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measured results. The report contains designs based upon coplanar waveguides and a phase 
shifting technique. The result shows that designs that are using coplanar waveguides are good. 
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Sammanfattning 
I detta examensarbete konstrueras mikrovågsanslutningar mellan kretskort för frekvensbandet 8-12 
GHz. Anslutningarna är avsedda att möjliggöra en viss typ av montering av kretskorten i en 
inkapsling. Genom att använda denna kortmontering tillsammans med mikrovågsanslutningen kan 
konstruktionen förenklas. Mikrovågsanslutningarna har designats och utvärderats med hjälp av 
olika datorprogram. Några prototypkort har byggts och mätts upp. 
Målet med arbetet var att en praktiskt fungerande anslutning skulle konstrueras. Den skulle ha bra 
prestanda, vara enkel att tillverka och vara okänslig för tillverkningsfel. 
Huvuddelen av rapporten innehåller beskrivningar av ett antal konstruktioner där utförda 
simuleringar och mätningar presenteras. 
I rapporten presenteras konstruktioner som bygger på koplanara vågledare, samt en teknik baserad 
på fasförskjutning. 
Det visar sig att de konstruktioner som bygger på den koplanara vågledaren fungerar 
tillfredsställande, medan den fasförskjutande tekniken har vissa begränsningar. 

Abstract 
In this Master thesis, microwave connections between circuit boards are constructed. The primary 
frequency band is the X-band (8-12 GHz). The purpose of the connections is to enable a more 
simple and cheaper way of mounting the circuit boards inside a container. 
The connections have been designed and evaluated, using different computer programs. 
A few prototypes have been built and measured. 
The main goal of this Master thesis was to design a connection, that would be useful in practice. 
The connections should be easy to manufacture and have a good performance. They should also 
have a high tolerance for manufacturing errors. 
The main part of this report contains descriptions of different designs. The designs are presented 
together with simulated and measured results. 
The report contains designs based upon coplanar waveguides and a phase shifting technique.  
The result shows that designs that are using coplanar waveguides are good. The phase shifting 
technique has some limitations and need to be developed further. 
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Förord 
Detta examensarbete har utförts vid Saab Bofors Dynamics i Linköping. Alla simuleringar samt 
största delen av tillverkningen av prototypkorten har skett på Saab. Vissa moment i tillverkningen, 
samt alla mätningar med nätverksanalysator har skett på FOI i Linköping. 
Jag vill speciellt tacka min handledare Anders Sundberg vid Saab, för all tid och engagemang han 
har lagt ner på att diskutera problem och svara på alla frågor. Jag vill också tacka Göran Sällberg 
vid Saab och Stig Lejon vid FOI, för tillverkningen av prototypkorten. Arbetet har varit fritt och jag 
har fått möjlighet att experimentera och testa egna idéer. Därmed vill jag också tacka min 
examinator Christer Svensson och alla övriga positiva och glada människor. 
 
 
Linköping, februari 2003 
 
Björn Petersson 



 

 10 

 



 

 11 

Innehållsförteckning 

SAMMANFATTNING.......................................................................................................................7 

ABSTRACT.........................................................................................................................................7 

FÖRORD .............................................................................................................................................9 

FIGURFÖRTECKNING .................................................................................................................14 

1 INTRODUKTION .........................................................................................................................16 

1.1 PROBLEMET ...............................................................................................................................16 
1.2 LÖSNINGSMETOD .......................................................................................................................16 
1.3 RAPPORTENS UPPLÄGG OCH SYFTE ............................................................................................17 

2 VERKTYG .....................................................................................................................................18 

2.1 PROGRAMVARA .........................................................................................................................18 
2.1.1 Autocad 2000 .....................................................................................................................18 
2.1.2 Agilent HFSS .....................................................................................................................18 
2.1.3 Ansoft HFSS.......................................................................................................................18 
2.1.4 CST Microwave Studio ......................................................................................................18 
2.1.5 Microwave Office...............................................................................................................19 
2.1.6 Maple .................................................................................................................................19 
2.1.7 TXline.................................................................................................................................19 
2.1.8 Sonnet DXF-Gerber...........................................................................................................19 
2.1.9 GC-Prevue .........................................................................................................................19 
2.1.10 Wincal ..............................................................................................................................19 

2.2 MÄTUTRUSTNING ......................................................................................................................19 
2.2.1 HP 8510 .............................................................................................................................19 

3 KORT GENOMGÅNG AV MIKROVÅGSKOMPONENTER ...............................................21 

3.1 MIKROVÅGSKORT......................................................................................................................21 
3.2 VÅGLEDARE ..............................................................................................................................21 

3.2.1 Mikrostripvågledare ..........................................................................................................21 
3.2.2 Koplanar vågledare med undre jordplan ..........................................................................22 

3.3 TRANSFORMERING AV IMPEDANS I VÅGLEDARE ........................................................................23 
3.3.1 Kvartsvågstransformator...................................................................................................23 
3.3.2 Mjuk transformation av impedans.....................................................................................23 

3.4 VIRTUELLA JORDPUNKTER - STUBBAR.......................................................................................24 
3.5 SPLITTER....................................................................................................................................24 

3.5.1 T-splitter med transformator .............................................................................................24 
3.5.2 Wilkinsson-splitter .............................................................................................................25 

3.6 BONDTRÅDAR............................................................................................................................25 
3.7 VIA-HÅL ....................................................................................................................................26 

4 TESTADE KONSTRUKTIONER...............................................................................................27 

4.1 SIMULERING AV DIREKT MIKROSTRIPÖVERGÅNG MED OLIKA KORTMONTERING........................27 
4.1.1 Beskrivning av kortmontering ...........................................................................................28 

4.1.1.1 Kortmontering med bärare..........................................................................................28 
4.1.1.2 Kortmontering med dubbelhäftande akryltejp............................................................29 

4.1.2 Resultat och analys ............................................................................................................30 
4.2 STUDIE AV ÖVERGÅNG FRÅN TIDIGARE EXAMENSARBETE .........................................................36 
4.3 KOPLANARA TEKNIKER..............................................................................................................38 

4.3.1 Simulering av mjuk övergång ............................................................................................38 
4.3.1.1 Beskrivning och utseende ...........................................................................................38 



 

 12 

4.3.1.2 Resultat och analys .....................................................................................................39 
4.3.2 Simulering av stubbar........................................................................................................41 

4.3.2.1 Beskrivning och utseende ...........................................................................................41 
4.3.2.2 Resultat och analys .....................................................................................................42 

4.3.3 Simulering av kvartsvågstransformator och mjuk impedanstransformation ....................43 
4.3.3.1 Beskrivning och utseende ...........................................................................................43 
4.3.3.2 Resultat och analys .....................................................................................................44 

4.3.4 Simulering av mjuk impedansövergång med stubbar........................................................44 
4.3.4.1 Beskrivning och utseende ...........................................................................................44 
4.3.4.2 Resultat och analys .....................................................................................................45 

4.3.5 Simulering av mjuk impedansövergång med stubbar och brott ........................................46 
4.3.5.1 Beskrivning och utseende ...........................................................................................46 
4.3.5.2 Resultat och analys .....................................................................................................47 

4.3.6 Mätning och simulering av mjuk impedansövergång med stubbar och brott ...................48 
4.3.6.1 Beskrivning och utseende ...........................................................................................48 
4.3.6.2 Resultat och analys .....................................................................................................49 

4.3.7 Mätning och simulering av mjuk övergång med korta jordplan .......................................49 
4.3.7.1 Beskrivning och utseende ...........................................................................................50 
4.3.7.2 Resultat och analys .....................................................................................................50 

4.3.8 Mätning och simulering av mjuk övergång med korta jordplan och brott .......................50 
4.3.8.1 Beskrivning och utseende ...........................................................................................50 
4.3.8.2 Resultat och analys .....................................................................................................51 

4.3.9 Mätning och simulering av mjuk övergång med cirkulära jordplan.................................51 
4.3.9.1 Beskrivning och utseende ...........................................................................................51 
4.3.9.2 Resultat och analys .....................................................................................................52 

4.3.10 Mätning och simulering av mjuk övergång med cirkulära jordplan och brott ...............53 
4.3.10.1 Beskrivning och utseende.........................................................................................53 
4.3.10.2 Resultat och analys ...................................................................................................54 

4.3.11 Simulering av ytresistor...................................................................................................54 
4.3.11.1 Beskrivning och utseende.........................................................................................54 
4.3.11.2 Resultat och analys ...................................................................................................55 

4.3.12 Mätning och simulering av övergång med cirkulära jordplan och ytresistorer .............56 
4.3.12.1 Beskrivning och utseende.........................................................................................56 
4.3.12.2 Resultat och analys ...................................................................................................57 

4.3.13 Simulering av diskreta resistorer ....................................................................................57 
4.3.13.1 Beskrivning och utseende.........................................................................................57 
4.3.13.2 Resultat och analys ...................................................................................................58 

4.3.14 Mätning och simulering av övergång med cirkulära jordplan, resistorer och brott ......58 
4.3.14.1 Beskrivning och utseende.........................................................................................58 
4.3.14.2 Resultat och analys ...................................................................................................59 

4.4 FASFÖRSKJUTANDE TEKNIKER ...................................................................................................60 
4.4.1 Simulering av fyrvägssplitter med oisolerade utgångar ...................................................60 

4.4.1.1 Beskrivning och utseende ...........................................................................................60 
4.4.1.2 Resultat och analys .....................................................................................................60 

4.4.2 Simulering av fasförskjutande övergångar med oisolerad splitter och brott....................61 
4.4.2.1 Beskrivning och utseende ...........................................................................................61 
4.4.2.2 Resultat och analys .....................................................................................................61 

4.4.3 Simulering av två och fyrvägs Wilkinssonsplitter..............................................................63 
4.4.3.1 Beskrivning och utseende ...........................................................................................63 
4.4.3.2 Resultat och analys .....................................................................................................63 

4.4.4 Simulering av tvåvägs fasförskjutande övergång med Wilkinssonsplitter ........................64 
4.4.4.1 Beskrivning och utseende ...........................................................................................64 



 

 13 

4.4.4.2 Resultat och analys .....................................................................................................65 

5 ANALYS AV RESULTAT SAMT FÖRSLAG PÅ FORTSÄTTNING ...................................66 

REFERENSER..................................................................................................................................67 

BILAGA A METODBESKRIVNINGAR ......................................................................................68 

A.1 RITNING AV DET ÖVRE GULDLAGRET I AUTOCAD 2000 ............................................................68 
A.2 AGILENT HFSS.........................................................................................................................69 

A.2.1 Rita tredimensionell struktur.............................................................................................69 
A.2.2 Definiera gränsytor och portar .........................................................................................70 
A.2.3 Definiera kalibreringslinjer för portar .............................................................................70 
A.2.4 Simulering .........................................................................................................................70 
A.2.5 Analys av simuleringsresultat ...........................................................................................70 

A.3 SKAPA GERBERFIL FÖR TILLVERKNING AV PLASTFILM .............................................................70 
A.3.1 Konvertering med Sonnet ..................................................................................................71 
A.3.2 Konvertering med Microwave Office ................................................................................71 

A.4 INSPEKTION AV GERBERFIL MED PROGRAMMET GC-PREVUE...................................................71 
A.5 TILLVERKNING AV KRETSKORT.................................................................................................71 
A.6 MONTERING AV KRETSKORT.....................................................................................................72 

BILAGA B TEORI OM FASFÖRSKJUTANDE TEKNIKER ...................................................73 

BILAGA C HÄRLEDNINGSSÄTT FÖR WILKINSSONSPLITTERN....................................75 

BILAGA D S-PARAMETRAR .......................................................................................................76 

BILAGA E TRL KALIBRERING..................................................................................................77 

BILAGA F MÄTNING AV DIELEKTRISKA EGENSKAPER HOS TEJP.............................80 

BILAGA G AGILENT HFSS SIMULERINGSMOMENT .........................................................81 

BILAGA H TILLVERKNINGSBEGRÄNSNINGAR FÖR KORT............................................82 

BILAGA I LITEN ORDLISTA.......................................................................................................82 

BILAGA J FÄRGBILDER..............................................................................................................84 

 



 

 14 

Figurförteckning 
Figur 1 Nätverksanalysator HP 8510 med probstation.......................................................................20 
Figur 2 Två koplanarprobar anslutna till ett mikrovågskort...............................................................20 
Figur 3 Mikrostripvågledare ...............................................................................................................21 
Figur 4 Mikrostripvågledarens elektriska (E) och magnetiska (H) fält i grundmoden ......................22 
Figur 5 Koplanar vågledare med undre jordplan................................................................................22 
Figur 6 Det elektriska fältet i grundmoden för den koplanara vågledaren med undre jordplan ........22 
Figur 7 T-splitter med transformator ..................................................................................................24 
Figur 8 Wilkinssonsplittern − ett exempel..........................................................................................25 
Figur 9 Bondningsmaskin som använder ultraljud.............................................................................25 
Figur 10 Direkt mikrostripövergång – ovanifrån ...............................................................................28 
Figur 11 Förbindning av mikrostripledare med bondtrådar – snett ovanifrån ...................................28 
Figur 12 Kortmontering med bärare (simulering ett) – snett ovanifrån .............................................29 
Figur 13 Kortmontering med akrylbaserad tejp (simulering två och tre) – snett ovanifrån...............29 
Figur 14 Via-kontaktering i simulering tre – ovanifrån .....................................................................30 
Figur 15 Via-kontaktering i simulering tre − snett ovanifrån.............................................................30 
Figur 16 21S  vid simulering ett (projekt n01)......................................................................................31 
Figur 17 Resonans på 9 GHz för simulering ett (projekt n01) ...........................................................32 
Figur 18 21S  vid simulering två (projekt n116)...................................................................................33 
Figur 19 Resonans på 8,5 GHz för simulering två (projekt n116) .....................................................34 
Figur 20 Resonans på 11 GHz för simulering två (projekt n116) ......................................................34 
Figur 21 Resonans på 11 GHz för simulering två (projekt n116) ......................................................35 
Figur 22 21S  vid simulering tre (projekt n116via)...............................................................................35 
Figur 23 Tidigare testad konstruktion (projekt CTLE/n06) − ovanifrån............................................36 
Figur 24 21S  för tidigare testad konstruktion (projekt CTLE/n06) .....................................................36 
Figur 25 Resonans på 9 GHz för tidigare testad konstruktion (projekt CTLE/n06) ..........................37 
Figur 26 Simulering n04 − ovanifrån .................................................................................................38 
Figur 27 21S  för simulering n04 ..........................................................................................................40 
Figur 28 11S  för simulering n04 ..........................................................................................................40 
Figur 29 Resonans på 9 GHz för simulering n04 ...............................................................................41 
Figur 30 Testplacering vid simulering av en stubbe...........................................................................42 
Figur 31 21S  för stubbar på 20, 45, 60 och 90 gr. vinkel (resp. simulering n08, n21, n09 och n10) ..42 
Figur 32 Fyra testade transformatorer (simulering n130, n131, n132 och n133) – ovanifrån ...........43 
Figur 33 21S  för simuleringar n130, n131, n132 och n133 .................................................................44 
Figur 34 Simuleringar n33 och n38 – ovanifrån.................................................................................45 
Figur 35 21S  för simulering n33 (kurva ett) och n38 (kurva två, toleranstestad konstruktion) ..........46 
Figur 36 Simulering n34 − ovanifrån .................................................................................................47 
Figur 37 21S  för simulering n34 ..........................................................................................................47 
Figur 38 Foto av prototypkort nr 4 .....................................................................................................48 
Figur 39 Detaljfoto av prototypkort nr 4 ............................................................................................48 
Figur 40 Simulering av prototypkort nr 4 (projekt n96).....................................................................49 
Figur 41 21S  för prototypkort 4 och simulering n96 ...........................................................................49 
Figur 42 Foto av prototypkort 1 (innan brott) ....................................................................................50 
Figur 43 21S  för prototypkort 1 och simulering n47 ...........................................................................50 
Figur 44 Foto av prototypkort 1 (efter brott) ......................................................................................51 
Figur 45 21S  för prototypkort 1 och simulering n157 .........................................................................51 
Figur 46 Foto av prototypkort 9 (innan brott) ....................................................................................52 
Figur 47 21S  för prototypkort 9 och simulering n135 .........................................................................52 



 

