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داشتن مشخصات مناسب در بازه  نياست که در ع MEMS یفناور هیبر پا یورکتور یسازهيو شب ليتحل ،یطراح تحقيق نیهدف از ا  - چکيده

 ليبر آن شد تا تحل یورکتور سع یکيداشته باشد. به منظور بهبود عملکرد مکان زين یاگسترده ینخاز تيظرف راتيي، بازه تغ Kuو  X یفرکانس

و  Xدر باند  110باالتر از  یتيفيک بیبا ضر % 7/158 یخازن تيظرف راتييبا بازه تغ یورکتور تایارائه شود. نها یکيرفتار مکان یکينامیو د یکياستات

Ku که طراحان قطعات  یاکالت عمدهاز مش و ارائه شده است. یطراحRF MEMS به  ازيقطعات و ن نیرفتار ا یهاتنوع حوزه رند،يبا آن درگ

ورکتور  یسيو الکترومغناط یکينامید یکيمکان ،یکيالکترواستات ،یکيمکان یرفتارها یبررس ی. برااستآنها  یهمه یمطالعه

ورکتور از نرم  یکياستات ليوتحل یکيرفتار مکان یبررس یبرا تحقيق نیاست. در ا یااگانهجد یافزارهابه ابزارها و نرم  ازين ،یکيکروالکترومکانيم

به صورت همزمان بر اساس روش المان  یکيو الکترواستات یکيمکان یحوزه ها ليتحل تياستفاده شده که قابل COMSOL Multyphysics 3.5افزار 

حالت گذرا و  ليتحل یبرا نياستفاده شده است. همچن یسيالکترومغناط ليتحل یبرا Ansoft HFSS 11 فزار( را دارا است. از نرم اFEMمحدود )

 استفاده شده است. MATLAB( با استفاده از نرم افزار FDTDاز روش تفاضل محدود در حوزه زمان ) یکيمکان - یکينامیپاسخ د

 . یخازن تيظرف ريي، نسبت تغ یکيالکترواستات کی، تحریسيالکترومغناط ليتحل( ، MEMS) یکيکروالکترومکانيم یهاستمي، س ویکروویوركتور ما -كليد واژه

 

 مقدمه -1

با ولتاژ در طول چند سال گذشته، سویچ ها، خازنهای متغير 

 MEMS ی ساخته شده بر اساس فناوریسلف ها و ) وركتور ها(

(Micri-Electro-Mechanical-Systems)  كاربردهای گستتره ای

 رات فركانس باال و سيستم هتای بتی ستيمدر صنعت طراحی مدا

پيدا كرده اند. مدارات مجتمع فركانس باال در ابعاد بسيار كوچتک 

روز بتروز  MEMSبا هزینه ای كمتر بته كمتک مزایتای فنتاوری 

بيشتر امکان ساخت و استفاده تجاری پيدا كترده انتد. متدارات و 

 شتوند بتاستاخته می MEMSادواتی كته بتا استتفاده از فنتاوری 

 RFاستتتتتانداردهای فر ینتتتتد ستتتتاخت متتتتدارهای مجتمتتتتع 

شتامل طععتاتی بتا وی گتی هتای مکتانيکی و   MEMSسازگارند.

الکتریکی است كه بر روی زیر الیه ای از سيليکون بتا استتفاده از 

 .ساخته می شوند Microfabricationفناوری 

 ی اخيتتر در زمينتته ابزارهتتای ارتبتتا رعمتتل، پيشتترفت هتتاد

ی  نها را به حدود امواج ميلی متتری ستو  شخصی، فركانس كار

فنتتاوری هتتای ادوات ستتاخته شتتده بتتر استتاس . وی گیداده استت

MEMS طابليت سازگاری با متدارات مجتمتع ، دطت باال همانند ، 

 insertion) ابعاد بسيار كوچک در حدود ميکرومتر،  تلفات ذاتتی

loss) ینقشت، سبب شده این فناوری پایين و پهنای باند گسترده 

 پر رنگی در توسعه ابزراهای ارتبا  شخصی بيابد. 

