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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

θνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ζρεδίαζε θαη ε πξνζνκνίσζε κέζσ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ADS 2008 Update 2 κηθξνθπκαηηθψλ ζηνηρεηνθεξαηψλ θαη θίιηξσλ 
δηέιεπζεο δψλεο, θαη ζηε ζπλέρεηα ε θαηαζθεπή δχν ζηνηρεηνθεξαηψλ θαη ελφο 
θίιηξνπ.  Ζ ζπρλφηεηα εθπνκπήο- ιήςεο ησλ θεξαηψλ είλαη ζηα 2,4GHz φπσο θαη ε 
θεληξηθή ζπρλφηεηα ηνπ θίιηξνπ. Δθηφο απφ ηηο ηειεπηθνηλσληαθέο ηνπο εθαξκνγέο, 
νη θεξαίεο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ αηζζεηήξεο ελφο 
ξαδηφκεηξνπ, ζε κία εθαξκνγή ηεο κηθξνθπκαηηθήο ζεξκνγξαθίαο, γηα ηε παζεηηθή 
αλίρλεπζε θαξθηληθψλ θπηηάξσλ, κε ην θίιηξν λα απνξξίπηεη ηηο αλεπηζχκεηεο 
ζπρλφηεηεο.   

ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε δνκή, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη 
απψιεηεο ησλ κηθξνηαηληαθψλ γξακκψλ. ην δεχηεξν θεθάιαην δίλνληαη νη βαζηθέο 
έλλνηεο ησλ θεξαηψλ, αλαιχνληαη ηα είδε ηνπο θαη παξνπζηάδνληαη νη κηθξνηαηληαθέο 
θεξαίεο. ηε ζπλέρεηα, ζην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη ε ζρεδίαζε θαη ε πξνζνκνίσζε 
κηθξνηαηληαθψλ θεξαηψλ κε δηαθνξεηηθφ αξηζκφ ζηνηρείσλ αιιά θαη δηαθνξεηηθή 
δηάηαμε ησλ ζηνηρείσλ. ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη κεηξήζεηο ηεο 
πινπνηεκέλεο θεξαίαο θαη νη δηαθνξέο κε ηα ζεσξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. ην 
πέκπην θεθάιαην γίλεηαη κία αλάιπζε ησλ κηθξνθπκαηηθψλ θίιηξσλ θαη αθνινπζεί ε 
ζρεδίαζε, ε πξνζνκνίσζε θαη παξνπζηάδνληαη νη κεηξήζεηο ηνπ θίιηξνπ 
παξάιιεισλ ζπδεπθηψλ. Σέινο ζην έθην θεθάιαην γίλεηαη αλάιπζε ησλ βαζηθψλ 
αξρψλ ιεηηνπξγίαο ηεο κηθξνθπκαηηθήο ζεξκνγξαθίαο κε ηε ρξήζε ελφο ξαδηνκέηξνπ  

 

Λέμεηο θιεηδηά: Μηθξνθπκαηηθά θίιηξα, ηνηρεηνθεξαίεο, Ραδηφκεηξν 
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ABSTRACT 

The purpose of this Diploma Thesis is the design and simulation using the electronic 
design automation software ADS 2008 Update 2 of microwave patch antennas and 
bandpass filters, and then the construction of patch antennas and one filter. The 
frequency that antenna transmits-receives as well as the center frequency of the filter 
is 2,4GHz. Besides their telecommunications applications, the antennas can be used 
as sensors of a radiometer, in an implementation of the microwave thermography, in 
a passive method of detecting cancer cells, and  filter to reject unwanted frequencies. 
 

The first chapter presents the structure, key features and loss of microstrip lines. The 
second chapter provides the basics of antenna, analyzes the types and presents the 
microstrip antennas. Then, in chapter three the design and simulation of microstrip 
antennas with different number of elements and arrangementare presented. In the 
fourth chapter, the implemented antenna measurements and differences with the 
theoretical characteristics are discussed. In the fifth chapter an analysis of microwave 
filters is provided, followed by design, simulation and the measurements of the 
coupled line filter. Finally, the sixth chapter analyzes the basic operating principles of 
microwave thermography using a radiometer. 

Key words: Microwave filter, Patch antenna, Radiometer  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 

ΜΙΚΡΟΣΑΙΝΙΑΚΕ ΓΡΑΜΜΕ 

 

1.1 Δομό Μικροταινύασ 

Ζ ηερλνινγία ησλ κηθξνθπκαηηθψλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ (MIC) ρξεζηκνπνηεί 

πνιιέο δνκέο γηα ηε κεηαθνξά ηνπ ζήκαηνο. Όιεο απηέο νη δνκέο ζηεξίδνληαη ζηε 

ηερλνινγία ησλ κηθξνηαηληαθψλ γξακκψλ. Ζ δνκή κηαο κηθξνηαηλίαο θαίλεηαη ζην 

ζρήκα 1.1.α φπνπ παξνπζηάδεηαη ε θάζεηε ηνκή ηεο. πγθεθξηκέλα νη κηθξνηαηλίεο 

απνηεινχληαη απφ επίπεδεο γξακκέο κεηαθνξάο πιάηνπο w θαη πάρνπο αγσγνχ η 

φπνπ είλαη θαηάιιεια ηνπνζεηεκέλεο πάλσ ζε έλα δηειεθηξηθφ, δηειεθηξηθήο 

ζηαζεξάο er θαη χςνπο Ζ, ηνπ νπνίνπ ην θάησ κέξνο έρεη ηνπνζεηεζεί ζε έλα 

αγψγηκν επίπεδν γείσζεο. 

 

 

ρήκα 1.1.α Κάζεηε ηνκή κηθξνηαηλίαο 

 

Σα θχκαηα πνπ δηαδίδνληαη ζε κηα κηθξνηαηλία είλαη ηεζζάξσλ εηδψλ: 

α) Σα νδεγνχκελα θχκαηα (guided waves) 

β) Σα θχκαηα αθηηλνβνιίαο (radiated waves) 

γ) Σα θχκαηα δηαξξνήο (leaky waves)11 

δ) Σα επηθαλεηαθά θχκαηα (surface waves) 
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Σα ηέζζεξα παξαπάλσ είδε θπκάησλ θαζνξίδνπλ ην πνζνζηφ απσιεηψλ ζε κηα 

κηθξνηαηλία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπκαηνδήγεζεο θαη εθπνκπήο. πγθεθξηκέλα: 

 Σα νδεγνχκελα θχκαηα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο επίπεδεο 

γξακκήο (κηθξνηαηλία), σο γξακκή ή θχθισκα κεηαθνξάο. Πξφθεηηαη γηα 

ην επηθξαηέζηεξν είδνο θχκαηνο ζε κία κηθξνηαηλία θαη ε δηάδνζε ηνπ 

γίλεηαη πξνο κηα νξηζκέλε δηεχζπλζε κέζα ζην δηειεθηξηθφ κέζσ 

δηαδνρηθψλ αλαθιάζεσλ πάλσ ζηε κηθξνηαηλία θαη ζην θάησ κέξνο ηνπ 

επίπεδνπ γείσζεο.  