 15 

Figur 48 Resonans 7,2 GHz för simulering n135...............................................................................53 
Figur 49 Resonans 8,6 GHz för simulering n135...............................................................................53 
Figur 50 Foto av prototypkort 9 (efter brott) ......................................................................................54 
Figur 51 21S  för prototypkort 9 och simulering n149 .........................................................................54 
Figur 52 Simulering n107p − snett ovanifrån.....................................................................................55 
Figur 53 Vågledarimpedansen för simulering n107p .........................................................................55 
Figur 54 Foto av prototypkort 10........................................................................................................56 
Figur 55 Detaljfoto av prototypkort 10...............................................................................................56 
Figur 56 21S  för prototypkort 10 före och efter bakning samt simulering n124 .................................57 
Figur 57 Ytmonterat motstånd i storlek 0603 enhet [um] ..................................................................57 
Figur 58 Simulering n153 − ovanifrån ...............................................................................................58 
Figur 59 21S  för simulering n153 ........................................................................................................58 
Figur 60 Foto av prototypkort 12 (efter brott) ....................................................................................59 
Figur 61 21S  för prototypkort 12 och simulering n154 .......................................................................59 
Figur 62 Simulering n84 − ovanifrån .................................................................................................60 
Figur 63 12S , 13S , 14S  och 15S  för simulering n84 ................................................................................60 
Figur 64 Simulering n93 − ovanifrån .................................................................................................61 
Figur 65 Simulering n95 − ovanifrån .................................................................................................61 
Figur 66 21S  för simulering n93 (tvåvägs) ..........................................................................................62 
Figur 67 21S  för simulering n95 (fyrvägs)...........................................................................................62 
Figur 68 Simulering n98 − ovanifrån .................................................................................................63 
Figur 69 Simulering n99 − ovanifrån .................................................................................................63 
Figur 70 12S  och 13S  (ing. till utg.) respektive 23S  och 32S  (utg. till utg.) för simulering n98.............64 
Figur 71 S-parametrarna från ing.  till utg. respektive utg. till utg. för simulering n99.....................64 
Figur 72 Simulering n104 − ovanifrån ...............................................................................................65 
Figur 73 21S  för simulering n104 ........................................................................................................65 
Figur 74 Två polylines och en blivande i Autocad 2000....................................................................69 
Figur 75 Kortmontering med akryltejp − schematisk bild från sidan ................................................72 
Figur 76 )2( fFn π  vid överföring genom en, två eller fyra ledare (n = 1, 2 eller 4).............................74 
Figur 77 Modell av en sammankopplingspunkt .................................................................................75 
Figur 78 Modell av Wilkinssonsplittern .............................................................................................75 
Figur 79 Koplanar prob ......................................................................................................................78 
Figur 80 Etsad probkontakt med dimensioner [um]...........................................................................78 
Figur 81 TRL kalibrering: Etsad struktur med dimensioner [um] .....................................................79 
Figur 82 Foto av de tre kalibreringsstrukturerna vid TRL-kalibrering ..............................................80 
Figur 83 Detaljfoto av en probkontakt................................................................................................80 
Figur 84 Dielektricitetskonstanten för den dubbelhäftande akryltejpen ............................................81 
Figur 85 Delta-S  samt parametern 11S  vid iterationer........................................................................82 
Figur 86 Färgskala: rött = stark fältstyrka, blått = svag fältstyrka .....................................................84 
 



 

 16 

1 Introduktion 

1.1 Problemet 
Denna rapport behandlar det problem som uppstår då två mikrovågskort ska förbindas i en större 
konstruktion. Korten ska monteras i samma inkapsling och genom en övergång mellan korten ska 
mikrovågor överföras från utgången på ett kort till ingången på ett annat kort. Övergångens 
anslutningar ska vara mikrostripvågledare (se kapitel 3.2.1) med en impedans på 50 ohm. Det 
primära frekvensområdet är det s.k. X-bandet d.v.s. 8-12 GHz. Övergången ska ske med så små 
förluster av den överförda signalen som möjligt. 
Monteringen av korten i inkapslingen kan ske på olika sätt (se bilaga A.6) och är avgörande för 
övergångens prestanda. Olika monteringssätt, samt den övergång som tidigare har använts för att 
koppla ihop korten (benämnd standardövergången), beskrivs i kapitel 4.1.  
Standardövergången orsakar ibland missanpassning vid olika frekvenser och man vill ta reda på vad 
som orsakar denna missanpassning. Man vill sedan konstruera en övergång som har bättre prestanda 
och inte lider av detta problem. Den nya övergången skall vara okänslig för hur mikrovågskorten 
monteras, t.ex. avståndet mellan dem. Övergången ska dessutom vara enkel att bygga, d.v.s. den ska 
inte kräva några exotiska eller dyra tillverkningsprocesser. Ett exempel på konstruktionsteknik som 
har undvikits, är s.k. via-hål (se kapitel 3.7). Övergången ska också vara robust och tåla vissa 
tillverkningsfel då kortmönstret etsas fram.  
Grundorsaken till att standardövergången fungerar dåligt, är att den överförda signalen kopplar till 
en resonanskavitet under korten. Resonanskaviteten uppstår mellan det undre jordplanet på korten 
och den platta på vilken korten monteras. Det undre jordplanet har ett avbrott vid övergången 
mellan korten och genom den springa som uppstår överförs energi till resonanskaviteten. Kaviteten 
resonerar och det kraftiga resonansfältet orsakar missanpassning vid resonansfrekvenserna. 
Sammankopplingen av ledarna på ovansidan av korten bidrar också till missanpassningen. Då en ny 
övergång ska konstrueras måste dessa problem beaktas. De nya övergångarna introducerar också 
nya resonansproblem som måste behandlas. 
Allt arbete utförs på Alumina-substrat (se kapitel 3.1) med tjocklek 10 mil = 254 um. 
Detta problem har behandlats tidigare i ett examensarbete. I det arbetet experimenterades med en 
viss typ av övergång och ett kapitel i denna rapport behandlar kortfattat problemet med denna 
övergång (se kapitel 4.2). 

1.2 Lösningsmetod 
Att designa en ny elektromagnetisk konstruktion kräver ett iterativt förfarande. 
Från början finns en idé om hur en konstruktion skulle kunna se ut. Konstruktionen kan bestå av 
flera olika delar som måste testas och optimeras separat, innan konstruktionen sätts ihop. 
En konstruktion kan bestå av diskreta komponenter, t.ex. motstånd och av distribuerade 
komponenter vars funktion definieras av dess geometriska former. Komponenter kan oftast 
betraktas som diskreta om dess geometriska dimensioner är små relativt våglängden på de signaler 
de arbetar med. Att bestämma de geometriska formerna och dimensionerna utgör ofta huvuddelen 
av designarbetet. 
Arbetet inleds vanligtvis med att ett antal matematiska beräkningar genomförs, där de geometriska 
dimensionerna får sina värden. Efter att konstruktionens utseende bestämts kan dess olika delar, vid 
behov separat, simuleras med hjälp av speciella simuleringsprogram. Fungerar delarna inte 
tillfredsställande, ändras konstruktionen och simuleras sedan igen. När det simulerade resultatet är 
bra, så byggs konstruktionen. Konstruktionen mäts sedan upp och man kontrollerar att mätningen 
överensstämmer med det simulerade resultatet. Om den inte gör det och resultatet är 
otillfredsställande, måste eventuella avvikelser mellan simulering och mätning förklaras. 
Konstruktionen modifieras och simuleras tills man är nöjd. Sedan byggs den och mäts upp igen. 
Då en praktiskt fungerande konstruktion ska designas, måste givetvis hänsyn tas till de 
begränsningar som kan finnas i tillverkningsprocessen. Det kan röra sig om konstruktions-, 
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kostnads-, plats- eller tids-begränsningar. Den teoretiskt bästa konstruktionen kan vara omöjlig att 
bygga. 

1.3 Rapportens upplägg och syfte 
I kapitel två i rapporten presenteras kortfattat de datorprogram och den mätutrustning som har 
använts. 
Kapitel tre ger en överblick av mikrovågskomponenter som har använts i konstruktionerna. 
I kapitel fyra återfinns ett representativt urval av simuleringar och mätningar som har genomförts. 
Då arbetet genomfördes, har experiment, d.v.s. simuleringar och mätningar, utförts i omgångar. 
Experimenten som presenteras i rapporten har inte nödvändigtvis utförts i den ordning som de 
presenteras. Inte heller alla experiment som har utförts presenteras i rapporten. Målet är att alla 
principiellt viktiga steg ska finnas med. Den lärdom som har dragits från ej presenterade 
experiment, har dock styrt inriktningen och valet av testade konstruktioner. Även konstruktioner 
som inte varit framgångsrika presenteras, då de kan vara av intresse för framtiden. 
För varje simulerad konstruktion finns en hänvisning till ett Agilent-projektnamn (Agilent är ett 
simuleringsprogram). Projekten innehåller fullständig information om konstruktionens exakta 
dimensioner. De flesta konstruktioner innehåller oregelbundna polygoner och är därför 
svårpresenterade i textform. De exakta dimensionerna är inte heller viktiga för förståelsen av 
konstruktionerna. Alla figurer är dock skalenliga i den meningen att alla figurer har samma skala i 
X- och Y-led. 
En målsättning med rapporten är att experimentresultaten ska framgå tydligt och att så många 
upptäckta fenomen som möjligt ska förklaras. De experiment som utförts ska inte behöva utföras 
igen. Om någon vill fortsätta på detta område ska den personen kunna använda resultaten som 
startpunkt. 
I kapitel fem sammanfattas och analyseras resultaten och förslag ges på möjliga förbättringar. 
Bilagorna innehåller bl.a. en del teori, beskrivning av materialmätning och metodbeskrivningar för 
datorprogram. Metodbeskrivningarna riktar sig främst till dem som arbetar inom detta område och 
har en viss kunskap om datorprogrammen. 
De fältplottar som är svartvita i kapitlen återfinns i färg i en bilaga. 
Data presenteras oftast i form av kurvor, där X-axeln anger frekvens i GHz och Y-axeln anger 
värdet för en S-parameter i logaritmisk skala. Ett antal fältplottar förekommer också där det 
elektriska fältets styrka (absolutbeloppet) är färgkodad (se bilaga J). 
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2 Verktyg 

2.1 Programvara 
En stor del av arbetet utfördes i form av datorsimuleringar. Nedan ges en kortfattad beskrivning av 
den programvara som använts. Under arbetets gång har olika programvaror utvärderats och 
jämförts. Denna utvärdering är inte en del av examensarbetet men dessa program omnämns ändå för 
fullständighetens skull. 

2.1.1 Autocad 2000 
Autocad 2000 är ett CAD-program där ritningar i vektorformat kan skapas på ett enkelt sätt. 
Programmet används primärt till att rita guldlagret på mikrovågskortets ovansida. Ritningen 
överförs sedan till Agilent HFSS. Guldlagret beskrivs av slutna ytor, som definieras med hjälp av 
slutna polylines. En sluten yta kan beskriva en guldbelagd yta på kortet, eller en yta som utgör ett 
hål, d.v.s. avsaknad av guld i en annan guldyta. Anledningen att polylineytorna ritades i Autocad 
och inte direkt i Agilent HFSS, är att Autocads redigeringsmöjligheter för strukturer med ett stort 
antal punkter, är betydligt bättre än Agilents. 

2.1.2 Agilent HFSS 
I Agilent HFSS (High Frequency Structure Simulator) kan tredimensionella elektromagnetiska 
strukturer simuleras. Tredimensionella föremål ritas och man anger vilka material dessa är gjorda 
av. För materialen anges resistiva, dielektriska och magnetiska egenskaper. Man definierar också 
gränsytor för simuleringen, t.ex. portar där energi kan strömma in och ut ur konstruktionen. För 
portar kan egenskaper som t.ex. impedans beräknas. Man kan också ange strålningsytor genom 
vilka den utstrålade energin kan beräknas (jfr antenner och radiovågor). Dessutom kan 
symmetriytor införas vilka förenklar beräkningen för symmetriska problem. Oftast måste också 
kalibreringslinjer införas och konstanter anges för att beräknade impedanser ska bli rätt. 
Då dessa moment utförts, kan konstruktionen simuleras med hjälp av finita element metoden 
(FEM). Programmet skapar ett nät av pyramider i varierande storlek som täcker in konstruktionen. 
För noderna (hörnen) i pyramiderna löses Maxwells ekvationer i matrisform och värden på de 
elektriska och magnetiska fälten beräknas. I punkter mellan noderna uppskattas värdena med en 
interpolerande funktion. Problemet löses numeriskt för ett antal diskreta frekvenser och därefter kan 
S-parametrar, impedanser, elektromagnetisk strålning, elektriska och magnetiska fält, ytströmmar 
mm, studeras. 
Då simuleringen inleds, skapar programmet automatiskt ett allt tätare nät av pyramider. Nätets 
täthet är direkt avgörande för lösningens noggrannhet och det är upp till användaren att bedöma när 
nätets täthet är tillräcklig. Vid simuleringen gäller det att veta vad man är ute efter och att kunna 
bedöma noggrannheten på lösningen. Speciellt vid komplicerade geometrier blir kraven på datorns 
minnesstorlek och beräkningskraft mycket stora. Normalt tar simuleringen av en konstruktion, ett 
antal timmar, beroende på vald noggrannhet och antalet diskreta simuleringsfrekvenser.  

2.1.3 Ansoft HFSS 
I Ansoft kan HFSS-simulering med finita elementmetoden utföras, precis som i Agilent. 
Handhavandet är något annorlunda och jag valde att använda Agilent HFSS istället. 

2.1.4 CST Microwave Studio 
CST Microwave Studio är ett program för tredimensionell elektromagnetisk simulering. 
Programmet använder inte finita element metoden utan en metod som bygger på tidspulser. En 
indelning av konstruktionen sker i rätblock och en kort frekvensbegränsad exciteringspuls skickas 
in i konstruktionen. Den reflekterade och transmitterade pulsen analyseras med hjälp av 
fourieranalys och därefter kan alla typer av parametrar beräknas. Programmet har testats, men inte 
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utvärderats fullt ut. Metoden verkar inte vara lika generellt användbar som HFSS även om den i 
enskilda fall kan ha fördelar. 

2.1.5 Microwave Office 
I Microwave Office (MWO) kan olika elektromagnetiska simuleringar utföras och modellbaserade 
lösningar fås för enkel geometri (beräkningen bygger på momentmetoden). Geometriska former 
hämtas ur ett bibliotek och dimensionerna anges parametriskt. Detta lösningssätt är betydligt 
snabbare än FEM, men går bara att använda om konstruktionen går att beskriva med hjälp av de 
medföljande standardgeometrierna ur biblioteket. I MWO finns också verktyg för att skapa bl.a. 
filter, på ett enkelt sätt. Dessutom kan numerisk optimering utföras. 
MWO användes också för att generera de Gerber-filer (se bilaga A.3.2) som behövdes vid 
tillverkningen av mikrovågskorten. 

2.1.6 Maple 
Maple är ett matematikprogram som utnyttjades till beräkningar. I Maple kan problem lösas 
numeriskt och analytiskt, kurvor plottas, mm. 

2.1.7 TXline 
TXline är ett program som beräknar geometriska dimensioner och impedanser för att antal vanliga 
vågledartyper. I litteraturen finns en uppsjö av olika formler för beräkning av t.ex. impedansen för 
en mikrostripvågledare. Oftast gör formlerna någon form av approximation, t.ex. att tjockleken på 
metallytan på kortet är noll. TXline är noggrann och tar hänsyn till nästan alla parametrar. Därför 
användes TXline till alla vågledarberäkningar. 

2.1.8 Sonnet DXF-Gerber 
Programmet konverterar CAD-filer i DXF-format till filer i extended-Gerber-format (RS274x) 

2.1.9 GC-Prevue 
Programmet gör det möjligt att inspektera filer i Gerber-format. 

2.1.10 Wincal 
Ett datorprogram som används för att göra handhavandet av nätverksanalysatorn HP 8510 enklare. I 
programmet kan kalibrering och mätningar utföras. Mätdata kan sparas på fil och exporteras till 
andra datorprogram.  

2.2 Mätutrustning 

2.2.1 HP 8510 
HP8510 är en nätverksanalysator där S-parametrar kan mätas upp för tvåportar. Då en mätning ska 
utföras på en ny konstruktion måste en relativt omfattande kalibreringsprocedur genomföras. Det 
finns olika metoder för att kalibrera en nätverksanalysator och den metod som användes kallas 
TRL-kalibrering (se bilaga E). 
För kalibreringen krävs att man tillverkar en uppsättning med tre mikrovågskomponenter, utöver 
den konstruktion man ska mäta på. För att koppla ihop nätverksanalysatorn med konstruktionen 
används speciella koplanarprobar tillsammans med en probstation (se figur 1 och 2). 
Proben som användes har beteckningen Cascade 150um ACP40-GSG-150. 
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Figur 1 Nätverksanalysator HP 8510 med probstation 

 
Figur 2 Två koplanarprobar anslutna till ett mikrovågskort 
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3 Kort genomgång av mikrovågskomponenter 

3.1 Mikrovågskort 
Ett mikrovågskort består av ett substrat, d.v.s. en tunn skiva tillverkad av ett material med önskade 
dielektriska egenskaper. Det finns mjuka och hårda material. Ett exempel på ett mjukt material är 
”CTLE”, som är tillverkat av ett keramiskt pulver. Ett exempel på ett hårt material är ”Alumina” 
vilket är gjort av aluminiumoxid. Varje sida av substratet är belagd med ett tunt metallskikt, t.ex. 
koppar eller guld. Ur metallen etsas önskade strukturer fram. 
Det kan också finnas ett resistivt skikt mellan metallskiktet och substratet. Det resistiva skiktet gör 
det möjligt att etsa fram motstånd direkt på korten. 