بعور گسترده ای در شتيفت  ( Varactors) ازن های متغيرخ

 ، نوستتان ستتازها [2و1] (phase shifter) دهنتتده هتتای فتتازی

(Oscilators)  [3] و فيلترهتای تنیتيم پتذیر (tunable filters) 

 سيستتتم هتتای ميکتترو الکتتترو  بتته كتتار متتی رونتتد.[ 5و4]

طابليت تحقق وركتورهایی دارند كته از لحتا   (MEMS)مکانيکی

وی گی های بهتری نسبت به فنتاوری هتای  ،رفتار خعی و تلفات

 (solid state varactors) دیگر دارند. وركتتور هتای حالتت دامتد

ساخته متی شتوند كته از  GaAsمعمول با تکنولوژی سيليکون یا 

بترای بررستی مشخصتات یا شاتکی بهره می برند.  p-nپيوندهای 

یک وركتور معيارهای مختلفی ودود دارد، همچون : نسبت تغيير 

و ضتتتریب  ( capacitance tuning range) ظرفيتتتت ختتتازنی

 .(Quality Factor)كيفيت

بتته تحقتتق  MEMSالش هتتای اخيتتر در زمينتته فنتتاوری تتت

وركتورهایی با كاركرد عالی منجر شتده استت. ایتن وركتورهتا از 

لزی ساخته شده اند كه ظرفيت خازنی بين  نهتا صفحات موازی ف

بصورت تابعی از فاصله بين صفحات تغيير می كنتد. فاصتله بتين 

صفحات نيز به نوبه خود بتا استتفاده از تحریتک الکترواستتاتيکی 

طراحی و تحليل مشخصات مکانيکی و الکتریکی یک ورکتور مایکروویو بر پایه فناوری 

MEMS با بازه تنظيم گسترده 

 3مهرزاد مرادیو  2رضا صراف شيرازی، 1مهرداد مرادی

 aut.ac.ir@mehrdad_moradi، دانشگاه صنعتی اميركبير، دانشکده مهندسی بر 1

 sarraf@aut.ac.irندسی بر ، دانشگاه صنعتی اميركبير، دانشکده مه 2

 mehrdzad_moradi_111@yahoo.com، دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی مکانيک3
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تغييتتر متتی كنتتد. برختتی از نکتتات ضتتعف وركتورهتتای نيمتته 

ز مقاومتت تلفتاتی بتاال بتا استتفاده اهماننتد  (solid-state)هادی

 برطرف شده است. MEMSفناوری 

كته از صتفحات  MEMSركتورهای ساخته شده با فنتاوری و

فر ینتد ستاخت،  موازی تشکيل می شوند به خاطر ساده تر بتون

تتتوان مصتترفی پتتایين و ستترعت تغييتترات بتتاال در مقایستته بتتا 

وركتورهایی كه از تحریک گرمایی برای تغيير فاصله بين صفحات 

. اگتر چته، بيشتترین [6] استفاده می كنند پركاربردتر می باشند

نسبت تغييرات خازنی این نوع از خازن های ميکروالکترومکانيکی 

 ن سقو  صتفحات بتر روی یتک دیگتر می باشد كه دليل  50%

 (pull in voltage) است هنگامی كه ولتاژ اعمالی از ولتتاژ ستقو 

 . [6] فراتر رود.

طراحی،  ناليز و شبيه سازی یک وركتتور  مقالهدف از این ه

با فناوری ميکروالکترومکتانيکی استت بتا نستبت تغييتر ظرفيتت 

بازه فركانسی  خازنی باال، فركانس تشدید مناسب برای كاركرد در

X  وKu  است، تلفات ذاتی پایين و فاكتور كيفيت باال . 

 حليل رفتار الکترواستاتيکیت -2

موازی كته شتامل یتک صتفحه  -وركتور صفحه  1در شکل 

متحرک كه توسط چهار تير معلق نگه داشته شده و یتک صتفحه 

 ی ثابت نشان داده شده است.

 
 [7وركتور صفحه موازی ]: شماتيک 1کل ش

 :ز دو صفحه موازی به صورت زیر استفيت خازنی حاصل اظر

(1)                                             
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سعح روبرو كه توسط دو صفحه باال و پایين  Aكه در  ن 

مال عبين دو صفحه ا DCVهنگامی كه  همپوشانی شده است.