 Σα θχκαηα αθηηλνβνιίαο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αθηηλνβνιία ηεο κηθξνηαηλίαο, 

θαη γίλνληαη ζεκαληηθά θαηά ηελ αχμεζε ηνπ πάρνπο ηνπ δηειεθηξηθνχ θαη 

ηελ ειάηησζε ηεο δηειεθηξηθήο ζηαζεξάο. 

 Σα θχκαηα δηαξξνήο ζπλεηζθέξνπλ επίζεο ζηελ αθηηλνβνιία ηεο 

κηθξνηαηλίαο. Απηά θαζψο αλαθιψληαη απφ ην επίπεδν γείσζεο πξνο ηε 

δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα αέξαο- δηειεθηξηθφ, κεξηθψο δηαζιψληαη θαη 

κεξηθψο δηαδίδνληαη. 

 Σέινο ηα επηθαλεηαθά θχκαηα πξνθχπηνπλ απφ ηα θχκαηα πνπ ζα 

ππνζηνχλ νιηθή αλάθιαζε θαη ζα εγθισβηζηνχλ κέζα ζην δηειεθηξηθφ, 

απμάλνληαο ηηο απψιεηεο ηνπ ζήκαηνο ελψ ηαπηφρξνλα ειαηηψλεηαη ην 

πιάηνο ηνπ. Δπίζεο ηα θχκαηα απηά γίλνληαη ζεκαληηθά γηα κεγάιν πάρνο 

δηειεθηξηθνχ θαη κεγάιε δηειεθηξηθή ζηαζεξά. 

 

 

ρήκα 1.1.β Σα ηέζζεξα είδε θπκάησλ 
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1.2 Φαρακτηριςτικϊ Μικροταινύασ 

Παξά ηελ απιφηεηα ηεο θαηαζθεπήο ησλ κηθξνηαηληψλ, ηα ειεθηξνκαγλεηηθά ηνπο 

πεδία είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνιχπινθα, κε απνηέιεζκα λα απαηηνχληαη 

δχζθνινη θαη  θνπηψδεηο καζεκαηηθνί ππνινγηζκνί γηα ηελ αθξηβή θαη πιήξε αλάιπζή 

ηνπο. Ζ πξνζέγγηζε φκσο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο κε ηνλ εκη-TEM (quasi-TEM) ξπζκφ 

πξνζδηνξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ησλ κηθξνηαηληψλ κε ζθάικα πνπ δελ 

μεπεξλά ην 1%. Έηζη ινηπφλ ζεσξνχκε φηη ν ξπζκφο θπκαηνδήγεζεο ηεο κηθξνηαηλίαο 

είλαη εκη-ΣΔΜ (quasi-TEM). Σν θαηλφκελν απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζηηο 

κηθξνηαηλίεο έρνπκε δχν κέζα δηάδνζεο, ην δηειεθηξηθφ θαη ηνλ αέξα κε απνηέιεζκα 

λα κελ είλαη δπλαηή ε δηάδνζε ΣΔΜ (ειεθηξνκαγλεηηθψλ) θπκάησλ ηα νπνία 

απνηεινχληαη απφ εγθάξζηα θχκαηα θαη ε ηαρχηεηα δηάδνζήο ηνπο εμαξηάηαη απφ ηηο 

ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ, δειαδή ηελ ειεθηξηθή θαη καγλεηηθή  ηνπ δηαπεξαηφηεηα. Έηζη 

ζηε πεξίπησζε ηεο κηθξνηαηλίαο, ιφγσ ηεο χπαξμεο δχν κέζσλ θπκαηνδήγεζεο 

εθηφο απφ ηα εγθάξζηα θχκαηα ζα ππάξρνπλ θαη ηα δηακήθε, ελψ ε ηαρχηεηα 

δηάδνζεο εθηφο απφ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ κέζνπ, ζα εμαξηάηαη θαη απφ ηηο θπζηθέο 

δηαζηάζεηο ηεο κηθξνηαηλίαο. Όηαλ φκσο ηα δηακήθε θχκαηα έρνπλ κηθξή έληαζε ζε 

ζρέζε κε ηα εγθάξζηα, ηφηε κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ακειεηέα θαη ν ξπζκφο 

θπκαηνδήγεζεο ηεο κηθξνηαηλίαο λα γίλεη πξνζεγγηζηηθά φκνηνο κε έλα quasi-TEM 

ξπζκφ, πνπ ζεκαίλεη φηη ην πεδίν γίλεηαη αλάινγν κε απηφ ηνπ ειεθηξνζηαηηθνχ. 

Πξαθηηθά ε πξνζέγγηζε ελφο ΣΔΜ ξπζκνχ επηδηψθεηαη κε ηε ρξήζε κεγάιεο 

δηειεθηξηθήο ζηαζεξάο er  πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ 

δπλακηθψλ γξακκψλ θαη ηαπηφρξνλα κείσζε ηεο αθηηλνβνιίαο κέζα ζην δηειεθηξηθφ. 

Δπηπιένλ ε επηινγή κηθξνχ πιάηνπο γξακκήο θαη κηθξνχ πάρνπο δηειεθηξηθνχ 

κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα κηα πην αθξηβή πξνζέγγηζε ηνπ ΣΔΜ ξπζκνχ. ην 

ζρήκα 1.2 θαίλεηαη ε θαηαλνκή ηνπ ειεθηξηθνχ θαη ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ κηαο 

κηθξνηαηλίαο. 