3.2 Vågledare 
En vågledare är en likformig struktur där en elektromagnetisk våg kan förflytta sig utan absorption 
eller reflektion. I praktiken finns det alltid en liten absorption (dämpning) p.g.a. av förluster i 
material. Förluster kan vara dielektriska, resistiva och strålande. 
Dielektriska förluster uppstår då materialet polariseras om, d.v.s. då det elektriska fältet byter 
riktning. En del av molekylrörelsen omvandlas då till värme. 
Resistiva förluster kommer av motstånd i kortets metallskikt och även av läckströmmar i 
dielektrikumet (försummas vanligtvis). Ytströmmarna i metallskiktet ger upphov till en relativt stor 
effektförlust i metallen. Inverkan av förlusten måste ofta tas hänsyn till.  
En viktig aspekt på ledningsförmågan i metallskiktet är den s.k. ”skin”-effekten. Den gör att 
strömtätheten i metallen, vid högre frekvenser än DC, kommer att ha en exponentiellt avtagande 
styrka räknat från ytan av metallen. Ju högre frekvens ju större del av strömmen transporteras vid 
ytan. Därför är ofta metallytor guldpläterade för att ge låg resistans vid höga frekvenser. 
Förluster i form av strålning sker genom att vågledaren fungerar som en antenn och sänder iväg en 
del av signalen. 
En elektromagnetisk våg fortplantas alltid i en eller flera moder. En mod anger hur det elektriska 
och magnetiska fältet är riktat vid transmissionen. En viss vågledare kan tillåta flera olika moder, 
d.v.s. vågen kan överföras på flera olika sätt genom vågledaren. Varje mod kan tillskrivas en 
impedans, t.ex. förhållandet mellan det elektriska och det magnetiska fältet. Oftast är man bara 
intresserad av att använda en specifik mod, vilket gör alla andra moder oönskade eller parasitiska. 
Moderna är starkt frekvensberoende och antal möjliga moder ökar då den fysiska strukturens storlek 
blir större, relativt våglängden. Alltså, ju högre frekvens, desto fler möjliga moder finns för en 
given vågledare. Ofta dimensionerar man vågledaren så att endast en mod (grundmoden) kan 
existera vid de frekvenser som vågledaren ska arbeta på. 

3.2.1 Mikrostripvågledare 
En mikrostripvågledare består av ett stort jordplan och en smal mikrostripledare, med ett 
dielektrikum emellan (se figur 3). 

 
Figur 3 Mikrostripvågledare 
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Figur 4 Mikrostripvågledarens elektriska (E) och magnetiska (H) fält i grundmoden 

Den önskade grundmodens elektriska och magnetiska fält visas i figur 4. 
Bredden på mikrostripledaren görs så smal att endast grundmoden kan existera. 
Ju högre dielektricitetskonstant för dielektrikumet, ju större del av det elektriska fältet är bundet 
rakt under mikrostripledaren. En del av det elektriska fältet böjer av runt kanterna av 
mikrostripledaren och en del av fältet finns i den omgivande luften ovanför mikrostripledaren. Detta 
leder till att den "effektiva dielektricitetskonstanten" som EM-vågen upplever, är lägre en den för 
dielektrikumet. Då våglängden i mikrostripvågledaren beräknas måste hänsyn till detta tas. 
Med en högre dielektricitetskonstant och en given önskad impedans på vågledaren, kommer 
mikrostripledarens bredd att minska. Våglängden minskar alltså med ökande dielektricitetskonstant. 
Detta leder till att mikrovågskonstruktioner med samma funktion, blir mindre på ett substrat med 
högre dielektricitetskonstant. 

3.2.2 Koplanar vågledare med undre jordplan 
En koplanar vågledare med undre jordplan ser ut som en mikrostripvågledare förutom att den har 
ytterligare två stora jordplan på var sida om mikrostripledaren (se figur 5). 
 

 
Figur 5 Koplanar vågledare med undre jordplan 

 

 
Figur 6 Det elektriska fältet i grundmoden för den koplanara vågledaren med undre jordplan 

Det elektriska fältet för grundmoden visas i figur 6. 
Vid beräkning av vågledaren förutsätter man ofta oändligt stora sidojordplan. I praktiken är 
jordplanen alltid ändliga, men om de görs tillräckligt stora är detta en bra approximation (se [4]). 
I grundversionen har den koplanara vågledaren inget undre jordplan utan bara sidojordplan. 
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3.3 Transformering av impedans i vågledare 
En diskontinuitet i impedansen för en vågledare, leder alltid till en reflektion av signalen. 
Reflektionens storlek och tecken beror på om impedansen vid diskontinuiteten ändras till en lägre 
eller en högre impedans. Ta extremfallen som exempel. 
En övergång från 50 ohm till 0 ohm, d.v.s. en kortslutning, leder till att vågens elektriska fält 
reflekteras med omvänt tecken. Detta inses då man tänker på att det elektriska fältet måste vara noll 
vid kortslutningen, d.v.s. den infallande och den reflekterade vågen måste summera till noll vid 
kortslutningen. 
En övergång från 50 ohm till oändlig impedans, d.v.s. ett avbrott, leder till att vågens elektriska fält 
reflekteras med samma tecken. Det inses inte lika lätt, men strömmen vid avbrottet måste vara noll. 
Strömmen svarar mot derivatan av det elektriska fältet, som alltså måste vara noll. Om summan av 
derivatorna av den infallande och den reflekterade vågen ska vara noll, måste vågen reflekteras med 
samma tecken. 
Om inte impedansen förändras vid övergången, d.v.s. en övergång från 50 ohm till 50 ohm, sker 
ingen reflektion alls. 
En övergång från 50 ohm ( 0Z ) till en godtycklig impedans ( 1Z ) leder till att en viss del av vågen 
reflekteras och en viss del transmitteras. Den reflekterade delen ges av spänningsreflektionsfaktorn 
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fältamplitud. 

3.3.1 Kvartsvågstransformator 
En kvartsvågstransformator används då man vill transformera en impedans till en annan, t.ex. då två 
vågledare med olika impedans ( 0Z  och 1Z ) ska förbindas. Man placerar då en sektion vågledare 
med en viss impedans ( kZ ) mellan de två vågledarna som ska förbindas. Man gör längden av 
sektionen en kvarts våglängd lång vid önskad centerfrekvens och man väljer impedansen som det 
geometriska medelvärdet av de förbundna vågledarnas impedanser, d.v.s. 10ZZZk = . 
Den korta sektionen gör att de reflektioner som uppstår i de två diskontinuiteterna tar ut varandra 
och den totala reflekterade vågen blir noll. Kvartsvågstransformatorn är endast användbar för ett 
frekvensband runt centerfrekvensen. 

3.3.2 Mjuk transformation av impedans 
Genom att tranformera en impedans i steg, t.ex. med flera kvartsvågstransformatorer efter varandra, 
kan transformatorn göras mera bredbandig. Det kan visas att om transformationen görs i godtyckligt 
många steg och de tranformerade stegens impedanser följer binomialfördelningen, kan 
transformationen göras godtyckligt bredbandig (se [3]). 
Genom att låta antalet steg gå mot det oändliga, d.v.s. låta impedansförändringen följa kurvan 
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(se [3]), fås den optimala transformationen. 

I formeln anger nx ett läge längs en axel, )( nn xZ  anger impedansen vid detta läge och k  är en 
konstant som anger hur snabbt transformeringen sker. 0Z  är startimpedansen och 1Z  är 
slutimpedansen. I princip kräver detta en oändligt lång transformation, men även om 
transformationen förkortas fås ett bra resultat. 
Då en mjuk övergång ska beräknas med hjälp av denna formel måste man någonstans sätta gränser 
( startx  och slutx ) då impedansen ligger tillräckligt nära start- och slut-impedans. När detta har gjorts 
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korrigeras funktionen med en linjär term för att uppnå rätt värden ( 0)( ZxZ start =  och 1)( ZxZ slut = ) 
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. A  och B  är konstanter. 

Om övergången har en längd på mellan en halv och en våglängd vid den lägsta designfrekvensen 
fås ett bra resultat (se även kapitel 4.3.3). 

3.4 Virtuella jordpunkter - stubbar 
En stubbe är oftast en bit mikrostripvågledare terminerad med en oändlig impedans (d.v.s. avslutad 
med ett avbrott). Stubben ansluts till en struktur och skapar en virtuell jordpunkt för en viss önskad 
frekvens. Längden på stubben görs en kvarts våglängd lång för önskad centerfrekvens. 
Detta leder till att en våg som tar sig in i stubben kommer att reflekteras i änden med samma tecken 
som den inkommande vågen. I stubbens början summeras inkommande och reflekterad våg med 
180 graders fasskillnad och blir då noll. 
Stubben fungerar på de frekvenser där dubbla längden av stubben utgör en multipel av ett udda 

antal halva våglängder d.v.s. där 
2
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⋅+= nL . Stubben har alltså flera centerfrekvenser. 

En vanlig mikrostripstubbe har en elektrisk längd som är större än den fysiska längden (se bilaga 
E). Detta får man ta hänsyn till då centerfrekvensen beräknas. 
Stubben blir i det normala fallet smalbandig, d.v.s. den är användbar endast för centerfrekvensen 
och på ett smalt frekvensband runt denna. Ofta vill man att stubben ska fungera på ett bredare 
frekvensband och den görs då i form av en cirkelbåge. Ju större vinkel på cirkelbågen ju mera 
bredbandig blir den (se kapitel 4.3.2). Radien på cirkelbågen måste optimeras för att uppnå rätt 
centerfrekvens. 

3.5 Splitter 
En splitter delar upp en signal i en eller flera signaler. Vanligtvis delas den upp i två lika starka 
signaler där effekten i respektive signal hamnar 3dB under den ursprungliga (p.g.a. uppdelningen). 
Det finns olika typer av konstruktioner, med eller utan diskreta komponenter (t.ex. resistorer). 

3.5.1 T-splitter med transformator 
En av de enklare konstruktionerna är en T-splitter med transformator (se figur 7). 

 
Figur 7 T-splitter med transformator 

Transformatorn behövs för att bibehålla rätt impedans och därigenom undvika reflektion då de två 
utgående (de övre i figur 7) vågledarnas parallellkopplade impedans inte överensstämmer med den 
inkommande ledarens impedans (se även bilaga C). Det finns två problem med denna splitter. Det 
första är att transformatorn gör att splittern bara fungerar i ett begränsat frekvensband (se kapitel 
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4.3.3) och det andra är att utgångarna inte är isolerade. Isolerade utgångar innebär att en våg inte 
kan ta sig från en utgång till en annan. Detta är i vissa fall viktigt då utgångarna kan vara 
missanpassade (kopplade till fel impedans). 

3.5.2 Wilkinsson-splitter 
En annan typ av splitter är en s.k. Wilkinsson-splitter (se figur 8 och [2]). 

 
Figur 8 Wilkinssonsplittern − ett exempel 

Den består i grundutförande av två kvartsvågsdelar (betecknade 4/λ  i figuren) samt ett diskret 
motstånd. Motståndet gör att utgångarna kommer att bli isolerade och en våg som tar sig in via en 
utgång kommer att absorberas av motståndet. Wilkinssonsplitterns bandbredd kan förändras något 
beroende på hur in- och ut-impedanserna väljs. En viss impedanstransformation sker oftast i 
Wilkinssonsplittern. Om en större del av denna impedanstransformation läggs utanför splittern, kan 
den göras mera bredbandig med hjälp av t.ex. en mjuk transformation (se kapitel 4.3.3). Kravet på 
splittern, att armarnas längd ska vara 4/λ  vid centerfrekvensen, ger dock alltid en 
bandbreddsbegränsning. En kortfattad härledning av Wilkinssonsplittern ges i bilaga C. 

3.6 Bondtrådar 
Bondtrådar är tunna guld eller aluminiumtrådar som förbinder mikrovågskretsar med varandra. 
Trådarna är ca 25 um tjocka och appliceras med speciella maskiner (se figur 9). Maskinerna 
använder antingen ultraljud eller så pressas och värms guldtrådarna fast (termokompression). 
 

 
Figur 9 Bondningsmaskin som använder ultraljud 
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3.7 Via-hål 
Via-hål är en metallisk förbindelse mellan över och undersida på mikrovågskortet. Förbindelsen 
görs genom ett hål i kortet och håltagningen kräver speciella verktyg, då korten ofta är gjorda av 
hårda och sköra material t.ex. aluminiumoxid (se kapitel 3.1). 
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4 Testade konstruktioner 
I detta kapitel presenteras utförda elektromagnetiska simuleringar och mätningar av ett antal 
konstruktioner. För varje konstruktion presenteras relevanta mät- eller simulerings-data i form av 
kurvor och bilder. För alla konstruktioner presenteras en kurva för parametern 21S  och i något fall 
även för parametern 11S  (se bilaga D). För att illustrera olika resonansfenomen presenteras ibland 
en plottning av det elektriska fältets storlek i XY-planet, d.v.s. konstruktionen sedd rakt ovanifrån. 
Några konstruktioner har byggts och mätts upp med nätverksanalysator. I dessa fall redovisas 
mätningen tillsammans med motsvarande simulering för att kunna jämföra dessa. 
Alla konstruktioner består av ett eller två mikrovågskort, där varje enskilt kort har ett obrutet undre 
jordplan och ett etsat ledningsmönster på ovansidan av kortet. I de fall konstruktionen består av två 
kort, sker sammankopplingen av korten med hjälp av bondtrådar (se kapitel 3.6). 
För varje konstruktion anges under kapitelrubriken en hänvisning till ett Agilent projektnamn, t.ex. 
”Agilent projekt n149” och i förekommande fall även ett prototypkortsnamn t.ex. ”prototypkort 1”. 
Simuleringarnas noggrannhet är svår att säga något bestämt om. Då simuleringarna utfördes har 
målet varit att få en noggrannhet på =∆S  0.01 i två konsekutiva iterationer (se bilaga G). Vid vissa 
simuleringar med komplicerad geometri, har denna noggrannhet ej kunnat uppnås p.g.a. minnesbrist 
i simuleringsdatorn (endast ett fåtal simuleringar). I vissa av dessa fall, har noggrannheten ökats tills 
datorns minne har tagit slut och sedan har detta resultat presenterats. I andra fall har en förenkling 
av den simulerade geometrin gjorts vilket har lett till att önskad noggrannhet har kunnat uppnås. I 
fallen med förenklad geometri, nämns detta i respektive kapitel.  
Under arbetets gång har simuleringsdator bytts, vilket innebär att vissa tidigare simuleringar har en 
något lägre noggrannhet. Mätningar har utförts på de konstruktioner som har byggts och 
mätningarnas noggrannhet bestäms till stor del av kalibreringens dito (se bilaga E). 

4.1 Simulering av direkt mikrostripövergång med olika kortmontering 
Agilent-projekt n01, n116 och n116via. 
 
I den direkta mikrostripövergången har två mikrostripvågledare på varsitt kort, förbundits med 
bondtrådar. I figur 11 visas de tre bondtrådar som sammanbinder de två mikrostripledarna vid 
skarven mellan korten. Mikrostripledarna är 246,67 um breda, vilket ger 50 ohms impedans på det 
aktuella Alumina-substratet. Bondtrådarna ska efterlikna runda trådar med diametern 25,4 um. 
Figur 10 visar de simulerade konstruktionerna ovanifrån. Konstruktionerna består av två kretskort 
med dimensionerna ca 50 X 25 mm. Konstruktionerna blir alltså totalt ca 50 X 50 mm. I figuren 
syns mikrostripledarna löpande horisontellt på korten och den vertikala springan mellan korten. 
Bondtrådarna befinner sig i mitten av figuren men är så små att de inte syns. 
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Figur 10 Direkt mikrostripövergång – ovanifrån 

 
Figur 11 Förbindning av mikrostripledare med bondtrådar – snett ovanifrån 

Denna övergång (med bondning enligt figur 11) har simulerats med korten monterade på två olika 
sätt. Dessutom har en via-kontaktering testats vilket ger tre olika simulerade konstruktioner. 