بين دوصفحه ایجاد می  eFشود، نيروی داذبه الکترو استاتيکی 

 زیر تعریف می شود:شود كه مقدار  ن بصورت 

(2)                            
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ساختار مکانيکی متشکل از صفحه ی متحرک باالیی و چهار عدد 

مدل می شوند. با  mkتير نگه دارنده  ن بوسيله ی ثابت فنر 

ين بدليل نيروی دابجایی صفحه باالیی به سمت پای

الکترواستاتيکی، نيروی بازگشتی در خالف دهت نيروی 

دارنده به صفحه باالیی  رواستاتيکی توسط چهار عدد بيم نگهالکت

متناسب  mFشود. اندازه ی نشان داده می mFوارد می شود كه با 

 ، برابر است با : hبا ميزان دابجایی، 

(3)                               m mF k h 

 با هم برابر می شود و داریم : eFو  mFدر نقعه تعادل اندازه 

(4)                             
 

2

02

DC
m

CV
k h

h h



 

متتی رستتد نيروهتتای  h0بتته یتتک ستتو   hهنگتتامی كتته 

الکترواستاتيکی و بازگشتی فنر با هم برابرند. ولتاژی را كته در  ن 

دابجایی اش به اندازه یک ستو  فاصتله صفحه ی متحرک باالیی 

اوليه می باشد را ولتاژ سقو  می نامند. با افزایش ولتاژ بایاس بته 

صورت پيوسته و گذشتن از مرز ولتتاژ ستقو ، هيچگونته حالتت 

تعادلی بين نيروهای الکترواستاتيکی و بازگشتی فنر ایجتاد نمتی 

  كنتد.شود و صفحه بتاالیی بتر روی صتفحه پتایينی ستقو  می

بنابراین مقدار ظرفيت خازنی بين دو صفحه موازی تنها تا مقتدار 

صفر ولتت( متی توانتد بته صتورت  DCمقدار اوليه)بایاس  150%

پيویسته و طابل كنترل تغيير كند. بنابراین بيشينه بتازه تغييترات 

    می باشد. %50ظرفيت خازنی در حالت تئوریک 

نشتان داده  2در شتکل  [8]رح كلی وركتور ارائه شتده در ط

شود این وركتور شتامل سته  شده است. همانعور كه مشاهده می

متحترک  E1ی باشد. صتفحهمی E3و  E1  ،E2های صفحه با نا 

توسط چهار تير یک سر درگير معلق نگته داشتته شتده و  واست 

ی می تواند حركت عمودی به سمت پایين داشتته باشتد. صتفحه

E2  زیر كه درE1 طترار دارد ثابتت استت و بتا  بر روی زیتر الیته

كته در  E3ی دهد. صفحهخازن متغير را تشکيل می E1ی صفحه

ی و بر روی زیرالیه طرار گرفته بهمراه صفحه E2ی اطراف صفحه

E1 رونتتد. در ابتتتدا كتته بتترای تحریتتک الکترواستتتاتيکی بکتتار می

طوری طراحی متی شتود  h1برابر با صفر ولت است،   VDCهنوز

و  E1بتين صتفحات  DCکتر باشد. با اعمال ولتتاژ كوچ h2كه از 

E3 ی، صفحه E1  بدليل نيروی الکترواستاتيکی به ستمت پتایين

نيتز  E1و  E2، فاصتله ی بتين  E1شود و با دابجبتایی دابجا می

ی شتود. رابعتهتغيير كرده كه منتج به تغيير خازن بتين  نهتا می

به صتورت  (relative tuning range) ی تغييرات خازنی نسبیبازه

  ید.زیر بدست می

(5)          
 1 10

0 1 1

A h h A hC C h

C A h h h
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 [8: شماتيک وركتور ارائه شده در ]2شکل 

باشتد. به سمت پتایين می E1ی مقدار دابجایی صفحه hكه 

معادله باال برای محاسبه بازه تغييترات ختازنی تتا وطتتی كته اثتر 

رخ نتداده، معتبتر  E1و  E3بين صفحات  (pull-in effect) سقو 

در  h2و  h1. مقتادیر استت h ˂ h2/3 است به عبارتی تا وطتی كه

باشد، بيشترین بازه  h1 ˃ h2/3شود. اگر مرحله ساخت تعيين می

رخ می دهد كه با طترار  h= h2/3تغييرات خازنی به ازای دابجای 

 ( داریم :5در معادله ) hدادن این مقدار 

(6)                                           0 2

0 1 23

C C h

C h h





 

 100بازه تغييرات خازنی  mµ=32dو  mµ=21d[ با انتخاب 8در ]

 درصد بدست  مده است.