                      

                            ρήκα 1.2.α Καηαλνκή Ζ.Π ηαηλίαο 
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ρήκα 1.2.β Καηαλνκή Μ.Π ηαηλίαο 

Γλσξίδνπκε φηη ε ραξαθηεξηζηηθή αληίζηαζε ζηηο πςειέο ζπρλφηεηεο κηαο γξακκήο 

κεηαθνξάο πνπ ιεηηνπξγεί ζε ξπζκφ ΣΔΜ είλαη: 

𝛧0 =  
𝐿

𝐶
= 𝑈𝑃 ∙ 𝐿 =

1

𝑈𝑃 ∙𝐶
             (1.1)   

Αλ ζεσξήζνπκε φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε δηειεθηξηθφ ζηαζεξάο er ε 

ρσξεηηθφηεηα αλά κνλάδα κήθνπο είλαη C θαη ε ραξαθηεξηζηηθή αληίζηαζε είλαη  Z0 

γηα ηε γξακκή κεηαθνξάο. Όηαλ απνκαθξπλζεί ην πιηθφ, ε ραξαθηεξηζηηθή αληίζηαζε 

γίλεηαη  Zair  θαη ε ρσξεηηθφηεηα αλά κνλάδα κήθνπο Cair. (Ζ ηαρχηεηα δηάδνζεο είλαη 

ηψξα cv, γηαηί ην ζήκα δηαδίδεηαη ζηνλ αέξα, ελψ ε απηεπαγσγή  L δηαηεξεί ηελ ηηκή 

ηεο). Ο ιφγνο ησλ δχν παξαπάλσ ρσξεηηθνηήησλ απνδεηθλχεηαη φηη ηζνχηαη κε: 

𝐶

𝐶𝑎𝑖𝑟
=  

𝑐𝑣

𝑈𝑝
 

2

               (1.2)   

Απηφο ν ιφγνο ησλ ρσξεηηθνηήησλ αλά κνλάδα κήθνπο νλνκάδεηαη δξψζα 

δηειεθηξηθή ζηαζεξά ηεο κηθξνηαηλίαο εeff θαη δίλεηαη απφ ηε ζρέζε 1.3. Δίλαη δειαδή : 

휀𝑒𝑓𝑓 =  
𝑐𝑣
𝑈𝑝

 

2

               (1.3) 

Ζ θπζηθή ζεκαζία ηεο δξψζαο δηειεθηξηθήο ζηαζεξάο είλαη φηη αληηπξνζσπεχεη ηε 

δηειεθηξηθή ζηαζεξά ελφο ζχλζεηνπ κέζνπ, ην νπνίν ζηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

ελφο quasi-TEM ξπζκνχ είλαη ην εηεξνγελέο κέζν (δηειεθηξηθφ-αέξαο). Έηζη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά δηάδνζεο ηεο κηθξνηαηλίαο πεξηγξάθνληαη επηπιένλ απφ ηε δξψζα 

δηειεθηξηθή ζηαζεξά εeff θαη ηε ραξαθηεξηζηηθή αληίζηαζε Ε. Σν παξαθάησ ζρήκα 

αληηπξνζσπεχεη ηελ αξρή πξνζέγγηζεο ελφο quasi-TEM ξπζκνχ κέζσ ηεο 

παξαπάλσ δηαδηθαζίαο. 
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                              ρήκα 1.3 Αξρή πξνζέγγηζεο quasi-TEM ξπζκνχ 

Όζνλ αθνξά ηε ηαρχηεηα θάζεο ελφο ΣΔΜ ξπζκνχ κέζα ζε δηειεθηξηθφ, κε 

δηειεθηξηθή ζηαζεξά εr δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

𝑈𝑃 =
𝜔

𝛽
= 𝑐 ∙

𝑘

𝛽
=

𝑐

 휀𝑟  
          (1.4) 

Αληίζηνηρα ζηνλ αέξα ε θαζηθή ηαρχηεηα ζα είλαη ίζε κε ηε ηαρχηεηα ηνπ θσηφο ζην 

θελφ. Όηαλ φκσο πξαγκαηνπνηείηαη quasi-TEM ξπζκφο ε ηαρχηεηα θάζεο ζα είλαη 

ίζε κε: 

𝑈𝑃 =
𝑐

 휀𝑒𝑓𝑓
≠ 𝑐 ≠

𝑐

 휀𝑟
   (1.5) 

Δπίζεο ε ζηαζεξά δηάδνζεο ζα είλαη:  

𝛽 = 𝑘0 ∙  휀𝑒𝑓𝑓      (1.6)  

Αληίζηνηρα ην κήθνο θχκαηνο ζα δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

𝜆𝑔 =
𝜆0

 휀𝑒𝑓𝑓
     (1.7)      

Όπνπ ι0 ην κήθνο θχκαηνο ζην θελφ. 

Αμίδεη λα επηζεκάλνπκε γηα ηε δξψζα δηειεθηξηθή ζηαζεξά πνπ αλαθέξζεθε 

πξνεγνπκέλσο, φηη ε ηηκή ηεο θπκαίλεηαη ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν εχξνο ην νπνίν 

είλαη: 

1

2
 휀𝑟 + 1 ≤ 휀𝑒𝑓𝑓 ≤ 휀𝑟     (1.8)         

Σν πάλσ φξην πξνθχπηεη γηα ηε πεξίπησζε πιαηηάο κηθξνηαηλίαο δειαδή κηθξνηαηλία 

ρακειήο ραξαθηεξηζηηθήο αληίζηαζεο ζηελ νπνία ην ειεθηξηθφ πεδίν πεξηνξίδεηαη 
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ζρεδφλ ζην δηειεθηξηθφ ηνπ ππνζηξψκαηνο θαη ε φιε δνκή πξνζηδηάδεη ππθλσηή κε 

παξάιιειεο πιάθεο. Αληίζεηα, φηαλ ε κηθξνηαηλία είλαη ζηελή δειαδή πςειφ Ε0, ην 

ειεθηξηθφ πεδίν βξίζθεηαη εμίζνπ ζηνλ αέξα (ζρεηηθή δηειεθηξηθή ζηαζεξά =1) θαη ην 

ππφζηξσκα (ζρεηηθή δηειεθηξηθή ζηαζεξά = εr), νπφηε παίξλνπκε ην θάησ φξην 

(επαγσγηθή ζπκπεξηθνξά). 