4.1.1 Beskrivning av kortmontering 

4.1.1.1 Kortmontering med bärare 
I simulering nummer ett (projekt n01) är korten monterade på två elektriskt ledande bärare med 
galvanisk kontakt mellan de undre jordplanen och bärarna (i verkligheten är de sammanlödda eller 
limmade). 
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Figur 12 Kortmontering med bärare (simulering ett) – snett ovanifrån 

I figur 12 syns substraten med luftgap emellan, överst i figuren. Tjockleken på substraten är 254 
um. De två korten befinner sig på ett avstånd av 0,1 mm från varandra. Under substraten kan två 
tunna jordplan precis urskiljas. Jordplanen är 6,42 um tjocka. Korten är monterade på varsin bärare 
av metall med en luftspalt på 0,3 mm emellan. Bärarna är 0,85 mm tjocka. Bärarna är i sin tur 
monterade på en elektriskt ledande platta (utgörs av inkapslingen). Kontakten med plattan är osäker 
(skruvförband) och därför har en luftspalt på 0,1 mm lagts in mellan bärarna och plattan. 
Det undre jordplanet blir alltså brutet precis vid övergången och det bildas en luftspalt under och 
mellan de förbundna korten. Luftspringan under bärarna visar sig utgöra en resonanskavitet. 

4.1.1.2 Kortmontering med dubbelhäftande akryltejp 
I simulering två (projekt n116) har bärarna ersatts med en dubbelhäftande tejp (se figur 13). Tejpens 
tjocklek är 0,25 mm och materialet är akryl (se bilaga F). Även akryltejpen bildar en 
resonanskavitet under korten. Avståndet mellan korten är i detta fall 0,2 mm 

 

 
Figur 13 Kortmontering med akrylbaserad tejp (simulering två och tre) – snett ovanifrån 

I simulering tre (projekt n116via) är monteringen densamma som i simulering två, d.v.s. med 
akryltejp, men de undre jordplanen har förbundits med hjälp av via-hål (se kapitel 3.7). 
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Förbindelsen består av två små metallytor på ovansidan av varje kort där ytorna på respektive kort 
har förbundits med bondtrådar. Ytorna har förbundits med de undre jordplanen genom fyra via-hål 
(se figur 14 och 15). 
 

 
Figur 14 Via-kontaktering i simulering tre – ovanifrån 

 
Figur 15 Via-kontaktering i simulering tre − snett ovanifrån 

4.1.2 Resultat och analys 
I springan mellan korten och i akryl/luft-spalten under korten/bärarna, kommer det elektriska fältet 
under mikrostripledaren att inducera en EM-våg. Akryl/luft-spalten under korten, utgör en 
resonanskavitet. Den rektangulära resonanskaviteten har dimensionerna 0,1 X 50 X 50 mm (luft) 
respektive 0,25 X 50 X 50 mm (akryltejp). I kaviteten kommer resonanser att uppstå, vilka ger 
upphov till ett starkt elektriskt fält i springan och därigenom en missanpassning vid 
resonansfrekvenserna. 
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Figur 16 21S  vid simulering ett (projekt n01) 

I figur 16 visas parametern 21S  för simulering ett. Parametern anger hur stor del av signalen som 
transmitteras från port 2 till port 1, d.v.s. som passerar övergången. Optimalt är om parametern 
ligger på 0dB vid alla frekvenser. Det skulle innebära att signalen passerade från port 2 till port 1 
utan dämpning vid alla frekvenser. Även om övergången vore perfekt så gick inte detta att uppnå 
eftersom det finns förluster i kretsen (se kapitel 3.2). Kurvan har två tydliga dippar vid 9 GHz och 
12 GHz. I figur 17 visas det elektriska fältets styrka inuti kortsubstratet vid resonansen på 9 GHz. I 
figur 1 i bilaga J återfinns samma bild i färg.  
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Figur 17 Resonans på 9 GHz för simulering ett (projekt n01) 

 
En våg fortplantar sig under mikrostripledaren horisontellt på mitten av korten. Den röda pricken 
(se figur 1 bilaga J) i mitten är bondtrådarna. I springan som löper vertikalt mitt på korten syns 
också ett fält. Fältet är en del av den resonans som finns i kaviteten under korten och som även 
utbreder sig en bit upp i springan mellan korten. Man kan notera att fältet har minima vid 
kortkanterna, vilket kommer av att luftspringan under korten avslutas med en kortslutning vid 
kortkanten (då en simulering utförs består hela universum av perfekt ledande material om inget 
annat har definierats). 
Hade övergången mellan korten varit perfekt och ingen induktion till springan funnits, hade denna 
resonans inte uppstått. Fältet leder till missanpassning och en stor del av signalen reflekteras vid 
kavitetens resonansfrekvenser vilket också tydligt syns på S-parametrarna. 
Springans bredd, längd och höjd, materialet i springan (luft eller akryl) och termineringen av 
springan (hur den avslutas, t.ex. med kortslutning som i detta fall), kommer att avgöra vilka 
frekvenser som blir drabbade. Det går inte att förutse var de potentiella resonansfrekvenserna 
hamnar eftersom detta beror helt på storleken på korten som används och dess montering. 
Detta leder till att en konstruktion måste designas, där inverkan av springan tas bort, d.v.s. det i 
springan inducerade fältet måste minimeras. 
 
Figur 18 visar parametern 21S  för simulering två. På samma sätt som tidigare uppstår resonanser i 
kaviteten under korten. 
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Figur 18 21S  vid simulering två (projekt n116) 

Man kan notera att missanpassningen är betydligt större i detta fall (dipparna i kurvan är större), 
jämfört med simulering ett. Detta tyder på ett kraftigare resonansfält under korten, vilket 
förmodligen beror på en starkare koppling mellan mikrostripledarens fält och fältet i 
resonanskaviteten, p.g.a. att bärarna saknas.  
Resonansfälten på 8,5 GHz och 11 GHz ser sinsemellan helt olika ut och illustreras i figur 19 och 
20. Bilderna återfinns också som figur 2 och 3 i färg i bilaga J. 
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Figur 19 Resonans på 8,5 GHz för simulering två (projekt n116) 

 
Figur 20 Resonans på 11 GHz för simulering två (projekt n116) 

I båda figurerna syns korten ovanifrån och fälten som visas befinner sig mellan de undre jordplanen 
och monteringsplattan, d.v.s. inuti kaviteten. Även ett vektorfält visas i figur 21 för resonansen på 
11 GHz. Pilarna anger storlek och riktning på det elektriska fältet. Figur 4 i bilaga J visar samma 
bild i färg. 
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Figur 21 Resonans på 11 GHz för simulering två (projekt n116) 

Vid simulering två har luft lagts in vid sidokanterna på korten (upptill och nedtill i figur 19 och 20), 
vilket leder till att de elektriska fälten i detta fall har maxima vid kortkanten. 
 
I figur 22 visas parametern 21S  vid simulering tre. Även här förekommer resonanser, men resultatet 
är betydligt bättre än i simulering två (dipparna i kurvan är mindre). Dock är denna konstruktion 
endast av akademiskt intresse då via-hål ej ska användas i konstruktionerna. 

 
Figur 22 21S  vid simulering tre (projekt n116via) 
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4.2 Studie av övergång från tidigare examensarbete 
Agilent projekt CTLE/n06. 
 
Ett tidigare examensarbete har genomförts på detta område (se [8]). En konstruktion har simulerats 
(se figur 23) och ett prototypkort tillverkats. Detta arbete utfördes på CTLE substrat (se kapitel 3.1).  

 
Figur 23 Tidigare testad konstruktion (projekt CTLE/n06) − ovanifrån 

Konstruktionen bestod av tre kopplade mikrostripledare (S.1) vilka fungerade som övergång mellan 
mikrostripvågledaren (S.2) och den koplanara vågledaren (S.3). De yttre två kopplade ledarna (i 
S.1) gjordes om till stubbar (se kapitel 3.4) för att göra konstruktionen mer bredbandig. 
Dimensionerna för de kopplade ledningarna optimerades numeriskt. I kapitel 4.3 finns mer 
information om den koplanara tekniken och varför denna övergång från mikrostrip till koplanar till 
mikrostrip har testats. 
Det visade sig att det från prototypkortet uppmätta resultatet, inte överensstämde med det 
simulerade resultatet. Jag inledde med att undersöka denna konstruktion och förklara skillnaden 
mellan det simulerade och det uppmätta resultatet.  
Efter en undersökning visade det sig att konstruktionen var teoretiskt riktig, men den var väldigt 
känslig för tillverkningsfel. Vid tillverkningen av prototypkortet blev dimensionerna ca en 
hundradels mm fel (se bilaga H). Detta fel ledde till att energi överfördes till jordplanen, som då 
betedde sig som breda mikrostripledare där en våg fortplantade sig och reflekterades mot ändarna. 
Vid vissa frekvenser uppträdde resonans, fältet ökade kraftigt i styrka och missanpassning 
uppträdde. Missanpassningen ledde till att vågen i mittledaren reflekterades tillbaka vid 
resonansfrekvenserna. Genom att mäta upp de exakta dimensionerna för prototypkortet och sedan 
simulera en kopia av detta, kunde resonanserna studeras.  
 

 
Figur 24 21S  för tidigare testad konstruktion (projekt CTLE/n06) 
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Figur 24 visar tre kurvor ”meas_msl_cpw_msl”, vilken är den uppmätta kurvan för prototypkortet, 
”sim_msl_cpw_msl” vilken är simuleringen av den teoretiska konstruktionen, samt 
”sim_msl_cpw_msl_korrigerad” vilken är den exakta simuleringen av prototypkortet. 
I figur 25 nedan visas resonansen på 9 GHz. Figur 5 i bilaga J visar samma bild i färg. 

 
Figur 25 Resonans på 9 GHz för tidigare testad konstruktion (projekt CTLE/n06) 
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4.3 Koplanara tekniker 
Varför koplanar teknik? 
Den koplanara tekniken bygger på en idé om att man kan minska det inducerade fältet i springan 
genom att vrida fältets riktning 90 grader. I en direkt övergång (se kapitel 4.1) ligger fältet mellan 
mikrostripledaren och det undre jordplanet. Fältet som befinner sig vid springan mellan kortens 
undre jordplan, kommer att inducera ett fält till resonanskaviteten under korten. Resonansen i 
kaviteten leder sedan till missanpassning. 
Det elektriska fältet under mikrostripledaren ligger vinkelrätt mot kortet, d.v.s. på samma håll som 
det resonansfält som finns under korten. Därigenom ges en stark induktion till resonanskaviteten. 
Genom att vrida fältet 90 grader skulle induktionen kunna minskas eftersom fältet hamnar vinkelrätt 
mot resonansfältet. Vridningen sker genom att signalen överförs via en koplanar vågledare (jfr 
elektriska fält från kapitel 3.2.1 med kapitel 3.2.2). I den koplanara vågledaren ligger en del av det 
elektriska fältet som tidigare, mellan mikrostripledaren och det undre jordplanet, d.v.s. vinkelrätt 
mot kortet. Men den största delen ligger i kortets plan, mellan mikrostripledaren och 
sidojordplanen. Denna del kommer inte att inducera något fält i spalten. Det gäller alltså att försöka 
maximera den del av fältet som ligger mellan mikrostripledaren och sidojordplanen och minimera 
den del som ligger mot det undre jordplanet. Det naturliga sättet att göra detta är att placera 
sidojordplanen närmare mikrostripledaren och att göra mikrostripledaren smalare. De fysiska 
begränsningarna måste samtidigt vara uppfyllda (se bilaga H). Genom att jämföra impedansen för 
den koplanara vågledaren med undre jordplan (benämnes ”fall 1”), med en vågledare som har 
samma dimensioner fast saknar undre jordplan (benämnes ”fall 2”), fås en fingervisning om det 
undre jordplanets inverkan. Jämförelse kan också göras med en mikrostripledare med samma bredd 
fast utan sidojordplan (benämnes ”fall 3”). Exempelvis kan dimensionerna väljas som B = 100 um 
och G = 58,35 um, där B är bredden på mikrostripledaren och G är avståndet till sidojordplanen. Då 
kommer impedansen för de tre fallen att vara 50 ohm för ”fall 1”, 52,784 ohm för ”fall 2” och 
71,183 ohm för ”fall 3” (på aktuellt Alumina-substrat). Man inser att det undre jordplanets 
betydelse är relativt liten och således borde det elektriska fältet mellan mikrostripledaren och det 
undre jordplanet också vara litet. 

4.3.1 Simulering av mjuk övergång 
Agilent projekt n04. 

4.3.1.1 Beskrivning och utseende 
Konstruktionen består av fem delar: två mikrostripvågledare (S.2), en koplanar vågledare (S.3) och 
två mjuka övergångar (S.1) (se figur 26). 

 
Figur 26 Simulering n04 − ovanifrån 

De mjuka övergångarna gjordes i 25 steg, d.v.s. 25 st. bredder på mikrostripledaren samt avstånd till 
sidojordplanen beräknades. Mellan dessa drogs raka linjer. För att skapa den mjuka övergången 
genomfördes följande steg: 
 
1: Först beräknades mikrostripvågledaren på in och utgången (S.2) av konstruktionen med hjälp av 
TX-line. En impedans på 50 ohm gav en ledningsbredd på 246,67 um. 
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2: Den koplanara vågledarens (S.3) mikrostripledare gjordes smal (150 um) för att maximera 
funktionen enligt tidigare beskrivning (se kapitel 4.3). Avståndet till sidojordplanen beräknades 
sedan för att få en impedans på 50 ohm. Avståndet blev 100,285 um. 
I andra konstruktioner med mjuka övergångar har impedansen för den koplanara vågledaren valts 
lägre, t.ex. 42 ohm. 
 
3: Den mjuka övergången (S.1) beräknades sedan på följande sätt: Jag betraktade konstruktionen 
som en ren mikrostripvågledare utan sidojordplan. Jag designade en mjuk övergång från 
impedansen 50 ohm till impedansen 61,798 ohm (annan impedans i andra konstruktioner). 
Impedansen 61,798 ohm fås då den koplanara vågledaren (S.3) görs om till en mikrostripvågledare 
genom att sidojordplanen tas bort. Förändringen av impedansen beräknades med hjälp av formeln i 
kapitel 3.3.2 i 25 steg. Efter att impedansen för stegen bestämts, användes TXline för att beräkna 
motsvarande bredd på mikrostripledaren. 
 
4: Efter att mikrostripledarens dimensioner bestämts, beräknades jordplanens avstånd till 
mikrostripledaren så att impedansen låg konstant på 50 ohm. (I de konstruktioner där impedansen 
för den koplanara vågledaren var lägre, t.ex. 42 ohm (se steg 2), så fortsätt med steg 5, annars hoppa 
över det steget. 
 
5: I de fall där den koplanara vågledaren låg på t.ex. 42 ohm måste ytterligare en mjuk 
impedansförändring göras (från 50 ohm till 42 ohm). En mjuk impedansövergång beräknades med 
hjälp av formeln i kapitel 3.3.2 i 25 steg. Efter att impedansen för stegen bestämts, användes TXline 
för att beräkna motsvarande avstånd till sidojordplanen (mikrostripledarens bredd bestämdes 
tidigare i steg 3). 
 
Övergångens bredder är nu helt bestämd. Den mjuka övergångens längd gjordes olika i olika 
konstruktioner, man kan anta att ”ju längre ju bättre” gäller (se även kapitel 5). 
Bredden på den koplanara vågledarens sidojordplan ska vara tillräcklig för att dessa ska kunna 
betraktas som oändligt stora. 
De gjordes 1200 um breda vilket verkar vara en tillräckligt bra kompromiss (se [4]). 

4.3.1.2 Resultat och analys 
Konstruktionen simulerades och S-parametrarna plottades (se figur 27 och 28). 
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Figur 27 21S  för simulering n04 

 
Figur 28 11S  för simulering n04 

I plottarna syns en kraftig missanpassning, d.v.s. en stor reflektion av signalen, vid 9 GHz.  
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En plott av det elektriska fältet vid 9 GHz avslöjar den resonans som orsakar missanpassningen 
(samma fenomen som i kapitel 4.2). I figur 29 syns den parasitiska våg som fortplantar sig under 
jordplanen och orsakar missanpassningen. Figur 6 i bilaga J visar samma bild i färg. 