3 

در  مقالتهاختار بکار رفته در طراحی وركتور نهایی در ایتن س

تصویری  . الف3در شکل   ورده شده است. همانگونه كه  3شکل 

از برش طولی وركتتور نشتان داده شتده، ایتن وركتتور شتامل دو 

باشد كه هركدا  با چهار عتدد بتيم نگهداشتته ی معلق میصفحه

 E3و  E2و صتفحات  E4ی كه بين صتفحه E1ی اند. صفحهشده

معلق است در مركز خود فرورفتگتی بته عمتق یتک ميکرومتتر و 

دارد كته هماننتد وركتتور  µm 100×100بشکل مربعی بتا ابعتاد 

سبب ایجاد اختتالف فاصتله هتوایی بترای بته تتاخير  [8]مردع 

به    E3و  E2 از E1ی ی صفحهانداختن زمان سقو  است. فاصله

 E4ی . صفحتته = µm 2 d2و  = µm 2 d1ترتيب برابر استت بتا 

طرار دارد  = µm 2 d3    یبا فاصلتته E1ی كه در بتاالی صفحته

بته ستمت بتاال  E1بترای دابجتایی  DCه منیور اعمال ولتتاژ و ب

و  E1بتين  DCشود. به این منیور كه با اعمال ولتتاژ استفاده می

E4  بين  نها نيروی داذبه الکترواستتاتيکی ایجتاد شتده و ستبب

شود. در این حالت ميتزان به سمت باال می E1ی دابجایی صفحه

طابتل  µm 2برابتر فاصتله بسيار نتاچيز و تقریبتا در  E4دابجایی 

 E4ی معلتق چشمپوشی متی باشتد. دليتل ثابتت مانتدن صتفحه

استفاده از تيرهای نگهدارنده با ثابت فنر بتزر  استت كته ولتتاژ 

تا چندین برابر ولتاژ كنترلی اعمتال شتده  E4الز  برای دابجایی 

 باشد.به وركتور می

 
 لفا

 
 ب

نمای باال از وركتور بدون : الف( برش طولی وركتور طراحی شده ب( 3کلش

 (E4)نشان دادن صفحه ی باالیی 

. ضخامت صتفحه استاز طال  E3و  E2و  E1نس صفحات د

كه دو الیه نتيم  است E3  ،µm 3و  E2و صفحات  E1  ،µm 2ی 

ميکرومتری به صورت بخار بر روی زیرالیه نشتانده متی شتود. از 

شده است.  به عنوان زیرالیه استفاده mm 1با ضخامت  سيليکون

ست تا بين طراحی شده ا به گونه ای E1تيرهای حامل صفحه ی 

ولتاژ كنترلی پایين و حساسيت كم نسبت بته نيروهتای ختاردی 

 مصالحه صورت پذیرد.

به ساختار می توان بازه  (E4)ی چهار  ا اضافه كردن صفحهب

تغييرات ظرفيت خازنی را بيش از پتيش افتزایش داد. بتا اعمتال 

به ستمت  E1ی صفحه E4و  E1ی بين صفحه DCاژ اختالف ولت

كاستته  E2و  E1باال حركت كرده و از مقدار خازن بين صتفحات 

بته ستمت بتاال بتدليل  E1ی شود. بيشترین دابجایی صتفحهمی

(  E4و  E1)فاصتله بتين  h2محدودیت پدیده سقو  یتک ستو  

باشد. بيشترین و كمترین مقدار ظرفيت خازن بتين صتفحات می

E1  وE2  با درنیر گرفتن اثر دابجاییE1  به سمت بتاال و پتایين

 ابر است با :بر

(7)                                           
 

0
max

1 2 3
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(8)                                           
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 :نسبت تغييرات ظرفيت خازنی برابر است با 
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(8)                       

max min
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2 3

1 2
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با درنیر  E2و  E1بنابراین بيشرین تغيير خازن بين صفحات 