χκθσλα κε απηά πνπ αλαθέξακε θαη θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζρέζεσλ πνπ ζα 

παξαζέζνπκε παξαθάησ, κπνξνχκε γλσξίδνληαο ηε ραξαθηεξηζηηθή αληίζηαζε ηεο 

κηθξνηαηλίαο λα ππνινγίζνπκε ην πιάηνο ηεο, ηε δξψζα δηειεθηξηθή ζηαζεξά εeff , ην 

χςνο ηνπ δηειεθηξηθνχ θαη ην κήθνο θχκαηνο. Ζ δηαδηθαζία έρεη σο εμήο: 

1. Γηα ιεπηέο ηαηλίεο, φπνπ ηζρχεη Ε0>(44-2er) έρνπκε: 

𝑤


=  

𝑒𝑥𝑝𝐻 ′

8
−

1

4∙𝑒𝑥𝑝𝐻 ′
 
−1

       (1.9) 

Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ πεξηνξηζκφ w/h<1/3, ε δξψζα δηειεθηξηθή ζηαζεξά είλαη 

ίζε κε: 

휀𝑒𝑓𝑓 =
휀𝑟+1

2
 1 −

1

2∙𝛨΄
∙  

휀𝑟−1

휀𝑟+1
 ∙  𝑙𝑛

𝜋

2
+

1

휀𝑟
∙ 𝑙𝑛

4

𝜋
  

−2

    (1.10)        

𝛨′ =
𝛧0 ∙ 2∙ 휀𝑟+1 

119,9
+

1

2
 
휀𝑟−1

휀𝑟+1
 ∙  𝑙𝑛

𝜋

2
+

1

휀𝑟
∙ 𝑙𝑛

4

𝜋
             (1.11)            

2. Γηα πιαηηέο ηαηλίεο φπνπ Ε0<(44-2er) έρνπκε: 

𝑤


=

2

𝜋
∙   𝑑𝑒 − 1 − 𝑙𝑛 2𝑑휀 − 1  

+
휀𝑟 − 1

𝜋 ∙ 휀𝑟
 𝑙𝑛 𝑑휀 − 1 + 0,293 −

0,517

휀𝑟
                   (1.12)         

𝑑휀 =
59,95 ∙ 𝜋2

𝛧0 ∙  휀𝑟
              (1.13) 

Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ πεξηνξηζκφ w/h<1/3, ε δξψζα δηειεθηξηθή ζηαζεξά είλαη 

ίζε κε: 

휀𝑒𝑓𝑓 =
휀𝑟+1

2
+

휀𝑟−1

2
∙  1 + 10 ∙



𝑤
 
−0,555

    (1.14)              

Δπίζεο ε ραξαθηεξηζηηθή αληίζηαζε Ε0 ηεο κηθξνηαηλίαο είλαη ζπλάξηεζε ηεο δξψζαο 

δηειεθηξηθήο ζηαζεξάο εeff θαη ηνπ ιφγνπ ηνπ πιάηνπο ηεο κηθξνηαηλίαο w πξνο ην 
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πάρνο ηνπ δηειεθηξηθνχ ππνζηξψκαηνο h. Οη ηχπνη πνπ ζπλδένπλ ηα παξαπάλσ 

κεγέζε είλαη: 

𝛧0 =
𝑍𝑐

2𝜋 휀𝑒𝑓𝑓
∙ 𝑙𝑛  

8

𝑤
+

𝑤

4
 ,     φηαλ w/h<1   (1.15)   

𝛧0 =
𝑍𝑐

2𝜋 휀𝑒𝑓𝑓
∙  

𝑤


+ 1,393 + 0,667 ∙ 𝑙𝑛  

𝑤


+ 1,444  

−1

, φηαλ w/h 1  (1.16)    

φπνπ Εc ε ραξαθηεξηζηηθή αληίζηαζε ηνπ θελνχ. 

ην παξαθάησ δηάγξακκα βιέπνπκε ηελ εμάξηεζε ηεο ραξαθηεξηζηηθήο αληίζηαζεο 

Ε0 ηεο κηθξνηαηλίαο ζε ζρέζε κε ην ιφγν ηνπ πιάηνπο ηεο κηθξνηαηλίαο w πξνο ην 

πάρνο ηνπ δηειεθηξηθνχ ππνζηξψκαηνο h (w/h) θαη ηεο δηειεθηξηθήο ζηαζεξάο εr. 

 

ρήκα 1.4 Υαξαθηεξηζηηθή αληίζηαζε κηθξνηαηλίαο ζπλαξηήζεη  

ηνπ ιφγνπ w/h θαη εr 
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1.3 Απώλειεσ Μικροταινύασ 

Οη απψιεηεο ζηηο κηθξνηαηλίεο είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ πξέπεη λα 

ιάβνπκε ππφςε θαηά ηελ θαηαζθεπή ηεο. Οη απψιεηεο γεληθά ζε κηα κηθξνηαηλία 

νθείινληαη θπξίσο ζε απψιεηεο ζηνλ αγσγφ, ζην δηειεθηξηθφ, ζε απψιεηεο ιφγσ ηεο 

αθηηλνβνιίαο θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ζε απψιεηεο ζην καγλεηηθφ πιηθφ. Έηζη ε 

ζηαζεξά δηάδνζεο φπσο γλσξίδνπκε ζε κία γξακκή κεηαθνξάο, άξα θαη ζηε 

κηθξνηαηλία, δίλεηαη απφ ηνλ αθφινπζν ηχπν: 

𝛾 = 𝛼 + 𝑗 ∙ 𝛽     (1.17)              

φπνπ α = ζηαζεξά εμαζζέληζεο ζε Nepers/m, 

β = ζηαζεξά αιιαγήο θάζεο ζε κνίξεο ή αθηίληα/m 

Ζ ζηαζεξά εμαζζέλεζεο α απνηειεί ην άζξνηζκα φισλ ησλ ζηαζεξψλ εμαζζέληζεο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ θάζε θαηλφκελν πνπ πεξηγξάςακε πξηλ. Έηζη κηα έθθξαζε 

πνπ πεξηγξάθεη ηε ζηαζεξά εμαζζέληζεο ιφγσ απσιεηψλ ηνπ αγσγνχ θαη ηζρχεη γηα 

κεγάια πιάηε κηθξνηαηλίαο είλαη: 

𝛼𝑐 =
8,686 ∙𝑅𝑆

𝑍∙𝑤
   ζε dB/unit length  (1.18) 

φπνπ, Ε είλαη ε ραξαθηεξηζηηθή αληίζηαζε ηεο κηθξνηαηλίαο, w είλαη ην πιάηνο ηεο θαη 

RS  ε αληίζηαζε ηεο επηθάλεηαο ζε κνλάδεο ohms/square. Γηα ηελ αγψγηκε ηαηλία θαη 

ην επίπεδν γείσζεο δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

𝑅𝑆 =  
𝜔∙𝜇0

2𝜎
      (1.19)          

Όπνπ ζ: είλαη ε αγσγηκφηεηα 

κ0: ε καγλεηηθή δηαπεξαηφηεηα ζην θελφ 

σ: ε γσληαθή ζπρλφηεηα 

Δπίζεο ε εμίζσζε κεηαηξνπήο κνλάδσλ είλαη: 

𝛼  
𝑑𝐵

𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡
 = 8,686𝑎  

𝑛𝑒𝑝𝑒𝑟𝑠

𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡
   (1.20) 
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Ζ εμαζζέληζε πνπ νθείιεηαη ζηηο απψιεηεο ηνπ δηειεθηξηθνχ δίλεηαη απφ ηε 

παξαθάησ εμίζσζε: 

𝛼𝑑 = 8,686𝜋 ∙  
휀𝑒𝑓𝑓 −1

휀𝑟+1
 ∙  

휀𝑡

휀𝑒𝑓𝑓
 ∙  

𝑡𝑎𝑛𝛿

𝜆𝑔
     ζε  dB/unit length (1.21)     

φπνπ tanδ είλαη ε εθαπηνκέλε ησλ απσιεηψλ ηνπ δηειεθηξηθνχ. 