 
Figur 29 Resonans på 9 GHz för simulering n04 

På samma sätt som i kapitel 4.2 kommer en EM-våg att överföras till jordplanen. Varje jordplan 
beter sig som en bred mikrostripvågledare, där vågen kan röra sig och reflekteras vid jordplanets 
avslutning. Den stående vågen (resonansen) kommer av att jordplanet är exakt en våglängd lång på 
9 GHz. En beräkning i TXline ger att en mikrostripledare med samma bredd som jordplanen (1200 
um), har en effektiv dielektricitetskonstant på =effε 8,0985. En överslagsberäkning ger att en 

våglängd på frekvensen 9 GHz ligger på um
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λ , vilket stämmer bra med 

jordplanets ungefärliga längd på 12000um. Randvillkoret vid jordplanets ändar (öppen ledning, 
oändlig impedans), leder till att det alltid finns ett maximum där. Det leder i sin tur till att det finns 
resonanser på alla multipler av halvvågslängder, d.v.s. på 4,5 GHz, 9 GHz, 13,5 GHz osv. Med viss 
reservation, då våglängden är något frekvensberoende i mikrostripvågledaren. 

4.3.2 Simulering av stubbar 
Agilent projekt n08, n21, n09 och n10. 

4.3.2.1 Beskrivning och utseende 
Stubbar används i senare konstruktioner och därför presenteras här hur stubbar testas. Då stubbar 
ska användas som en delkomponent i en konstruktion måste centerfrekvens och bandbredd 
optimeras (se kapitel 3.4). Figur 30 visar testplaceringen för en stubbe. Uppsättningen består av en 
mikrostripvågledare med en port i vardera änden, samt en stubbe som har sin spets i mitten av 
mikrostripledaren. Genom att stubben skapar en virtuell jordpunkt vid centerfrekvensen, kommer 
parametern 21S  att ha ett minima vid centerfrekvensen. ”Jordpunkten” gör nämligen att ”hela” 
vågen reflekteras tillbaka till ingången vid centerfrekvensen, p.g.a. kortslutningen (se kapitel 3.3). 
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Figur 30 Testplacering vid simulering av en stubbe 

4.3.2.2 Resultat och analys 

 
Figur 31 21S  för stubbar på 20, 45, 60 och 90 gr. vinkel (resp. simulering n08, n21, n09 och n10) 

Kurvorna i figur 31 illustrerar bandbredden för stubbar med vinklarna 20, 45, 60 och 90 grader 
(respektive projekt n08, n21, n09 och n10). Då centerfrekvenserna skiljer sig något, presenteras 
kurvorna i olika diagram. Man kan se att bandbredden ökar för ökande stubbvinkel. Exempelvis 
ligger vid 10dB dämpning respektive bandbredd på ca 2,5 GHz,  3,8 GHz, 4,5 GHz och >6,3 GHz. 
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För att hitta en stubbe med rätt centerfrekvens utförs ett iterativt arbete där radien ändras successivt 
tills centerfrekvensen blir rätt. 

4.3.3 Simulering av kvartsvågstransformator och mjuk 
impedanstransformation 
Agilent  projekt n130, n131, n132 och n133. 

4.3.3.1 Beskrivning och utseende 
Transformationer av impedans ingår som delar i olika konstruktioner och därför utfördes några 
simuleringar för att kontrollera hur bra dessa fungerar. Jag testar fyra olika transformatorer, en 
kvartsvågstransformator (se kapitel 3.3.1) med längden 4/λ=L  och tre mjuka övergångar (se 
kapitel 3.3.2) i längderna 4/λ=L , 2/2 λ=L  och λ=L4 . Centerfrekvensen för 
kvartsvågstransformatorn är ca 10 GHz. 

 
Figur 32 Fyra testade transformatorer (simulering n130, n131, n132 och n133) – ovanifrån 
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4.3.3.2 Resultat och analys 

 
Figur 33 21S  för simuleringar n130, n131, n132 och n133 

I figur 33 är kurva 1 kvartsvågstransformatorn med längd L, kurva två, tre och fyra är mjuka 
övergångar med respektive längder L, 2L och 4L. Det syns att mjuka övergångar är mera 
bredbandiga än kvartsvågstransformatorer, men kvartsvågstranformatorer är bättre för begränsade 
bandbredder. De mjuka övergångarna kan göras godtyckligt långa och därigenom godtyckligt 
bredbandiga. 

4.3.4 Simulering av mjuk impedansövergång med stubbar 
Agilent projekt n33 och n38. 

4.3.4.1 Beskrivning och utseende 
Vissa grunddrag är gemensamma med den i kapitel 4.3.1. Längden på sidojordplanen är densamma 
men de mjuka övergångarna har gjorts längre. Konstruktionen från kapitel 4.3.1 hade en 
helvågsresonans på 9 GHz, där fältet hade maximum i mitten av jordplanet samt i ändarna. Idén är 
att resonansen ska tas bort genom att jorda mittpunkten med hjälp av en stubbe med centerfrekvens 
på 9 GHz. Eftersom det är önskvärt att konstruktionen ska kunna delas på mitten gör jag två stubbar 
istället för en (se figur 34). Stubbens radie är optimerad separat på samma sätt som i kapitel 4.3.2. 



 

 45 

 
Figur 34 Simuleringar n33 och n38 – ovanifrån 

 
I figur 34 syns också två tunna bondtrådar som kopplar ihop sidojordplanen. Utan dessa bondtrådar 
kan vissa simuleringar uppvisa asymmetriska resonanser i jordplanen. Detta är ett fenomen som 
bara uppträder ibland och vid vissa simuleringar. Jag kan inte se någon fysisk realitet bakom detta 
fenomen och jag använder därför alltid dessa trådar för att få ett symmetriskt beteende vid 
simuleringen. Fenomenet kan bero på att pyramidnätet för den finita elementmetoden skapas 
asymmetriskt. Även om detta fenomen inte borde finnas då den simulerade konstruktionen är 
perfekt symmetrisk, skulle det vid tillverkningen av ett prototypkort kunna uppträda asymmetrier i 
alla fall (p.g.a. tillverkningsfel). Dessa syns i så fall, då mätningen av prototypkortet skulle uppvisa 
tydliga resonanser som inte finns i motsvarande simulering. Om sådana problem uppstår så får de 
behandlas senare. I värsta fall kan bondtrådar monteras mellan sidojordplanen på prototypkorten. 
För att testa hur känslig konstruktionen är för tillverkningsfel, simuleras också en version där alla 
delar i konstruktionen är en 0,01 mm mindre (som om etsningen hade varit lite för kraftig, se bilaga 
H). 

4.3.4.2 Resultat och analys 
Figur 35 visar parametern 21S  för konstruktionerna. Kurva ett visar den korrekta konstruktionen och 
kurva två den toleranstestade konstruktionen. Man kan se att skillnaderna inte är betydande. 
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Figur 35 21S  för simulering n33 (kurva ett) och n38 (kurva två, toleranstestad konstruktion) 

En liten resonans vid 9 GHz existerar fortfarande, men den är betydligt mindre än tidigare. 

4.3.5 Simulering av mjuk impedansövergång med stubbar och brott 
Agilent projekt n34. 

4.3.5.1 Beskrivning och utseende 
Denna konstruktion är densamma som i kapitel 4.3.4 förutom att konstruktionen har brutits isär och 
placerats på två kort. En övergång med bondtrådar har simulerats och korten är monterade på 
samma sätt som i simulering ett i kapitel 4.1.1.1, d.v.s. på bärare av metall med ett luftgap under 
bärarna. 
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Figur 36 Simulering n34 − ovanifrån 

4.3.5.2 Resultat och analys 

 
Figur 37 21S  för simulering n34 

I figur 37 visas parametern 21S . 
En svårighet med att använda stubbar, är att nya resonanser introduceras. Stubben fungerar som en 
virtuell jordpunkt på ett område runt centerfrekvensen, samt runt alla högre centerfrekvenser (se 
kapitel 3.4). På frekvenser utanför dessa områden kan stubben ses som en förlängning av strukturen. 
Delresonanser kan existera inom strukturer där stubbar är anslutna. Efter att olika konstruktioner 
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testats med olika placering av stubbar inses att det är svårt att få en fullständig kontroll över var 
resonanserna uppträder. 
I figur 37 syns att resonansen på ca 9 GHz försvann, samt att det tycks finnas en resonans runt ca 13 
GHz. 

4.3.6 Mätning och simulering av mjuk impedansövergång med stubbar och 
brott 
Agilent projekt n96 och prototypkort 4. 

4.3.6.1 Beskrivning och utseende 
Ett prototypkort (kort nr 4) har tillverkats med konstruktionen kapitel 4.3.5. Prototypkortet saknar 
luftspringa under bärarna och därigenom kan endast resonanserna i jordplanen testas och inte hur 
bra konstruktionen dämpar resonanser i någon undre kavitet. En simulering av prototypkortet har 
också genomförts för jämförelsens skull. 

 
Figur 38 Foto av prototypkort nr 4 

 
Figur 39 Detaljfoto av prototypkort nr 4 
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Figur 40 Simulering av prototypkort nr 4 (projekt n96) 

4.3.6.2 Resultat och analys 
 

 
Figur 41 21S  för prototypkort 4 och simulering n96 

I figur 41 visas parametern 21S  för mätningen (kurva K4_MAT) och simuleringen (kurva n96). 
Dessa stämmer bra överens. 
Om man jämför kurvorna i figur 41 och figur 37 inser man skillnaderna inte är stora. Skillnaden i 
konstruktionerna är att prototypkort 4 och motsvarande simulering saknar den resonanskavitet som 
finns i simuleringen av projekt n34. Man kan alltså dra slutsatsen att resonanskaviteten inte har 
inverkat mycket på parametern 21S . Konstruktionen med koplanar vågledare ser ut att motverka 
kavitetsresonanser. 

4.3.7 Mätning och simulering av mjuk övergång med korta jordplan 
Agilent projekt n47 och prototypkort 1 (innan brott). 
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4.3.7.1 Beskrivning och utseende 
I denna konstruktion har jordplanen kortats, så att den resonans som i kapitel 4.3.1 låg på 9 GHz har 
flyttats upp till ca 13 GHz. Resonansen som nu ligger på ca 13 GHz är en helvågsresonans vilket 
innebär att det finns en lägre resonansfrekvens på ungefär halva frekvensen (se kapitel 4.3.1). 
Ett prototypkort har konstruerats (kort 1). 

 
Figur 42 Foto av prototypkort 1 (innan brott) 

4.3.7.2 Resultat och analys 
 

 
Figur 43 21S  för prototypkort 1 och simulering n47 

Figur 43 visar parametern 21S  för mätningen (kurva KORT1) och simuleringen (kurva n47). 
Kurvorna skiljer sig åt, resonansfrekvensen på ca 13 GHz verkar vara förflyttad. 

4.3.8 Mätning och simulering av mjuk övergång med korta jordplan och brott 
Agilent projekt n157 och prototypkort 1 (efter brott). 

4.3.8.1 Beskrivning och utseende 
Konstruktionen är den samma som i kapitel 4.3.7 förutom att den brutits, placerats på två kort och 
monterats med hjälp av tejp (som i simulering två i kapitel 4.1.1.2). 
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Figur 44 Foto av prototypkort 1 (efter brott) 

4.3.8.2 Resultat och analys 
Önskad noggrannhet gick inte att uppnå i denna simulering. Den simulerade konstruktionen har 
därför förenklats jämfört med det tillverkade prototypkortet. Förenklingen består i att 
kortstorlekarna är mindre, samt att avståndet mellan korten inte är exakt det rätta. På prototypkortet 
är dessutom några bondtrådar avbrutna.  
 

 
Figur 45 21S  för prototypkort 1 och simulering n157 

I figur 45 visas parametern 21S  för mätningen (kurva KORT1_med_brott) och simuleringen (kurva 
n157_matris_75_125). 

4.3.9 Mätning och simulering av mjuk övergång med cirkulära jordplan 
Agilent projekt n135 och prototypkort 9. 

4.3.9.1 Beskrivning och utseende 
I detta fall har jordplanen gjorts cirkulära. Den cirkulära formen förändrar randvillkoren vilket gör 
att antalet resonanser halveras. I tidigare fall, då jordplanen slutade med avbrott uppträdde 
resonanser som var multiplar av halva våglängder. Resonanser där det elektriska fältet hade olika 
riktning i varje ända av jordplanen var tillåtna. Om jordplanens ändar förbinds, kan inte sådana 
resonanser existera. Resonanserna i de cirkulära jordplanen kommer alltså att vara multiplar av hela 
våglängder. En aspekt är ju att, för att kunna förbinda ändarna på jordplanen måste man ha en 
återledare som är minst lika lång som jordplanet självt. Därigenom blir längden av cirkeln dubbelt 
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så lång och därigenom ligger resonansfrekvenserna lika tätt som i det tidigare fallet med raka 
jordplan. Det är dock värt att testa. 

 
Figur 46 Foto av prototypkort 9 (innan brott) 

4.3.9.2 Resultat och analys 
 

 
Figur 47 21S  för prototypkort 9 och simulering n135 

Resultatet visar sig vara bättre än för övergången med raka jordplan. Det verkar som om Q-värdet 
för resonanserna, d.v.s. hur smala dipparna är, blir högre. Med smalare dippar fås ett jämnare 
utseende mellan dipparna. Helvågsresonansen har splittrats upp i två resonanser på 7,2 GHz 
respektive 8,6 GHz. Fälten för dessa resonanser återfinns i figur 48 och 49 nedan. Figur 7 och 8 i 
bilaga J visar samma bilder i färg. 
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Figur 48 Resonans 7,2 GHz för simulering n135 

 
Figur 49 Resonans 8,6 GHz för simulering n135 

Det visar sig att de två rakare delarna i jordplanen kopplar till varandra p.g.a. att de ligger nära 
varandra. Detta gör att två resonanser uppstår, en där kopplingen är i fas (7,2 GHz) och en där den 
är i motfas (8,6 GHz). Om avståndet mellan de två rakare delarna ökade och formen av jordplanen 
övergick till cirklar, skulle de två resonanserna bli en.  

4.3.10 Mätning och simulering av mjuk övergång med cirkulära jordplan och 
brott 
Agilent projekt n149 och prototypkort 9. 

4.3.10.1 Beskrivning och utseende 
Konstruktionen är den samma som i kapitel 4.3.9 förutom att den brutits, placerats på två kort och 
monterats med hjälp av tejp (som i simulering två i kapitel 4.1.1.2). 
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Figur 50 Foto av prototypkort 9 (efter brott) 

4.3.10.2 Resultat och analys 
Önskad noggrannhet gick inte att uppnå i denna simulering. Den simulerade konstruktionen har 
förenklats genom att kortstorlekarna är mindre. I figur 51 syns också att de två korten inte monterats 
rakt framför varandra. Detta tas ingen hänsyn till i simuleringen.  
 

 
Figur 51 21S  för prototypkort 9 och simulering n149 

I figur 51 visas parametern 21S  för mätningen (kurva KORT9_med_brott) och simuleringen (kurva 
n149_matris_70_130). 

4.3.11 Simulering av ytresistor 
Agilent projekt n107p. 

4.3.11.1 Beskrivning och utseende 
Ett försök att få bort resonanserna i de cirkulära jordplanen görs och en mikrostripledare av resistivt 
material anpassas. Meningen är att en vanlig mikrostripvågledare med bredden 1200 um (som det 
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cirkulära jordplanet) ska anslutas till en mikrostripledare av resistivt material av okänd bredd men 
med den karakteristiska resistansen 50 ohm/ruta. En så bra anpassning mellan mikrostripvågledaren 
och den resistiva mikrostripledaren som möjligt ska uppnås. Med hjälp av TX-line fås impedansen 
på mikrostripvågledaren till 18,845 ohm. En mikrostripledare i det resistiva materialet simuleras 
och impedansen beräknas. 

 
Figur 52 Simulering n107p − snett ovanifrån 

4.3.11.2 Resultat och analys 
Impedansen är frekvensberoende men mikrostripledarens bredd anpassas så att impedansen 18,845 
ohm uppnås ungefärligt vid 10 GHz. Bredden på den resistiva mikrostripledaren blir 1600 um. 

 
Figur 53 Vågledarimpedansen för simulering n107p 
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4.3.12 Mätning och simulering av övergång med cirkulära jordplan och 
ytresistorer 
Agilent projekt n124 och prototypkort 10. 

4.3.12.1 Beskrivning och utseende 
Det cirkulära jordplanet har brutits upp och resitiva mikrostripledare har lagts in i jordplanet. 
Bredden på dessa är 1600 um (se kapitel 4.3.11). Meningen är att dessa ska absorbera den våg som 
fortplantas i jordplanen och därmed ska resonanser undvikas. 