استت كته  % 7/166به سمت باال و پایين  E1گرفتن اثر دابجایی 

بازه تغييرات ختازنی  E4ی شود با اضافه كردن صفحهمشاهده می

  بهبود یافت. % 7/66مقدار به 

تغييرات ظرفيت خازنی برای وطتتی كته وركتتور  4در شکل 

نشان داده شده است. همانعور است  (E4)ی چهار  شامل صفحه

ی ی بيشتينهی چهتار  در انتدازهیار داریم حضتور صتفحهنتكه ا

ی  ن را با افزایش ظرفين خازن تاثيری ندارد و تنها مقدار كمينه

دهد. نتایج شبيه ستازی ، كاهش می E2و  E1وایی ميان فاصله ه

نشان متی دهتد  % 7/158بازه تغييرات ظرفيت خازنی وركتور را 

برابر مقدار كمينه خود تغيير كنتد.  587/2كه می تواند تا حدود 

ستازی شتده بته ستبب حضتور این ميزان كاهش در نتيجه شبيه

 باشد.ای میهای حاشيهخازن ميدان

 
 غييرات ظرفيت خازنی وركتور ارائه شده بر حسب فركانس: ت4شکل 

ای های نگه دارنده  ن باید به گونهو پایه E4ی راحی صفحهط

، ثابت بماند و در  E1و  E4باشد كه با اعمال اختالف ولتاژ مابين 

كوچک باشد. به این منیور  d3عمل مقدار دابجایی  ن در برابر 

 5 شکلاده شده است، معابق از چهار پایه مکعب مستعيلی استف

 4Eگيرد. ضخامت ی چهار  بر روی ساختار طبلی طرار میصفحه

،µm 15 باشد.می 

 
 : شماتيک نهایی وركتور چهار صفحه ای ارئه شده در این مقاله5کل ش

ابعاد شماتيکی تير شبيه سازی شده در نتر   . الف6ر شکل د

فنری كه بتا نشان داده شده است. مقدار ضریب  COMSOLافزار 

بيشتر بود. این  5/6استفاده از روش شبيه سازی بدست  مد برابر 

بدليل ضخامت پایين صفحه از مقدار تئوری محاسبه شده بود كه 

ی ی مركزی است، چرا كه با اعمال نيروی الکترواستاتکی صتفحه

( و این ستبب متی شتود  . ب6خم می شود )شکل  (E1)مركزی 

نيز در محاسبات تاثير بگذارد.  E1  یكه مقدار ضریب فنر صفحه

در نهایت بدليل دمای باالی مرحله ستاخت، مقتدار ضتریب فنتر 

می شود. دليل ایتن  N/m 6طععه ی ساخته شده بازهم بيشتر از 

و چهار تيتر  E1امر ودود نيروی پسماند ایجاد شده در صفحه ی 

 نگهدارنده است. 

 
 الف

 
كه تحت نيروی  1Eداشتن صفحه ی تير طراحی شده برای نگه الف(: 6 شکل

كه  1Eی خمش نا همگون مربع مركزی صفحه. ب( اعمال شده خم شده است

 شود.بر روی ثابت فنر تاثير ميگذارد و سبب افزایش  ن می

های مقدار ولتاژ سقو  برای وركتور ارائه شده و بين صتفحه

E1  وE2  كه با استفاده از نر  افزارComsol  محاسبه شتده استت

 ولت بدست  مد. 6/15حدود 

ی معلتق وركتتور ارائته ک سيستم فيزیکی هماننتد صتفحهی

شده توانایی ارتعاش دارد. فركانس هایی كه این سيستم می تواند 

نوسان كند را  فركانس های طبيعی  ن سيستم می نامند. در هر 

حالت تعادل) بين نيروهای الکترواستاتيکی و بازگشتتی( سيستتم 

ركانس هتای طبيعتی نوستان كنتد. ایتن نوستان را می تواند در ف

حالت تشدید می نامند. در مورد وركتورهتا ایتن مستئله اهميتتی 

ندارد. چرا كه معموال تغييرات مقدار خازنی وركتور بوسيله ولتتاژ 

DC  .اعمالی بسيار كندتر از فركانس تشتدید ستاختار متی باشتد

فركتانس نيز هرچنتد كته بستيار بزرگتتر از  RFفركانس سيگنال 
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در برابتر  RFتشدید است اما بدليل اینکه عمتال دامنته ستيگنال 

بسيار كم می باشد و توانتایی تغييتر شتکل ستاختار را  DCولتاژ 

نمی تواند سبب نوسان و لرزش مکانيکی ستاختار شتود. بتا ندارد 

 KHz 016/22فركانس تشدید مود اول   ، COMSOLاستفاده از 

 ده است. بدست  م KHz 210/87و مود دو  

یه فشرده شده ی هتوای بتين صتفحات متوازی از مستائل ال

عمتتده در طراحتتی طععتتات ستتاخته شتتده بتتر پایتته فنتتاوری 

باشد كه بایستی در طراحی متورد تودته ميکروالکترومکانيکی می

در وركتور طراحی شتده، ایتن نيترو بوستيله ی هتوای  واطع شود.