Σέινο ζηηο κηθξνηαηλίεο νπνηαδήπνηε αθηηλνβνιία εκθαληζηεί κπνξεί είηε λα δηαδνζεί 

ειεχζεξα είηε λα δεκηνπξγήζεη ξεχκαηα ζην εζσηεξηθφ ηεο κηθξνηαηλίαο 

πξνθαιψληαο ηηο αληίζηνηρεο απψιεηεο αθηηλνβνιίαο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2  

ΚΕΡΑΙΕ 

 

2.1 Βαςικϋσ ϋννοιεσ κεραιών 

Ζ θεξαία είλαη κηα δνκή γεληθά κεηαιιηθή, ζρεδηαζκέλε ψζηε λα παξέρεη δεχμε κεηαμχ 

ηνπ θελνχ θαη ηεο εμφδνπ ηνπ πνκπνχ ή ηεο εηζφδνπ ηνπ δέθηε. Όπσο ε γξακκή 

κεηαθνξάο, ε θεξαία είλαη κηα ζπζθεπή κε δηαλεκεκέλα ζηνηρεία, έηζη ψζηε ην ξεχκα, 

ε ηάζε θαη ε ζχλζεηε αληίζηαζε λα δηαθέξνπλ απφ ην έλα ζεκείν ζην επφκελν θαηά 

κήθνο ηεο. Απηφο ν παξάγνληαο πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηαλ εμεηάδνληαη 

ζεκαληηθέο ηδηφηεηεο ησλ θεξαηψλ, φπσο ε ζχλζεηε αληίζηαζε, ην θέξδνο θαη ε 

κνξθή ηνπ δηαγξάκκαηνο αθηηλνβνιίαο. Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο θεξαίαο θαη ζχκθσλα κε ην ζεψξεκα ηεο 

ακνηβαηφηεηαο είλαη ίδηα είηε ε θεξαία ιεηηνπξγεί ζαλ πνκπφο είηε ζαλ δέθηεο. Παξφια 

απηά ε ζρεηηθή ζπνπδαηφηεηα ηνπο είλαη δηαθνξεηηθή ζηελ θάζε πεξίπησζε. Οη  πην 

πνιιέο θεξαίεο δηαζπλδένπλ ηα πεδία αθηηλνβνιίαο κε ηα ξεχκαηα πνπ δηαξξένπλ ηα 

θπθιψκαηα κε αληηζηξεπηφ ηξφπν ζε ζπρλφηεηεο πνχ θπκαίλνληαη απφ ηηο πνιχ 

ρακειέο (VLF Very Low Frequency 3-30 KHz) κέρξη θαη ζε ζπρλφηεηεο πνπ θηάλνπλ 

ηα 300 GHz (EHF Extremely High Frequency). Ο ξφινο ηεο δηάηαμεο θπκαηνδήγεζεο 

ή γξακκήο κεηαθνξάο είλαη λα κεηαθέξεη ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή ελέξγεηα απφ ηνλ 

πνκπφ ζηελ θεξαία (εθπνκπήο) ή απφ ηελ θεξαία (ιήςεο) ζην δέθηε. 

Αλ θαη ππάξρνπλ πνιιά είδε θεξαηψλ, ηα νπνία ζα δνχκε παξαθάησ, ε αξρή 

ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη ε ίδηα. Καηά ηε ιεηηνπξγία κεηάδνζεο ε θεξαία εθπέκπεη ζηνλ 

θελφ ρψξν ηελ ελέξγεηα πνπ ιακβάλεη απφ ηελ ελζχξκαηε γξακκή κεηαθνξάο, ελψ 

θαηά ηελ ιήςε πξνσζεί ζηε γξακκή κεηαθνξάο ηελ ελέξγεηα πνπ ζπγθεληξψλεη 

πάλσ ηεο απφ ηα πξνζπίπηνληα θχκαηα. Ζ γξακκή κεηαθνξάο κπνξεί λα είλαη 

ράιθηλα ζχξκαηα, νκναμνληθφ θαιψδην, θπκαηνδεγφο θηι. Οη θεξαίεο πνηθίινπλ ζε 

ζρήκα θαη ζε κέγεζνο αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο. Ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηνπο. Ζ 

αικαηψδεο αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ θαη θπξίσο ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ απαηηεί 

γηα κείσζε ησλ θπζηθψλ κεγεζψλ ηεο. Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κεγέζε ηεο 

θεξαίαο είλαη ην δηάγξακκα αθηηλνβνιίαο. Σν δηάγρακκα αθηηλοβοιίας είλαη ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηνπ ηξφπνπ αθηηλνβνιίαο ηεο θεξαίαο θαζψο κεηαβάιιεηαη ην ζεκείν 
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παξαηήξεζεο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ. Σν δηάγξακκα είλαη ηξηζδηάζηαην, 

παξφια απηά, ζπλήζσο αξθνχλ δηζδηάζηαηα δηαγξάκκαηα σο ζπλάξηεζε ηεο κηαο εθ 

ησλ δχν ζπληεηαγκέλσλ θαηεχζπλζεο γηα κία ζπγθεθξηκέλε ηηκή ηεο άιιεο π.ρ. 

ζπλαξηήζεη ηνπ ζ γηα δεδνκέλν θ. 

Γωληαθό εύρος νλνκάδεηαη ε γσλία κεηαμχ ησλ κεδεληζκψλ ή ειαρίζησλ ηνπ 

δηαγξάκκαηνο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε θαηεχζπλζε κέγηζηεο αθηηλνβνιίαο. Πξαθηηθά, 

πην πνιχ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην εύρος εκίζεηας ηζτύος (half-power beamwidth) 

πνπ νξίδεηαη σο ε γσλία πνπ πεξηιακβάλεη ηελ θαηεχζπλζε ηεο κέγηζηεο 

αθηηλνβνιίαο θαη ε νπνία νξηνζεηείηαη απφ ηηο θαηεπζχλζεηο ζηηο νπνίεο ε έληαζε 

αθηηλνβνιίαο έρεη ηελ κηζή ηηκή ηεο κέγηζηεο. 