 
Figur 54 Foto av prototypkort 10 

 
Figur 55 Detaljfoto av prototypkort 10 
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4.3.12.2 Resultat och analys 
För att det resistiva skiktet ska få rätt ytresistans (50 ohm/ruta) måste kretskortet bakas i 400 grader 
under 30 minuter. Innan kortet bakats är ytresistansen 38,5 ohm/ruta. I figur 56 presenteras 
simuleringen (kurva n124) samt mätning före (kurva KORT10) och efter (kurva KORT10BA) 
bakning.  
Det syns i figur 56 att resonanserna i jordplanen har blivit mindre. Det verkar som om denna teknik 
fungerar, men den behöver förbättras. 
Vid tillverkningen av prototypkortet har etsningen av det resistiva skiktet inte blivit helt bra. Först 
gjordes ett försök att ta bort materialet i en plasmakammare (omvänd ”sputtering”), men kortet fick 
senare behandlas kemiskt i alla fall. En tunn kant av resistivt skikt har efterlämnats runt guldet, 
vilket kan skönjas i figur 55. Ett annat fel är att anslutningen mellan mikrostripvågledaren i 
jordplanet och den resistiva mikrostripledaren inte är perfekt, då dessa har olika bredd (1200 resp. 
1600 um). 
 

 
Figur 56 21S  för prototypkort 10 före och efter bakning samt simulering n124 

4.3.13 Simulering av diskreta resistorer 
Agilent projekt n153. 

4.3.13.1 Beskrivning och utseende 
I en senare konstruktion (kapitel 4.3.14) är det tänkt att två diskreta resistorer ska lödas in i serie 
med de cirkulära jordplanen. Ett problem uppstår då diskreta komponenter inte kan simuleras i 
Agilent HFSS. Dock är det tjockfilmsmotstånd som kommer att användas och dessa motstånd 
simuleras som resistiva skikt. Två motstånd i serie simuleras och målet är att parametrarna 21S  och 

11S  ska bli så små som möjligt, d.v.s. så mycket som möjligt av en signal ska absorberas av 
motstånden. Jag väljer ett ytmonterat motstånd i storleken ”0603”, d.v.s. ca 60 mil = 1,524 mm 
långt och ca 30 mil = 0,762 mm brett. Exakt storlek presenteras i figur 57 nedan. 

 
Figur 57 Ytmonterat motstånd i storlek 0603 enhet [um] 
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I figur 57 syns att det resistiva skiktet är 1000 um långt och 800 um brett. Dessa värden utgör 
dimensionerna som används i Agilent HFSS. 

 
Figur 58 Simulering n153 − ovanifrån 

4.3.13.2 Resultat och analys 
Efter att ha testat olika karakteristiska ytresistansvärden visar det sig att 20 ohm/ruta är det bästa 
värdet, d.v.s. som ger den största absorptionen i aktuellt frekvensområde. I figur 59 visas 
parametrarna 21S  och 11S  (vilken som är vilken är inte så viktigt). De ligger på minst 10dB 
dämpning i frekvensområdet 8-12 GHz, vilket innebär att det mesta av signalen absorberas av 

motstånden. Det diskreta motståndet ska alltså ha ett värde på ca 2520
800

1000
=⋅ ohm. 

 
Figur 59 21S  för simulering n153 

4.3.14 Mätning och simulering av övergång med cirkulära jordplan, resistorer 
och brott 
Agilent projekt n154 och prototypkort 12. 

4.3.14.1 Beskrivning och utseende 
Kortmonteringen är densamma som i simulering två i kapitel 4.1.1.2, d.v.s. med tejp. 
I konstruktionen används diskret motståndsvärde från kapitel 4.3.13 (dock avrundat till närmaste 
värde i E24-serien d.v.s. 24 ohm). Motstånden har limmats med elektriskt ledande lim. 
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Figur 60 Foto av prototypkort 12 (efter brott) 

4.3.14.2 Resultat och analys 
Önskad noggrannhet gick inte att uppnå i denna simulering och därför har vissa förenklingar gjorts. 
I figur 60 syns att brottet mellan korten inte har blivit helt rakt. Man kan också skönja att det lim 
som har använts vid monteringen av motstånden, har smetats ut under motstånden och på kanten 
(speciellt på det nedre vänstra motståndet). Detta har inte ingått i simuleringen. 
 

 
Figur 61 21S  för prototypkort 12 och simulering n154 

I figur 61 visar parametern 21S  för mätningen (kurva KORT12_med_brott) och simuleringen (kurva 
n154_matris_75_125). 
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4.4 Fasförskjutande tekniker 
Se bilaga B för en närmare beskrivning av den fasförskjutande tekniken. 

4.4.1 Simulering av fyrvägssplitter med oisolerade utgångar 
Agilent projekt n84. 

4.4.1.1 Beskrivning och utseende 
En splitter med fyra utgångar behövs till en senare konstruktion. Splittern är i princip en vanlig T-
splitter (se kapitel 3.5.1) fast utan transformator. Istället används en lång mjuk 
impedanstransformation. Impedansen transformeras från 50 ohm till 17,8 ohm i den mjuka 
övergången. Efter detta splittras signalen i första steget till två ledningar med impedansen 

6,358,172 =⋅ ohm. Efter detta splittras vardera signal till två ledningar med impedansen 
2,718,1722 =⋅⋅ ohm. Därigenom behövs bara en impedanstransformator.  

 
Figur 62 Simulering n84 − ovanifrån 

4.4.1.2 Resultat och analys 

 
Figur 63 12S , 13S , 14S  och 15S  för simulering n84 
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Resultatet syns i figur 63 och är tillfredsställande. Endast små skillnader i signalstyrka mellan 
utgångarna existerar. 

4.4.2 Simulering av fasförskjutande övergångar med oisolerad splitter och 
brott 
Agilent projekt n93 och n95. 

4.4.2.1 Beskrivning och utseende 
I dessa konstruktioner har signalerna olika tidsfördröjning genom att de överförs genom olika långa 
ledare. Tidsfördröjningarna är de som presenteras i bilaga B. I fallet med tvåvägs övergången har en 
T-splitter med transformator utnyttjats (centerfrekvensen är 10 GHz). I fallet med 
fyrvägsövergången har splittern från kapitel 4.4.1 utnyttjats. Korten är monterade som i simulering 
två i kapitel 4.1.1.2, d.v.s. med dubbelhäftande tejp. 
 

 
Figur 64 Simulering n93 − ovanifrån 

 
Figur 65 Simulering n95 − ovanifrån 

4.4.2.2 Resultat och analys 
Resultaten visar på brister i konstruktionen. De stora resonanserna på 8,5 GHz och 11 GHz från 
simulering två kapitel 4.1.1.2 är borta, men andra resonanser har introducerats vilka orsakar dippar i 

21S . Resonanserna på 10 GHz resp. ca 9,25 GHz kan härstamma från resonanser mellan utgångarna 
på respektive splitter. En liten del av signalen reflekteras mot bondtrådarna, vandrar tillbaka till 
splittern och tar sig genom och ut i en annan utgång. Där reflekteras den tillbaka igen och 
återkommer till samma utgång. 
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Figur 66 21S  för simulering n93 (tvåvägs) 

 
Figur 67 21S  för simulering n95 (fyrvägs) 
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4.4.3 Simulering av två och fyrvägs Wilkinssonsplitter 
Agilent projekt n98 och n99. 
Två splittar med isolerade utgångar designas för senare användning. Wilkinssonsplitterns princip 
presenteras i kapitel 3.5.2 och i bilaga C. 

4.4.3.1 Beskrivning och utseende 
Wilkinssonsplittern designas enligt bilaga C. I fyrvägs Wilkinssonsplittern väljs impedanserna så att 
ingen impedanstransformation sker i det sista splittsteget (då två utgångar blir fyra). De diskreta 
motstånden simuleras som tjockfilmsmotstånd, d.v.s. de beskrivs som en tunn resistiv yta i 
simuleringsprogrammet. Den fysiska storleken väljs så att den motsvarar storleken på ett riktigt 
motstånd, om ett sådant skulle behövas monteras på ett prototypkort. Ytresistansen väljs så att rätt 
motståndsvärde uppnås (se kapitel 4.3.13). 

 
Figur 68 Simulering n98 − ovanifrån 

 
Figur 69 Simulering n99 − ovanifrån 

4.4.3.2 Resultat och analys 
I figur 70 resp. 71 visas dels signalprestanda från ingång till utgångar dels signalprestanda från 
utgångar till utgångar, för tvåvägs Wilkinsson resp. fyrvägs Wilkinsson. Resultaten visar att 
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isolationen mellan utgångarna är stor, större än 12.5dB för alla frekvenser. Dämningen från 
ingångar till utgångar är acceptabel i tvåvägssplittern. 

 
Figur 70 12S  och 13S  (ing. till utg.) respektive 23S  och 32S  (utg. till utg.) för simulering n98 

 
Figur 71 S-parametrarna från ing.  till utg. respektive utg. till utg. för simulering n99 

4.4.4 Simulering av tvåvägs fasförskjutande övergång med Wilkinssonsplitter 
Agilent projekt n104. 

4.4.4.1 Beskrivning och utseende 
Konstruktionen är densamma som 4.4.2 men T-splittern är utbytt mot Wilkinssonsplittern. Korten 
är monterade med dubbelhäftande tejp som i simulering ett i kapitel 4.1.1.2. 
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Figur 72 Simulering n104 − ovanifrån 

4.4.4.2 Resultat och analys 
Resultatet är svåranalyserat och otillfredsställande. 

 
Figur 73 21S  för simulering n104 
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5 Analys av resultat samt förslag på fortsättning 
Av de övergångar som har testats verkar det som om den med cirkulära jordplan (kapitel 4.3.10) är 
mest lovande för ej bredbandiga tillämpningar. Konstruktionen skulle förmodligen kunna 
modifieras så att de två helvågsresonanserna blev en. Detta genom att göra jordplanen lite smalare, 
lite rundare och göra de mjuka övergångarna något kortare. Om denna helvågsresonans placerades 
på 7 GHz så skulle nästa resonans (två våglängder) hamna på ca 14 GHz. Ett bra resultat skulle 
förmodligen fås i området ca 8-13 GHz. Fördelen med denna övergång är att den är enkel att 
tillverka (endast ett etsningsmoment) och att en acceptabel kortyta åtgår. 
För bredbandiga tillämpningar verkar det som om jordplansresonanserna går att reducera genom att 
använda resistorer, yt- eller diskreta. Detta leder förmodligen till en större förlust i övergången, då 
all energi som överförs till jordplanen går förlorad, även vid frekvenser som inte är 
resonansfrekvenser. För en bredbandig övergång med resistorer krävs ett eller flera extra moment 
då ytresistorer eller diskreta motstånd ska placeras. Kortytan blir däremot densamma som i det 
smalbandiga fallet. 
Rent generellt för den mjuka övergången mellan mikrostripvågledaren och den koplanara 
vågledaren gäller att den är bra så länge den är ”relativt” lång. Formeln som används bygger på att 
längden är oändlig. Då den mjuka övergången görs kortare och kortare kommer ”ändeffekter” att 
introduceras. Formeln anger inte längre det optimala utseendet på övergången, utan övergången 
skulle kunna förbättras. Detta skulle förmodligen kräva en avancerad matematisk analys. En aspekt 
är att övergången efter tillverkning ändå inte ser ut som det var tänkt. Det viktigaste blir att göra 
övergången robust och okänslig mot tillverkningsfel.  
De fasförskjutande övergångarna har den fördelen att de gör det möjligt att räkna på och få något 
sorts kvantitativt mått på hur mycket som induceras i springan mellan korten. Däremot är de inte 
användbara i nuvarande skick. Om vidare experiment med dessa ska göras måste storleken på 
övergången bli mindre. Splitter och tidsfördröjningar gör att alltför stor kortyta åtgår. 
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Bilaga A Metodbeskrivningar 
Följande delar innehåller en beskrivning av hur en konstruktion simulerades. Beskrivningen är inte 
menad att tjäna som en användarhandbok. Den fokuserar på de moment som kan vara svåra eller 
inte finns med i användarhandböcker. De moment som inte beskrivs här kan återfinnas i bl.a. de 
tutorialböcker som hör till programmen se [5], [6] och [7]. En viss kunskap om hur man hanterar 
datorprogrammen krävs för att man ska kunna följa med. Beskrivningen riktar sig främst till de som 
ska upprepa experimenten. 
I A.5 och A.6 beskrivs hur kretskorten tillverkas och hur monteringen av korten kan ske på olika 
sätt. 

A.1 Ritning av det övre guldlagret i Autocad 2000 
I Autocad 2000 ritas det övre guldlagret på kortet. Alla objekt ritas med, eller konverteras till, slutna 
polylines. Vanligtvis ritas raka linjer med polyline och runda former med cirkelbågar. Observera att 
cirkelbågar inte stöds av Gerber-formatet, vilket innebär att om en plastfilm ska tillverkas, måste 
alla cirkelbågar förr eller senare konverteras till polygoner (ikonen ). Om bara en simulering ska 
genomföras, behöver konverteringen inte göras. 
Sker konverteringen till Gerber-format i ”Sonnet DXF-Gerber” måste cirkelbågarna ritas med 
polygonfunktionen direkt i Autocad 2000. Annars uppträder de som raka linjer i Gerberfilen. 
Sker konverteringen till Gerber-format i ”Microwave Office”, sker omvandlingen av cirkelbågarna 
till polygoner automatiskt. I Microwave Office görs en inställning som anger hur noggrann 
omvandling av cirkelbågarna programmet ska göra. 
Grundenheten i Autocad är normalt [um]. Alla objekt ritas i Autocad som om grundenheten vore 
[um]. Om ett objekt skall vara 1 mm (1000 um) långt i verkligheten, ritas det som 1000 mm långt i 
Autocad. Då ritningen importeras i Agilent sker konvertering automatiskt till vald grundenhet i 
Agilent. 
Ritningsexempel: Ett objekt har ritats med polylines (ikonen ) och cirklar (ikonen ). Cikelbågar 
har skapats genom att använda kommandot ”trim” (se hjälpen i programmet) för att dela cirklarna 
till cirkelbågar. Alla linjedelarna är placerade så att de innesluter en eller flera ytor. Observera att ett 
linjesegment eller cirkelbåge bara får tillhöra (hjälpa till att innesluta) en yta. Linjerna som omsluter 
ytan får inte korsa sig själva eller ha några öppningar. Cirkelbågar konverteras till polylinesegment 
genom att ge kommandot "pedit" och sedan markera en cirkelbåge. Programmet frågar om 
cirkelbågen ska konverteras till polyline. Ja. 
För att sammanfoga segmenten till en polyline ge kommandot "pedit" och markera ett av 
segmenten. Tryck "j" för join och markera alla ingående segment. Tryck ”enter”. Resultatet blir att 
segmenten sammanfogas till en sluten polyline vilken definierar en sluten yta. 
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Figur 74 Två polylines och en blivande i Autocad 2000 

Figur 74 visar hur en polyline skapas i Autocad 2000 genom att linjesegment markeras och sedan 
sammanfogas. De streckade linjesegmenten är markerade och den lilla rutan som ligger ovanför en 
ej ännu markerad linje är markören. Efter att denna linje markerats trycker man ”enter” och alla 
markerade segment sammanfogas då till en sluten polyline. 
Det kan vara en god idé att redan i Autocad, placera polylinjerna på de koordinater de ska ha i 
Agilent HFSS (i alla fall i X och Y-led). 
Efter att alla slutna polylines har ritats i Autocad, välj "File/Save As". Välj "Save As Type" som 
"AutoCAD R13/LT95 Drawing (*.dwg)" och skriv ett filnamn. Filen har nu sparats som en äldre 
typ av DWG-fil vilken går att importera i Agilent HFSS. 

A.2 Agilent HFSS 
I Agilent HFSS ritas den tredimensionella strukturen som ska simuleras. Det övre tvådimensionella 
guldlagret som ritades i Autocad, används då de tredimensionella objekten skapas. 