فحه بتاالیی شود. وطتی كه صفشرده شده بين دو صفحه ایجاد می

به سمت پایين حركت می كند و هوای بين دوصتفحه را فشترده 

ساخته، هوای فشرده شده از لبه  ها طصد ختروج دارد. فاصتله ی 

كم بين صفحات این دریان هوا را محدود كرده و فشار درون هوا 

و  افتندیم ريهوا در مركز صفحه گ یهامولکول ،دهدرافزایش می

مودود در كنار  یهاسخت تر از مولکول رونيحركت  نها بسمت ب

شتود و منجر به فشار باالتری در مركتز صتفحه می كه لبه هاست

 یروين نیاكند. نيروی مخالف دهت حركت صفحه به  ن وارد می

فشرده كامال وابستته بته زمتان استت،  یهوا هیاز ال یمخالف ناش

و پتتس از گذشتتت زمتتان،  ادیتتدر ابتتتدا مقتتدار  ن ز کتتهیبعور

رفته و بتا كتاهش فشتار  رونيفشرده از لبه ها ب یهوا یمولکولها

همين سبب كتاهش سترعت  كم شده تا به صفر  برسد.  زين روين

بتر روی  ه هتوادشتود. نيتروی الیته فشترباالیی میحركت صفحه

ميرایی حركت صفحه متحترک در شتکل اثتر گذاشتته و همتين 

شود كه از این وركتور بهره می سبب ایجاد نویزفاز در مداراتی می

برند. بنابراین كاهش اثتر نيتروی الیته فشترده در دهتت كتاهش 

نویزفاز معلوب است. از سوی دیگر با كتاهش اثتر دمپينتی الیته 

می توان افزایش داد. روشتی ه هوا، سرعت تغيرات خازنی را دفشر

كه مورد استفاده طرار می گيرد برای كاهش نيتروی الیته فشترده 

ی متحرک برای تستهيل در هایی در سعح صفحههوا ایجاد حفره

كتاهش  (b)ه است. با این كار ضریب دميپينی دخروج هوای فشر

های مودود در د. مزیت دیگر این روش  ن است كه از حفرهبیامی

حرک در فر یند ساخت برای زدودن الیته طربتانی سعح صفحه مت

 شود.نيز استفاده می

مشاهده می شود كته چهتار  E1ی صفحه . الف7در شکل    

در  ن ایجاد شده است. نيروی ناشی از الیه  mµ 5حفره به شعاع 

ميزان  . ب7شکل رده بر روی  ن نشان داده شده است. هوای فش

ی ای فشترده وارد بتر صتفحهنيروی كل ناشی از اثر دمپ الیه هو

. همتانعور كته در در طول زمان نشان داده شده استت E1زیرین 

 s 4-10 ×1شتکل مشتتاهده متتی شتتود پتتس از زمتتان در حتتدودا 

شود. در حاليکه برای حالتی كه صفحه ميرا می E1حركت صفحه 

E1  پنج برابر یعنی  سوراخ نشده بود این زمان حدودs 4-10 ×5 

 بود.

 

وركتتور  RFبرای معالعه و شبيه سازی الکترومغناطيسی و  

و همچنين اندازه گيری امپتدانس و مقتادیر ختازنی در فركتانس 

در   استفاده شتده استت. CSTو  HFSSهای مختلف از نر  افزار 

ای در نیتر ای یک دهانه، وركتور به عنوان شبکهRFشبيه سازی 

در بتتازه  S11پتتارامتر  HFSSتفاده از گرفتتته شتتده استتت. بتتا استت

( بدست  مده و می توان تلفتات  Kuو  Xفركانسی موردنیر )باند 

مقدار تغييرات خازن در فركانس هتای  و( Return loss) بازگشتی

مختلف را محاستبه نمتود. همچنتين بترای بدستت  وردن متدار 

معادل وركتور بر حسب عناصر خازنی، سلفی و مقاومتی می توان 

بهتره  HFSSاستخراج شده از نتایج شتبيه ستازی  S11پارامتر  از

 برد.