Σν γσληαθφ εχξνο νλνκάδεηαη θαη θύρηος ιοβός αθηηλνβνιίαο. Μηα θεξαία κπνξεί λα 

έρεη παξαπάλσ απφ έλα ινβφ αθηηλνβνιίαο. Οη ππφινηπνη ινβνί νλνκάδνληαη 

δεσηερεύοληες ιοβοί θαη αληηπξνζσπεχνπλ ηελ αθηηλνβνιία πξνο αλεπηζχκεηεο 

θαηεπζχλζεηο. Σέινο ν ινβφο πνπ έρεη δηεχζπλζε αληίζεηε κε απηή ηνπ θχξηνπ 

νλνκάδεηαη οπίζζηος ιοβός. πλήζσο, κηα κείσζε ηνπ εχξνπο ηνπ θχξηνπ ινβνχ (πνπ 

ζεκαίλεη πην θαηεπζπληηθή θεξαία) ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζηάζκεο ησλ πιεπξηθψλ 

ινβψλ. ηφρνο καο θαηά ηε ζρεδίαζε κηαο θεξαίαο είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

δεπηεξεπφλησλ ινβψλ. Ο ηζνηξνπηθφο αθηηλνβνιεηήο δελ πεξηέρεη θαλέλα ινβφ (νχηε 

θχξην νχηε δεπηεξεχσλ) επεηδή αθηηλνβνιεί εμίζνπ πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. 

Όπσο γλσξίδνπκε ην ειεθηξνκαγλεηηθφ θχκα απνηειείηαη απφ ην ειεθηξηθφ E(r,t) θαη 

ην καγλεηηθφ H(r,t) πεδίν ηα νπνία είλαη δηαλπζκαηηθά κεγέζε θαη είλαη θάζεηα κεηαμχ 

ηνπο. Ζ θαηεχζπλζε δηάδνζεο ηνπ θχκαηνο είλαη θάζεηε κε ην επίπεδν πνπ νξίδνπλ 

ηα δχν πεδία έηζη ψζηε ην ειεθηξηθφ πεδίν, ην καγλεηηθφ πεδίν θαη ε θαηεχζπλζε 

δηάδνζεο λα νξίδνπλ έλα δεμηφζηξνθν νξζνθαλνληθφ ζχζηεκα. 

Σα δχν πεδία παξνπζηάδνπλ κηα εμαζζέληζε αλάινγε ηεο απφζηαζεο  1 𝑅   απφ ηνλ 

αθηηλνβνιεηή.Σν δηάλπζκα Poynting νξίδεηαη απφ ηε ζρέζε: 

𝑃 𝑟, 𝑡 = 𝐸 𝑟, 𝑡 × 𝐻 𝑟, 𝑡                  (2.1) 

έρεη ηελ θαηεχζπλζε δηάδνζεο ηνπ θχκαηνο, θαη αληηπξνζσπεχεη ηε ππθλφηεηα 

ηζρχνο πνπ δηαπεξλά ην κνλαδηαίν εκβαδφλ πνπ νξίδνπλ ηα Ε θαη Η. Μπνξνχκε λα 

ζπκπεξάλνπκε φηη ην δηάλπζκα Poynting είλαη αληηζηξφθσο αλάινγν ηνπ ηεηξαγψλνπ 

ηεο απφζηαζεο  1 𝑅2   απφ ηε θεξαία. Δλψ ε έληαζε αθηηλοβοιίας είλαη ην κέγεζνο 

πνπ ραξαθηεξίδεη ηε καθξηλή πεξηνρή κηαο θεξαίαο θαη εθθξάδεη ηελ ηζρχ πνπ 

αθηηλνβνιείηαη αλά κνλάδα ζηεξεάο γσλίαο. 
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𝑈 𝑟, 𝑡 = 𝑟 2𝑃  𝛼𝜈  𝑟                (2.2) 

Παξαηεξνχκε φηη ε έληαζε αθηηλνβνιίαο εμαξηάηαη απφ ηε γσλία παξαηήξεζεο θαη 

φρη απφ ηελ απφζηαζε. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε έληαζε αθηηλνβνιίαο 

γξάθεηαη σο ζπλάξηεζε ησλ ζπληεηαγκέλσλ δηεχζπλζεο ζ θαη θ ελφο θαηάιιεινπ 

ζπζηήκαηνο ζθαηξηθψλ ζπληεηαγκέλσλ. Απφ ην δηάγξακκα ηεο έληαζεο αθηηλνβνιίαο 

κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε πξνο πηα θαηεχζπλζε επλνείηαη ε κεηάδνζε ηεο 

ειεθηξνκαγλεηηθήο ελέξγεηαο. Μηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο θεξαίεο ζπγθξίζεσο είλαη ε 

ηζοηροπηθή θεραία, ε νπνία δελ είλαη δπλαηφ λα ππάξμεη ζηελ πξάμε. Παξφια απηά, 

ελαξκνλίδεηαη κε ηελ ηδηφηεηα ηεο ζπλνιηθά κε θαηεπζπληηθήο αθηηλνβνιίαο (δειαδή 

έρεη έλα ηέιεηα ζθαηξηθφ δηάγξακκα αθηηλνβνιίαο), γεγνλφο πνπ ηελ θαζηζηά άθξσο 

ρξήζηκε γηα λα πεξηγξάςεη ην θέξδνο ησλ πξαγκαηηθψλ θεξαηψλ. 

Γηα ηελ ηζοηροπηθή θεραία ηζρχεη: 

𝑃  0 𝑟 =
𝑊𝑟𝑎𝑑

4𝜋𝑟2
𝑟       (2.3) 

φπνπ 𝑊𝑟𝑎𝑑  ε ηζτύς αθηηλοβοιίας, ελψ ε έληαζε αθηηλνβνιίαο είλαη ζηαζεξή: 

𝑈0 =
𝑊𝑟𝑎𝑑

4𝜋
      (2.4) 

Σν θαηεσζσληηθό θέρδος κηαο θεξαίαο νξίδεηαη σο ν ιφγνο ηεο ππθλφηεηαο ηζρχνο πνπ 

παξάγεηαη απφ κηα πξαγκαηηθή θεξαία ζε κηα θαηεχζπλζε πξνο ηελ ππθλφηεηα 

ηζρχνο πνπ παξάγεηαη απφ κηα ηζνηξνπηθή θεξαία ε νπνία αθηηλνβνιεί ηελ ίδηα 

ζπλνιηθή ηζρχ. Απνηειεί ινηπφλ έλα κέηξν ηεο ηθαλφηεηαο ηεο πξαγκαηηθήο θεξαίαο 

λα ζπγθεληξψλεη ηελ αθηηλνβνιία ηεο. 