A.2.1 Rita tredimensionell struktur 
Objekten som ritades i Autocad importeras genom att välja "Model/Draw...", för att byta till Draw-
mode och sedan välja "File/Import/AutoCAD DWG File...". Välj fil och tryck OK. 
Tänk på att då objekten importeras, placeras de enligt de koordinater de hade i Autocad (det kan 
vara bra att planera för detta redan i Autocad). Efter att objekten importerats kan det vara bra att ge 
dem beskrivande namn med hjälp av funktionen ”Objects/Rename…”. De importerade polylinjerna 
definierar nu slutna tvådimensionella ytor. För att göra ytor med hål i, används funktionen "2D 
Objects/Subtract...". Efter detta väljs kärnobjektet samt det objekt som ska tas bort ur kärnobjektet. 
För att göra ytorna tredimensionella används funktionen "3D Objects/Sweep...". Välj objekt och hur 
tjockt det ska göras. Tillse att ytan "sveptes" åt rätt håll! Efter "svepet" existerar ett tredimensionellt 
objekt som används vid efterföljande simulering. För att göra volymer med hål i används 
funktionen "3D Objects/Subtract...". Efter detta väljs kärnobjektet samt det objekt som ska tas bort 
ur kärnobjektet. 
Övriga 3d-objekt (substrat, jordplan på undersida av kort, luft, mm) ritas med t.ex. "3D 
Objects/Box". 
Om flera avgränsade portar liggandes i samma plan ska användas, ritas slutna 2d-ytor med t.ex. "2D 
Objects/Polylines". Ytor ritade i Autocad kan också användas. Portytorna används senare för att 
definiera portarna. 
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A.2.2 Definiera gränsytor och portar 
Antal portar och dess moder anges på vanligt sätt. 
Då portar i samma plan behövs, används de tidigare ritade portytorna genom att välja 
"Boundries/Add_Modify", välja "Add port", välja "Object Name" och sedan välja den 
tvådimensionella portytan från objektlistan. Övriga portar och ytor definieras på vanligt sätt genom 
att låta befintliga ytor i konstruktionen definiera portarna.  

A.2.3 Definiera kalibreringslinjer för portar 
Gör på vanligt sätt. 
Tänk på att rutan, där start och slutpunkt för kalibreringslinjerna skrivs in, kan bete sig oväntat. 
Varje gång ett värde ändras (ett värde i en ruta), tryck på knappen ”apply” åtminstone två ggr. 
Kalibreringslinjen ändrar färg, från grå till röd då ändringen sparats. Spara filen med jämna 
mellanrum om du ska definiera många linjer (risk finns att programmet avslutas oväntat). 

A.2.4 Simulering 
Inställningar som rör simuleringen görs under "Solve/Setup...". 
Om strukturen är stor och komplicerad och minnet riskerar att ta slut innan önskad noggrannhet har 
uppnåtts, så beakta följande: "Mesh Seeding" bör vara satt till minimum (knappen "Set To 
Minimum"), öka eventuellt "Nodes Per Wavelength" till två om lösningen inte konvergerar (S-
parametrarna oscillerar). Rutan "Aggressive Mesh Refinement" bör inte var ikryssad. 
”Solvern” avslutas ibland omotiverat under den iterativa fasen. Programmet kan ge ett 
felmeddelande om att det kan finnas ett geometriskt fel, vilket inte existerar (provas med 
”Model/Geometry Errors…”). Prova då att minska "Mesh Frequency Override" med t.ex. 0,5 GHz 
från standardvärdet (vilket är den högsta simuleringsfrekvensen som har valts) och kör simuleringen 
igen. Om detta inte fungerar, öka "Mesh Frequency Override"  istället. 
Ett bra värde för S∆  är ca 0,01. Studera hur S-parametrarna ändras då nätet ökar i storlek. Om 
parametrarna inte ändrar värde mycket är förmodligen nätets storlek okej. Om knappen ”Kill” 
används, avbryts simuleringen och S-parametrarna för de frekvenser som är färdiga kan studeras. 
Dock går det inte att studera fälten för dessa frekvenser. Då måste man låta simuleringen avslutas 
normalt. 

A.2.5 Analys av simuleringsresultat 
Plottning av S-parametrar etc. sker på vanligt sätt. 
Om fält ska plottas flera gånger, måste föregående fältplott manuellt raderas innan nästa plottas. 
Detta görs med "Window/Erase_Plot...". 
Om frekvensen ska bytas vid plott av fälten, måste förutom att föregående gamla fältplott raderas, 
följande procedur utföras. Välj "Field/Set Excitations", välj den gamla frekvensen i listan, skriv noll 
(0) i rutan "Solution Weight" och tryck på knappen "Add Selected Port". Välj sedan den nya 
frekvensen i listan, skriv ett (1) i rutan "Solution Weight" och tryck på knappen "Add Selected 
Port". Sedan kan godtyckligt fält plottas. 

A.3 Skapa Gerberfil för tillverkning av plastfilm 
En Gerber-fil är en fil som beskriver vektorgrafik i form av raka linjer. Gerber-filen behövs då en 
plastfilm ska tillverkas. Plastfilmen tjänar som mall då mikrovågkortet tillverkas. 
Man börjar med att skapa en DXF-fil i Autocad 2000 genom att konvertera befintlig DWG-fil till 
detta format. Efter att DWG-filen har öppnats, välj "File/Save As" och välj "Save As Type" som 
"AutoCAD R13/LT95 DXF (*.dxf)" och skriv ett filnamn. Tryck OK. Filen har nu sparats som en 
DXF-fil av äldre typ. 
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A.3.1 Konvertering med Sonnet 
Konverteringen är intuitiv, man använder den tidigare skapade DXF-filen och följer instruktionerna 
från programmet. 

A.3.2 Konvertering med Microwave Office 
Även i Microwave Office används den tidigare sparade DXF-filen som beskriver konstruktionen. 
I Microwave Office, markera "EM Structure" i navigeringsträdet och klicka höger musknapp. 
Välj "Import EM Structure", välj "Files of type" som "AutoCAD DXF Files (*.dxf)", välj fil och 
klicka ”Open”. 
I den dialogruta som kommer upp, se till att rutan "Auto enclosure size" ej är ikryssad. 
Klicka sedan på knappen "Edit Enclosure". 
Under fliken "Enclosure" finns två rutor "X-Dimension" och "Y-Dimension". Om det inte står 
samma värde i dessa rutor, se då till att det gör det. Välj det största av de två tidigare värdena. Detta 
moment krävs p.g.a. en bugg i programvaran. 
Klicka OK och klicka OK igen. Det kan hända att en felmeddelanderuta dyker upp. 
En EM struktur innehållande hela strukturen finns nu. Markera alla objekten i strukturen och välj 
"Edit/Copy". 
Markera "Circuit Schematic" i navigeringsträdet, tryck på höger musknapp och välj "New 
Schematic". Välj namn och klicka OK. 
Öppna layoutvyn av din ”schematic” och välj "Edit/Paste" och klicka sedan i layoutvyn. 
Alla objekten kopierades nu till din ”schematic” (det kan hända att du måste zooma ut för att se 
dem). 
Om något objekt ska innehålla ett hål (jfr bokstaven O) måste detta hål skapas manuellt. Markera 
kärnobjektet (yttre ringen i O:et) och sedan subtraktionsobjektet (den inre ringen i O:et). Välj sedan 
funktionen "Layout/Modify Shapes/Subtract". Nu ska O:et ha blivit ihåligt. 
När din ”schematic” ser riktig ut, markera den i navigeringsträdet och klicka på högerknappen. Välj 
"Export Layout". Välj "Save as Type" som "Gerber (Gerber, *.ger)", skriv ett filnamn och klicka 
OK. Filen är nu konverterad till Gerber-format. 

A.4 Inspektion av Gerberfil med programmet GC-Prevue 
Då programmet startas öppnas ett nytt dokument automatiskt. Välj "File/Import..." och välj en fil i 
Gerber-format. Välj OK några gånger. Nu syns bilden. I programmet kan man zooma genom att rita 
en ruta med vänster musknapp och välja "Zoom In" i rutan som kommer upp. Genom att trycka 
mellanslagstangenten hänger ett hårkors antingen med muspekaren eller står stilla på skärmen. I 
läget då hårkorset hänger med muspekaren, kan man trycka på S-tangenten och markören låses då 
vid närmaste definierade punkt (slutet eller början av en vektorlinje). Genom att trycka Alt-Z 
nollställs "User mm" koordinaterna. Man kan alltså mäta avståndet mellan två definierade punkter 
genom att göra följande. För musmarkören med hårkorset nära första mätpunkten, tryck S, tryck 
Alt-Z, tryck mellanslag, för markören med hårkorset nära andra mätpunkten, tryck S, avläs 
avståndet i "User mm"-rutan. 

A.5 Tillverkning av kretskort 
Gerber-filen skickas till ett företag som tillverkar en positiv (guld = ogenomskinlig) plastfilm med 
mönstret avbildat. Ett kort görs i ordning genom att fotoresist sprids ut på var sida av kortet och får 
torka. Plastfilmen placeras mellan kortet och en ultraviolett lampa. Efter belysning av kortet genom 
plastfilmen, tvättas kortet i ett kemiskt bad. Den kemiska vätskan tvättar bort den del av fotoresisten 
som blev belyst. Övrig fotoresist skyddar guldbeläggningen på kortet. Den frilagda 
guldbeläggningen etsas bort i ännu ett kemiskt bad och mönstret har fått en motsvarighet i guld på 
kortet. Kortet tvättas rent från fotoresist. De kort som ska ha ytresistorer, beläggs än en gång med 
fotoresist. Proceduren är den samma, fast med en mall som beskriver resistorutseendet och med 
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andra kemiska vätskor. För att ytresistorer ska få det specificerade värdet måste korten sedan bakas 
i hög temperatur, så att resistormaterialet oxideras. 

A.6 Montering av kretskort 
Ofta monteras flera kort i samma inkapsling (metallåda). Några av korten i lådan kan vara anslutna 
till utrustning utanför lådan via kontaktdon i lådans väggar. Vissa kort i lådan är bara anslutna till 
andra kort i lådan. Interna anslutningar mellan kretskort sker med bondning (se kapitel 3.6). 
Kontaktdonen i lådans väggar ansluts till kretskorten med lödning (galvanisk kontakt mellan det 
undre jordplanet och lådan är nödvändig). 
Ett problem är de stora temperaturförändringar som utrustningen utsätts för. 
Temperaturförändringarna gör att kretskort och låda utvidgar sig och ändrar form. Monteringen av 
korten i lådan måste vara gjord så att dessa formförändringar inte påverkar funktionen eller förstör 
utrustningen. Lådan och kretskorten har nästan alltid väldigt olika utvidgningskoefficienter, vilket 
innebär att monteringen måste ske så att en viss rörelse mellan låda och kort är möjlig. De kretskort 
som är lödda till kontaktdon i lådans vägg kan inte röra sig vid kontaktdonet. Kontaktdonen utgör 
någon sorts fixpunkter för kretskorten. De mjuka guldtrådarna som används vid bondningen mellan 
korten, tillåter däremot rörelse. 
Det finns olika sätt att montera ett kretskort i lådan. Ett sätt är att limma eller löda fast kretskortet på 
en tunn bärare som har samma utvidgningskoefficient som kretskortet. Bäraren skruvas sedan fast i 
lådan (se även kapitel 4.1.1.1). Skruvförbandet har ett visst glapp och tillåter därmed att kortet rör 
sig i förhållande till lådan. 
Limning eller lödning av kretskorten direkt i lådan fungerar inte då de spänningar som uppstår kan 
spräcka kretskortet. 
Ett annat sätt att montera korten är att utnyttja dubbelhäftande akryltejp (se även kapitel 4.1.1.2). 
Akryltejpen är relativt tjock och mjuk vilket gör att spänningar inte uppstår då lådan och kretskortet 
skjuvas mot varandra. De kort som är anslutna till kontaktdon, kommer att lödas fast i lådan intill 
kontaktdonen. Kretskortets undersidor, med jordplanet, ligger alltså dikt an mot lådan intill 
kontaktdonen. Lödningen sker bara utmed kretskortets kant, medan övrig yta av kortet är tejpad mot 
lådan. Tejpen ligger i en nedfräst yta i lådan under kortet. De kretskort som inte har några 
kontaktdon (se det mittersta kortet i figur 75), utan endast är anslutna med hjälp av bondning till 
andra kretskort, är helt och hållet tejpade i lådan.  

 
Figur 75 Kortmontering med akryltejp − schematisk bild från sidan 

I figur 75 visar de vita pilarna hur de tre kretskorten utvidgas vid temperaturförändring. Kortet 
längst till vänster är anslutet till ett kontaktdon i lådans vägg och är således fastlött på över och 
undersidan. På ovansidan av korten sitter komponenter monterade men dessa visas inte i bilden. 
Kontaktdonets utseende i bilden är inte riktigt, utan är endast ett schematiskt utseende. 
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Bilaga B Teori om fasförskjutande tekniker 
Idén med den fasförskjutande tekniken är att göra den effektiva induktionen i springan så liten som 
möjlig. Detta görs genom att överföra mikrovågorna genom två eller flera mikrostripledare över 
springan samtidigt. Signalerna genom ledarna tidsförskjuts olika mycket så den induktion som en 
ledare ger upphov till, motverkas av en annan. I fallet med två ledare är det naturligt att tidsfördröja 
den ena signalen så att fasen vid 10 GHz (mitt i det intressanta frekvens bandet) skiljer 180 grader 
mellan ledarna. Vid andra frekvenser än 10 GHz kommer det summerade bidraget från ledarna till 
springan inte att vara noll, men betydligt mindre än om en ledare använts. 
Jag gör följande antaganden: Jag antar att summan av de överförda signalerna utgör det bidrag som 
induceras i springan. Antagandet bygger på att ledarna ligger "tätt intill varandra" när de passerar 
springan. De ska ligga så tätt att man kan anta att alla ledarna inducerar sitt fält till samma punkt i 
springan, men inte så nära varandra att de kopplar till varandra elektriskt. Detta skulle göra analysen 
mera omfattande. Antagandet bygger också på att det bara finns en tidsfördröjning mellan ledarna 
och inte någon amplitudskillnad. Dessutom antar jag att alla övergångar ser likadana ut, d.v.s. att 
lika stor del av signalen passerar varje övergång. 
Den signal som induceras i springan kan leda till resonans beroende på den undre kavitetens 
utseende. Målet är att välja tidsförskjutningar så att det inducerade fältet över det intressanta 
frekvensbandet, minimeras. 
Man betraktar den tidsberoende delen av den signal som ska överföras och betecknar denna )(ts . 
Om denna signal splittras upp i n  signaler där varje signal tidsfördröjs med olika värden kan 

summan betecknas )(1...)(1)(1)( 110 −−++−+−= ntts
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mycket av den överförda signalen som kan överföras till springan vid olika frekvenser. 
En jämförelse görs mellan de fall då signalen överförs genom en, två eller fyra ledare. 
Funktionen )(ωnF är periodisk och det är inte självklart hur tidsfördröjningarna ( 110 ..., −nttt ) ska 
väljas för fallet med fyra signaler. Frekvensfunktionen ska minimeras i bandet 8-12 GHz. Ett krav 
är att övergången ska var symmetrisk, d.v.s. 2130 tttt +=+ . Detta för att konstruktionen ska se 
likadan ut på båda korten. 
Tidsfördröjningarna för fallet med fyra ledningar skulle kunna optimeras numeriskt i något 
matematiskt program, men genom att prova mig fram har jag fått följande relativa 
tidsförskjutningar: 00 =t s, 10

01 1042.042.0 −⋅== Tt s, 10
02 1058.058.0 −⋅== Tt s och 

10
03 10−== Tt s för fallet med fyra ledare. För fallet med två ledare blir tidsförskjutningarna  

00 =t s, 10
01 105.05.0 −⋅== Tt s. 

0T  är tiden för en period vid 10 GHz. Dessa värden ger ”filterfunktionen” )2( fFn π enligt följande. 
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Figur 76 )2( fFn π  vid överföring genom en, två eller fyra ledare (n = 1, 2 eller 4) 

I figur 76 anger kurva 1 ”filterfunktionen” för överföring genom en ledare, kurva 2 för två ledare 
och kurva 3 för fyra ledare. Funktionen blir betydligt bättre med flera ledare. 
Då optimeringen sker är givetvis storleken på fältet i det intressanta frekvensområdet den viktigaste 
parametern. Det kan vara önskvärt att även lägga en viss vikt vid frekvenser utanför detta område. 
Vid tillverkning av kortet kommer vissa fel att introduceras vilket leder till att frekvensfunktionen 
inte får det utseende man vill ha. Detta bör beaktas genom att man inte låter frekvensfunktionen bli 
mycket stor precis utanför det intressanta frekvensområdet. Även andra fel introduceras genom de 
approximationer jag gjorde tidigare. 
Nästa problem är att dela upp signalen i flera ledare och att tidsfördröja signalerna olika mycket. 
Tidsfördröjningen görs enkelt genom att göra kortare eller längre slingor som respektive signal 
färdas i. Det stora problemet är uppdelningen av signalen. Till uppdelningen används en splitter. 
Splittern ska dela upp signalen i lika stora delar och bör eventuellt ha isolerade utgångar (se kapitel 
4.4). 
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Bilaga C Härledningssätt för Wilkinssonsplittern 
En härledning gjordes för att fritt kunna designa Wilkinssonsplittern. En schematisk bild av 
Wilkinssonsplittern återfinns i kapitel 3.5.2. 
Först görs en analys av en sammankopplingspunkt. I vänstra delen av figur 77 visas en modell av en 
sammankopplingspunkt mellan tre mikrostripledare. Antagandet görs att den impedans som varje 
port ”ser” är den parallellkopplade impedansen mellan de två andra portarna. T.ex. Port 1 ”ser” 

impedansen 
32

32
32 //

ZZ
ZZZZ
+

= . I högra delen av figur 77 visas de inkommande och utgående vågor 

som rör sig i de tre portarna. Om en våg A ( inV ) infaller mot sammankopplingspunkten från port 1, 
kommer den från A reflekterade delen ( rV ) att ges av reflektionsfaktorn från kapitel 3.3: 

123

123

//
//

ZZZ
ZZZ

V
V

in

r

+
−

==Γ . Eftersom reflektionsfaktorn anger ett spänningsförhållande kommer 

transmissionsfaktorn till port 2 och till port 3 att bli Γ−1 . 