 
 الف

 
 E1ی : الف( توزیع فشار ناشی از الیه هوای فشرده بر روی صفحه7کل ش

ميکروثانيه ب( نيروی وارد بر سعح زیرین مربع  10سوراخ شده پس از 

رای ه هوا در طول زمان بدسوراخ شده  ناشی از الیه فشر E1مركزی صفحه 

 حالت سوراخ شده

بترای بتازه فركانستی  HFSSبدست  مده توسط  S11قدار م

GHz 18- 8  باند فركانسی(X  وKu  بته ازای ولتتاژ )DC  صتفر

 رستم شتده استت. 8بر روی نمودار اسميت چارت در شکل ولت 

 GHzدهد كته در فركتانس نشان می HFSSنتایج شبيه سازی با 

حالتت اوليته )بتدون اعمتال مقدار ظرفيت خازنی وركتور در  10

متی باشتد در حتالی كته ظرفيتت  pF 13/0( برابتر بتا  DCولتاژ 
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 pFبرابتر بتا  ( C=ɛ∙A/d )بدست  مده با معادله الکترو استتاتيکی 

باشد. این ميزان تفاوت بين مقادر شبيه ستازی شتده و می 0.05

 های حاشتيه هتایتئوری بتدليل ودتود ختازن ناشتی از ميتدان

(fringing fields) هتای پتارازیتی ناشتی از ، خازنRF Pad  هتا و

باشتد. ایتن ی بتاالیی و زیرالیته میهمچنين خازن مابين صتفحه

ی مقادیر خازنی علی الخصوص خازن هتای پتارازیتی مقتدار بتازه

تغييرات خازنی را كاهش داده و طابليت تنیيم وركتور را محتدود 

ای حتالتی تغييرات ظرفيت خازنی برحسب فركانس بتر كنند.می

مقدار ضریب  . ورده شده است 9صفر است در شکل  DCكه ولتاژ

و ولتتاژ بایتاس  GHz 10كيفيت شبيه سازی شتده در فركتانس 

باال بته دليتل تلفتات اهمتی  Qاست. این مقدار  175صفر برابر با 

 Qشود مقتدار باشد. همانعور كه مشاهده میبسيار پایين طال می

بتاال  Qر باالیی دارد و همين مقدار بدست  مده برای وركتور مقدا

حوزه وسيعی از كاربرد را بترای ایتن وركتتور علتی الخصتوص در 

را بتته ازای  Qمقتتدار  10گشتتاید. شتتکل فركتتانس متتایکروویو می

 دهد.های مختلف نشان میفركانس

 
ی با سازی شده برای وركتور طراحی شده، شبيه 11Sنمودار اسميت  :8 شکل

 HFSSاستفاده از 

 
  VDC=0تغييرات خازنی بر حسب فركانس در حالت  : 9 کلش

 
وركتور ارائه شده در این مقاله بر  (Quality factor)ضریب كيفيت  : 10 شکل

 حسب فركانس

 یريگجهينت -5

در این مقاله وركتورهای مختلفتی بتا ستاختارهای گونتاگون 

پس با توده به مقتاالت مورد معالعه و شبيه سازی طرار گرفت. س

ولت بته  DC ،15ارائه شده، ساختار ددیدی ارائه شد كه با ولتاژ 

رستيد كته بتازه تغييترات تغييرات گسترده ظرفيتت ختازنی متی

متوازی معمتول  -ظرفيت خازنی  ن نسبت به وركتورهای صفحه 

بهبود داده شد . وركتتور نهتایی ارئته شتده در ایتن  %108حدود 

در محاسبات  % 7/166غييرات نسبی ظرفيت خازنی دارای ت قالهم

در نتایج شبيه ستازی بتود. ایتن مقتدار تفتاوت  % 158تئوری و 

هتای پتارازیتی ای و خازنهای حاشيههای ميدانمربو  به خازن

بود. ضریب كيفيت وركتتور طراحتی  RFتيرهای حامل و پدهای 

، 620ب گيگاهرتز به ترتي 18و  15،  10، 5های شده در فركانس

وركتور در باند فركانستی  S11بر ورد شد. اندازه  55و  80،  180

x  وKu  بود كه با استفاده از نر  افزارهتای  95/0بيشتر ازHFSS 

 بدست  مد. CSTو 
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