𝐷𝑔 휃,𝜑 =
𝑈 휃,𝜑 

𝑈0
= 4𝜋

𝑈 휃,𝜑 

𝑊𝑟𝑎𝑑
     (2.5) 

Όηαλ ιακβάλεηαη ε θαηεχζπλζε ηεο κέγηζηεο αθηηλνβνιίαο ηεο πξαγκαηηθήο θεξαίαο, 

ην θέξδνο θαηεπζπληηθφηεηαο γίλεηαη κέγηζην γηα απηή ηε θεξαία θαη νλνκάδεηαη 

θαηεσζσληηθόηεηα. 

𝐷𝑚 = 𝐷𝑔   휃,𝜑  𝑚𝑎𝑥 =
𝑈  휃,𝜑  𝑚𝑎𝑥

𝑈0
= 4𝜋

𝑈  휃,𝜑  𝑚𝑎𝑥
𝑊𝑟𝑎𝑑

   (2.6) 

Αλ ηψξα ζπγθξίλνπκε ηηο εηζφδνπο θαη φρη ηελ ηζρχο πνπ αθηηλνβνιείηαη, ηφηε ην 

θέξδνο ηεο θεξαίαο κεηψλεηαη, θαζψο έλα κέξνο ηεο ηζρχο εηζφδνπ ζπαηαιηέηαη ζηελ 
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θεξαία. Ζ λέα πνζφηεηα είλαη γλσζηή σο θέρδος ηζτύος θαη ηζνχηαη κε ηελ 

θαηεπζπληηθφηεηα πνιιαπιαζηαζκέλε κε ηνλ βαζκφ απνδφζεσο ηεο θεξαίαο. Ζ ηζρχο 

αθηηλνβνιίαο ζπλδέεηαη κε ηελ ηζρχ ηξνθνδφηεζεο κε ηε παξαθάησ ζρέζε: 

𝑊𝑟𝑎𝑑 = 𝑛𝑟𝑊𝑖𝑛              (2.7) 

Ζ ηηκή ηνπ ζσληειεζηή απόδοζες (nr) είλαη κηθξφηεξε απφ 1 θαη απηφ νθείιεηαη ηφζν 

ζηηο σκηθέο απψιεηεο ηεο θεξαίαο φζν θαη ζηελ ηζρχ πνπ αλαθιάηαη ιφγσ ηεο κε 

πξνζαξκνγήο κε ηελ γξακκή κεηαθνξάο. Δπνκέλσο γηα ην θέρδος ηζτύος ηεο 

θεξαίαο έρνπκε:  

G = nrDm                 (2.8) 

Ωο εύρος δώλες κηαο θεξαίαο νξίδεηαη ην εχξνο ησλ ζπρλνηήησλ κέζα ζην νπνίν 

επηηπγράλεηαη κηα ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε, ζε ζρέζε κε θάπνην κέγεζνο. πλήζσο 

απηφ ην κέγεζνο είλαη ε θαηεπζπληηθφηεηα. ην ζεκείν φπνπ ε ηζρχο ηεο θεξαίαο 

κεηψλεηαη ζην κηζφ ηεο κέγηζηεο ηηκήο ηεο (-3dB),ηφηε  ην κέγηζην θαη ην ειάρηζην ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εχξνπο δψλεο ζπρλνηήησλ ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε θεξαία έρεη 

επηηεπρζεί νπφηε θαη ε απφδνζε ηεο θεξαίαο κεηψλεηαη ζηαδηαθά. Γηα θεξαίεο ζηελήο 

δψλεο, ην εχξνο δψλεο εθθξάδεηαη σο πνζνζηφ ηεο θεληξηθήο ζπρλφηεηαο ηνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, εχξνο δψλεο 10% ζεκαίλεη φηη ε δηαθνξά ηεο ρακειφηεξεο απφ ηελ 

πςειφηεξε ζπρλφηεηα είλαη ην 10% ηεο θεληξηθήο ζπρλφηεηαο. Γηα ηηο θεξαίεο επξείαο 

δψλεο, ην εχξνο δψλεο εθθξάδεηαη σο ν ιφγνο ηεο κεγαιχηεξεο πξνο ηελ κηθξφηεξε 

ζπρλφηεηα (π.ρ. 4:1). Ζ αληίζηαζε εηζφδνπ (input impedance) απνηειεί ην κέγεζνο 

πνπ ραξαθηεξίδεη κηα θεξαία σο ζηνηρείν θπθιψκαηνο. ηε γεληθή πεξίπησζε είλαη 

κηγαδηθή θαη νξίδεηαη σο ην πειίθν ηεο ηάζεο πξνο ην ξεχκα πνπ εκθαλίδεη ε θεξαία 

ζηα άθξα ηεο. Μπνξνχκε λα γξάςνπκε: 

𝑍𝑎 = 𝑅𝑎 + 𝑗𝑋𝑎             (2.9) 

φπνπ Rα  είλαη ην πξαγκαηηθφ θαη Xα ην θαληαζηηθφ κέξνο ηεο αληίζηαζεο εηζφδνπ 

Zα. Σν πξαγκαηηθφ κέξνο απνηειείηαη, γεληθά, απφ δχν φξνπο, ηελ αληίζηαζε 

αθηηλοβοιίας (radiation resistance) Rr θαη ηελ αληίζηαζε απωιεηώλ (loss resistance) 

RL. Γειαδή: 

𝑅𝑎 = 𝑅𝑟 + 𝑅𝐿        (2.10) 
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Ζ αληίζηαζε αθηηλνβνιίαο νξίδεηαη σο ε σκηθή αληίζηαζε πνπ αλ δηαξξεφηαλ κε ην 

ξεχκα εηζφδνπ ζα θαηαλάισλε ηε κέζε ηζρχ αθηηλνβνιίαο θαη δίλεηαη απφ ηελ 

αθφινπζε ζρέζε: 

𝑅𝑟 =
𝑃𝑟𝑎𝑑

𝐼휀
2        (2.11) 

φπνπ Ηε είλαη ε ελεξγφο ηηκή ηνπ ξεχκαηνο εηζφδνπ ηεο θεξαίαο. 