 
Figur 77 Modell av en sammankopplingspunkt 

En modell av Wilkinssonsplittern visas i figur 78. 

 
Figur 78 Modell av Wilkinssonsplittern 
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Inimpedansen är 0Z  ohm, impedansen i grenarna är 1Z  ohm och utimpedansen är 2Z  ohm. I de två 
”splittgrenarna” sker en fasförskjutning på 2/π  radianer vid frekvensen 10 GHz, då längden för 
dessa är 4/0λ  ( 0λ är våglängden vid 10 GHz). Det diskreta motståndet har resistansen 0R  ohm och 
betraktas som diskret (ingen fasförskjutning och ingen karaktäristisk impedans). Denna 
approximation är inte helt korrekt då motståndet har en viss utsträckning. 
Bokstäverna A t.o.m. R representerar infallande och utgående spänningsvågor. Det finns tre 
sammankopplingspunkter i vilka vågorna summeras och splittras. 
Ekvationer sätts upp och matas in i matematikprogrammet Maple. Endast typfallen av ekvationerna 
presenteras nedan. 

I ”splittgrenarna” gäller 2
πi

eCG
−

⋅=  . Analogt för H, D, I, E, J och F. 
För M t.o.m. P gäller dock andra regler eftersom de går igenom ett diskret motstånd. Det sker en 
spänningsdelning mellan motståndet och impedansen som den mot summationspunkten infallande 

vågen ser. Exempelvis
RZZ

ZZNP
+

⋅=
21

21

//
// . Analogt för M och O. 

För sammankopplingspunkter gäller att en utgående våg i en riktning är summan av de bidrag som 
kommer från de tre inkommande vågorna. Exempelvis DkFkAkC ⋅+⋅+⋅= 223212  där 12k och 32k  
är transmissionsfaktorer och 22k  är en reflektionsfaktor. Faktorerna anger hur stor del av de 
inkommande vågorna som tar sig till aktuell utgång. 
Faktorerna beror på impedanserna i respektive gren och man kan använda reflektionsfaktorn på 
samma sätt som ovan. I detta exempel är 22k  reflektionsfaktorn för port 2: 

110

110
22 //

//
ZZZ
ZZZ

ZZ
ZZk

inut

inut

+
−

=
+
−

=Γ= . Om reflektionsfaktorn för port 1 betecknas 11k  så blir, enligt 

ovan, transmissionsfaktorn 1112 1 kk −= . På samma sätt blir 3332 1 kk −= . Analogt för övriga nmk  
och summationspunkter. 
Efter att ekvationerna satts upp väljs impedanser och motståndsvärden som passar. Den slutliga 
lösningen fås genom att först lösa ekvationssystemet för fallet då iwteL = , 0=== QKA . Denna 
lösning resulterar i ytterligare ekvationer som ställer kravet att utgångarna är isolerade. Efter detta 
krav kan den slutliga lösningen fås. Impedanserna 0Z , 1Z  och 2Z  har valts olika i olika 
konstruktioner (se kapitel 4.4.3). Motståndet 0R  har valts till 100 ohm. 

Bilaga D S-parametrar 
S-parametrarna (S står för scattering) beskriver vågmässiga egenskaper hos en n-port (en svart låda 
med n st portar). S-parametrarna anger fas och amplitudrelationer för normaliserade effektvågor 
som färdas mellan olika portar. En svart låda med tre portar har exempelvis nio S-parametrar: 11S , 

12S , 13S , 21S , 22S , 23S , 31S , 32S , 33S . Parametern 12S  beskriver transmissionen från port ett till port 

två och anger en kvot mellan vågornas normaliserade effekter, d.v.s. 
1

2
12

port

port

P
P

S = . S-parametrarna 

är dock komplexa tal som beskriver både amplitudförhållande och fasvridning. 11S  representerar det 
som reflekteras tillbaka från port 1 då en våg infaller mot port 1. Förutsättningen är att de andra n-1 
portarna är avslutade med rätt impedans. En effektvåg är en beskrivning av vågen som tar hänsyn 
både till spännings och strömvågorna. Förhållandet mellan spänning och ström beror på impedansen 
i det medium vågen färdas. S-parametrarnas storlek presenteras ofta i decibelskala och då 

decibelskalan är ett effektmått blir formeln enligt )log(20)log(10)log(10 12
2

12
1

2 SS
P
P

port

port ⋅=⋅=⋅ .  S-
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parametrarna ses ofta uppställda i en matris som anger relationerna mellan inkommande och 
utgående effektvågor i alla portar. 
I en perfekt mikrovågsövergång (modelleras som en tvåport) ska 11221 == SS  och 02211 == SS , 
d.v.s. övergången ska släppa igenom hela signalen och ingen del ska reflekteras. 
I de övergångar som konstrueras är tvåporten symmetrisk, d.v.s. man skulle kunna rotera den 180 
grader och resultatet skulle bli detsamma. Detta leder till att 2211 SS =  och 2112 SS =  och därigenom 
behöver endast t.ex. 21S  och 11S  studeras. 

Bilaga E TRL Kalibrering 
TRL står för ”Through”, ”Reflection” och ”Line” och är en av flera metoder att kalibrera en 
nätverksanalysator. Anledningen att man måste kalibrera nätverksanalysatorn inför varje mätning, 
är att ledningar, kontakter och olika anslutningar mellan mätapparaten och mätobjektet har en stor 
inverkan på resultatet. Inverkan av dessa faktorer förändras från tillfälle till tillfälle, t.ex. är kablarna 
olika böjda och skruvkontakter olika hårt åtdragna. Dessutom kommer en del av anslutningen till 
mätobjektet att vara utetsad och därigenom påverkas av eventuella etsningsfel (se bilaga H). För att 
motverka detta etsas kalibreringsstrukturen på samma kort som mätobjektet och kommer således 
vid etsningen att påverkas på samma sätt som mätobjektet. Efter att kalibreringen är utförd beräknas 
kompenseringen för tilledarna automatiskt i nätverksanalysatorn. Resultatet blir att mätobjektet kan 
mätas opåverkat av tilledarna. Följande mätningar ingår i kalibreringen: 
 
1: I "through" mätningen ska mätobjektet ersättas med en oändligt kort transmissionsledning, d.v.s. 
port 1 ska kopplas ihop med port 2. 
 
2: I "line" mätningen ska mätobjektet ersättas med en rak vågledare med en längd som motsvarar en 
fasvridning av signalen på mellan 20 och 160 grader i aktuellt frekvensområde. Detta intervall ger 
den bästa numeriska noggrannheten. Vid 90 graders fasvridning fås bästa numeriska noggrannhet. 
 
3: I "reflection" mätningen tas mätobjektet bort och ingen koppling mellan portarna existerar. D.v.s. 
anslutningen till båda portarna är öppen (avbrott). 
 
För att kunna ansluta mätkablarna till kortet används prober tillsammans med utetsade 
probkontakter på kortet (se figur 79, 80 och 83). Probkontaktens dimensioner är inte kritiska för 
kalibreringens kvalitet, men den halvmåneformade strukturen utgörs av en stubbe (se kapitel 3.4) 
med centerfrekvens på 10 GHz. Kalibreringsstrukturens dimensioner visas i figur 81. DUT står för 
”Device Under Test” och motsvaras av den konstruktion som ska mätas upp. Se även figurer i 
kapitel 2.2.1. 
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Figur 79 Koplanar prob 

 
Figur 80 Etsad probkontakt med dimensioner [um] 
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Figur 81 TRL kalibrering: Etsad struktur med dimensioner [um] 

Värt att notera är att ”reflection” ledaren är något kortare än anslutningen till DUT (5900 um resp. 
6000 um). Det beror på den s.k. ändeffekten, där en ledning ”ser” längre ut elektriskt än vad den är 
fysiskt. Ändeffekten kan beräknas t.ex. med den empiriska formeln 

HW
HWHl

eff

eff

8,0
262,0

258,0
3,0

412,0
+
+

−

+
=∆

ε

ε
(se [1]). l∆  är den förlängning som ändeffekten ger upphov 

till, effε  är den effektiva dielektricitetskonstanten, H  substrattjockleken och W  bredden på 
mikrostripledaren. Med 717,6=effε , 254=H  um och 67,246=W  um skulle ledningens längd 
korrigeras med 79≈∆l  um. Men ledningen har gjorts ännu kortare då det finns ytterligare en 
aspekt. 
”Reflection” ledningen får vara något kortare än anslutningsledningen till DUT’en, men absolut inte 
längre, ty då fås numeriska fel vid beräkningen av kalibreringen. Alltså har jag tagit till lite i 
överkant. 
Med 717,6=effε  på aktuell mikrostripvågledare vid 10 GHz, får 90 graders fasvridning vid 

um
GHz

c

eff

83,2893
1044

≈
⋅⋅⋅

=
ε

λ . Längden på ”line” blir alltså um83,1489383,289312000 =+  
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Figur 82 Foto av de tre kalibreringsstrukturerna vid TRL-kalibrering 

 
Figur 83 Detaljfoto av en probkontakt 

Bilaga F Mätning av dielektriska egenskaper hos tejp 
Tejpens beteckning är 3M 9473. 
För att kunna simulera konstruktioner där korten är monterade på akryltejp måste tejpens 
dielektriska egenskaper bestämmas. En materialmätningsprob används, där materialet placeras 
framför änden på proben. Först genomförs en kalibrering där avjonat vatten och luft mäts upp. 
Därefter mäts materialet upp genom att 40 lager tejp klistras ihop och monteras på proben (det finns 
vissa krav på materialets tjocklek som måste vara uppfyllda). Resultatet visade (figur 84) att ε  
ändras något med frekvensen, men jag valde att använda ett 6,2=ε  (vid ca 10 GHz). 
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Figur 84 Dielektricitetskonstanten för den dubbelhäftande akryltejpen 

Bilaga G Agilent HFSS simuleringsmoment 
Simuleringsprogram som använder finita element metoden, använder ett nät av pyramider för att 
definiera strukturen som ska simuleras. Ju fler pyramider, ju tätare nät och ju bättre kan 
konstruktionen beskrivas och simuleras. Detta nät skapas automatiskt av programmet, men 
användaren har viss kontroll över hur detta görs och användaren måste också avgöra när nätet är 
tillräckligt bra. Programmet går igenom följande punkter då en simulering genomförs: 
 
1: Skapar ett grundnät att utgå ifrån. 
 
2: Beräknar S-parametrar för konstruktionen 0

11S , 0
12S , o.s.v. Nollan anger iteration noll. Beräknade 

parametrar utgår från den högsta frekvensen som användaren har valt att simulera. 
 
3: Skapar nytt nät (med högre täthet) genom att lägga till pyramider på strategiska platser. En 
strategisk plats kan vara t.ex. där gradienten i det elektriska fältet är stor. Användaren har viss 
kontroll över hur många pyramider som ska läggas till. 
 
4: Beräknar S-parametrarna för det nya nätet ( 1

11S , 1
12S , o.s.v.) och beräknar även 

...)()( 20
12

1
12

20
11

1
11 +−+−=∆ SSSSS . S∆  blir ett mått på hur mycket S-parametrarna ändrades 

mellan de två iterationerna. Även mått som är mera detaljerade kan anges, t.ex. med en viss S-
parameter 0

12
1
1212 SSS −=∆ . 

 
5: Kontrollerar om S∆  (eller något av de mera detaljerade måtten) uppfyller uppsatta stoppkriteria. 
Ett vanligt stoppkriterium är att S∆  ska ha varit mindre än t.ex. 0.01 under 2 st. på varandra 
följande iterationer. Om stoppkriteriet ej är uppfyllt gå till punkt 3, annars fortsätt. 
 
6: Då stoppkriteriet är uppfyllt (eller datorns minne tog slut), använder det sista pyramidnätet och 
beräknar S-parametrarna för alla frekvenser som användaren begärt. 
 
Exempel på iterationskurvor visas i figur 85. 
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Figur 85 Delta-S  samt parametern 11S  vid iterationer 

Som synes är S∆ -kurvan rätt brusig och för att säkert få en bra noggrannhet vill man ofta att värdet 
på S∆  ska understiga den satta gränsen under fler än en iteration. S∆  kommer att sjunka mot noll 
så småningom. Noggrannheten för t.ex. 12S  skulle i värsta fall kunna vara summan av återstående 

12S∆  värden, om det var så att S-parametrarna steg eller sjönk monotont mot det slutliga värdet. 
Erfarenheten visar dock att det inte är så. Ett vanligt beteende är att S-parametrarna snabbt närmar 
sig det slutliga värdet i de inledande iterationscyklerna och sedan ”brusar mot” det riktiga värdet. 
Bruset avtar efterhand. Det är möjligt att individuellt studera S-parametrarna under iterationscykeln 
(se högra delen av figur 85) och detta är ofta en god idé. 

Bilaga H Tillverkningsbegränsningar för kort 
Då en konstruktion tillverkas måste givetvis dimensionerna väljas så att det är fysiskt möjligt att 
tillverka den. Det finns begränsningar på hur tunna guldlinjer man kan etsa, men även andra 
aspekter måste tas hänsyn till. Guldlinjer bör ej etsas tunnare än ca 25 um, detsamma gäller för 
mellanrum mellan guldlinjer. Då bondning ska ske vill man ofta sätta minst två guldtrådar (p.g.a. 
säkerhetsaspekter) intill varandra och då behövs en linjebredd på minst ca 100 um. Då ett kort etsas 
kan dimensionerna bli ca 1 hundradels mm fel. Det kan hända att etsbadets styrka gör att kortet 
etsas för mycket eller för lite. Detta måste konstruktionerna göras okänsliga mot.  

Bilaga I Liten ordlista 
Agilent-projekt Agilent är ett elektromagnetiskt simuleringsprogram. Varje projekt 

består av en samling filer vilka definierar det geometriska utseendet, 
material, portar mm. 

DWG Filer med ändelsen dwg. Ett filformat för vektorgrafik. Används i bl.a. 
Autocad. 

DXF Filer med ändelsen dxf. Ett filformat för vektorgrafik. Används i bl.a. 
Autocad. 

EM-våg Elektromagnetisk våg. 
Gerber Ett speciellt filformat som används då fotofilm ska skapas. Den nyaste 

versionen heter Extended Gerber (RS274X). 
Kopplade mikrostripledare Mikrostripledare som befinner sig så nära varandra att de påverkar 

varandra elektriskt. En del av signalen i en ledare kan överföras till den 
andra ledaren. 

λ  Betecknar längden för en våglängd (om ej angett, vid 
centerfrekvensen). 
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Mikrostripledare En mikrostripledare är bara själva ledaren. T.ex. en koplanar vågledare 
har tre jordplan, ett substrat samt en mikrostripledare. 

Mikrostripvågledare En vågledare, d.v.s. en mikrostripledare med ett substrat under, samt 
ett jordplan. 

Mikrovågsövergång En elektrisk sammankoppling av två kretskort genom vilken 
mikrovågor överförs. 

Polyline Det finns olika sätt att rita linjer i Autocad. Ett av sätten är att använda 
en polyline. En polyline har vissa egenskaper som gör att den är lätt att 
redigera. 

  
 



 

 84 

 

Bilaga J Färgbilder 
 

Figur 86 Färgskala: rött = stark fältstyrka, blått = svag fältstyrka 
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På svenska 
 
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under en 
längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära 
omständigheter uppstår. 
Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut 
enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell 
forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt 
kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver 
upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, säkerheten och 
tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ art. 
Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den 
omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt 
samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant 
sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga 
anseende eller egenart. 
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hemsida http://www.ep.liu.se/ 
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