمینهم

 یشود.نامیده م رو استریپفوذ پذیری موثر مایکی است که نو سپس کمیتنسبت عرض به ارتفاع نرمالیزه 

 رتباط مفیدی بین طول موجاین کمیت در سیستم های خط انتقال با دی الکتریک مخلوط شده واحد بوده و ا

 R,L,C,G امپدانس و سرعت انتشار برقرار میسازد. سپس با استفاده از مقادیر به دست آمده میتوان پارامترهای ،
 را محاسبه کرد.

 

 

 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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  نتیجه گیری:

در این فصل روش تحلیلی جدیدی برای اندازه گیری تشعشعات میدان الکتریکی ارایه شد. نتیجه به دست 

ه طور قابل توجهی نزدیک به هم بوده است ها از این روشب PCBآمده حاصل از اندازه گیری و شبیه سازی 

را  REکه نشان میدهد روش تحلیلی دقت باالیی دارد.در آینده میتوان این مدل ها را بسط داد تا منابع دیگر 

شامل شود. در نهایت تمام مدل ها به عنوان یک ابزار نرم افزاری برنامه ریزی شوند که میتواند حتی برای 

 نیز مورد استفاده قرار گیرد. EMCکاربران غیر متخصص 
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