Δπεηδή ηα ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα πνπ αθηηλνβνινχληαη απφ κηα θεξαία έρνπλ ηα 

δηαλχζκαηα ηνπ ειεθηξηθνχ θαη ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ ζε νξζέο γσλίεο κεηαμχ ηνπο 

θαη κε ηε ζεηξά ηνπο θάζεηα ζηελ δηεχζπλζε δηαδφζεσο, ιέγεηαη φηη είλαη ποιωκέλα, 

φπσο είλαη θαη ε ίδηα ε θεξαία. Ζ δηεχζπλζε ηεο πφισζεο ζεσξείηαη φηη είλαη ε ίδηα κε 

ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ δηαλχζκαηνο ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ ηνπ αθηηλνβνινχληνο 

θχκαηνο. Απιέο θεξαίεο κπνξνχλ ινηπφλ λα είλαη νξηδφληηα ή θαηαθφξπθα 

πνισκέλεο (δειαδή νη ίδηεο νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο), αληίζηνηρα. Πην πνιχπινθεο 

θεξαίεο κπνξνχλ λα είλαη θπθιηθά πνισκέλεο, ηφζν θαηαθφξπθα φζν θαη νξηδφληηα 

πνισκέλα θχκαηα αθηηλνβνινχληαη, κε ίζε ηζρχ θαη ηα δχν. Αλ νη δχν ζπληζηψζεο δελ 

έρνπλ ηελ ίδηα ηζρχ, ηφηε ε θεξαία ιέγεηαη φηη είλαη ειιεηπηηθά πνισκέλε. Μία άιιε 

παξάκεηξνο πνπ ραξαθηεξίδεη κηα θεξαία ιήςεο είλαη ε ελεργός επηθάλεηα ε νπνία 

αληηπξνζσπεχεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα ζπιιέγεη ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή ηζρχ πνπ 

θαηαθζάλεη ζηελ πεξηνρή ηεο. Δλεξγφο επηθάλεηα είλαη ε ππνζεηηθή επηθάλεηα πνπ ζα 

ζπλέιεγε απφ ην ειεθηξνκαγλεηηθφ πεξηβάιινλ ηεο θεξαίαο ηζρχ ίζε κε απηήλ πνπ 

ζπιιέγεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε θεξαία. 

𝐴𝑒 =
𝑊𝑇

𝑃𝛼𝜈
         (2.12) 

φπνπ WT ε ηζρχο ζηνπο αθξνδέθηεο ηεο θεξαίαο θαη Pαλ ην κέηξν ηνπ δηαλχζκαηνο                                                   

Poynting ηνπ πξνζπίπηνληνο ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ ζηελ πεξηνρή ηεο. Μπνξεί 

λα απνδεηρζεί φηη γηα θάζε θεξαία ε ελεξγφο επηθάλεηα έρεη κηα αλαινγηθή ζρέζε κε 

ηελ θαηεπζπληηθφηεηα θαη ηζρχεη: 

𝛢𝑒 =
𝜆2

4𝜋
𝐷𝑚             (2.13) 
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2.2  Εύδη Κεραιών 

Ζ ηαμηλφκεζε ησλ θεξαηψλ κπνξεί λα γίλεη κε βάζε ηε ζπρλφηεηα θαη ην κέγεζνο 

Οη θεξαίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο πςειέο ζπρλφηεηεο (HF) είλαη δηαθνξεηηθέο 

απφ απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο πνιχ πςειέο (VHF), νη νπνίεο κε ηε ζεηξά 

ηνπο είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο κηθξνθπκαηηθέο θεξαίεο. Σν κήθνο θχκαηνο είλαη 

δηαθνξεηηθφ γηα δηαθνξεηηθέο ζπρλφηεηεο, έηζη νη θεξαίεο πξέπεη λα έρνπλ 

δηαθνξεηηθφ κέγεζνο γηα λα εθπέκπνπλ ζήκαηα ζην ζσζηφ κήθνο θχκαηνο. ηηο 

κηθξνθπκαηηθέο θεξαίεο κε ηηο νπνίεο ζα αζρνιεζνχκε ζηελ ζπρλφηεηα ησλ 2,4 GHz 

ην κήθνο θχκαηνο είλαη 12,5 εθ.   

Καηεπζπληηθφηεηα 

Οη θεξαίεο κπνξεί λα είλαη νκνηνθαηεπζπληηθέο, ηνκέα ή θαηεπζπληηθέο. Οη 

νκνηνθαηεπζπληηθέο εθπέκπνπλ ηελ ίδηα ηζρχ ζε έλα πιήξεο δηάγξακκα 360 κνηξψλ. 

Οη πην γλσζηέο νκνηνθαηεπζπληηθέο θεξαίεο είλαη ην δίπνιν θαη νη  ground plane. Οη 

θεξαίεο ηνκέα εθπέκπνπλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Ζ δέζκε κπνξεί λα είλαη 

1800 πιαηηά ή 600 ζηελή. ηηο θαηεπζπληηθέο θεξαίεο ε εθπεκπφκελε δέζκε είλαη 

αθφκα πην ζηελή. Έρνπλ ην κεγαιχηεξν θέξδνο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δεχμεηο 

καθξηλψλ απνζηάζεσλ. Μεξηθέο θαηεπζπληηθέο θεξαίεο είλαη ε Yagi-Uda, ε biquad, ε 

ρνάλε, ε ειηθνεηδήο, νη κηθξνηαηληαθέο, ην παξαβνιηθφ πηάην θ.α. 

Φπζηθή θαηαζθεπή 

Οη θεξαίεο κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, 

πνηθίιινληαο απφ απιά θαιψδηα, παξαβνιηθά πηάηα, αθφκα θαη κεηαιιηθά 

ηελεθεδάθηα.   

Δθαξκνγή 

Οη εθαξκνγέο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε δχν ηχπνπο θπξίσο: Point to 

multipoint- broadcast θαη point to point. Γηα θάζε κία εθαξκνγή ρξεζηκνπνηείηαη 

δηαθνξεηηθφο ηχπνο θεξαίαο. Οη ζηαζκνί βάζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πνιιαπιά 

ζεκεία πξφζβαζεο (Base Stations are used for multipoint access). Γχν επηινγέο 

είλαη νη Omni θεξαίεο, νη νπνίεο είλαη νκνηνθαηεπζπληηθέο θαη νη θεξαίεο ηνκέα, νη 

νπνίεο επηθεληξψλνληαη ζε κία κηθξή πεξηνρή. ηηο πεξηπηψζεηο ζεκείν ζε ζεκείν 

ρξεζηκνπνηνχληαη θεξαίεο γηα λα ζπλδέζνπλ δχν πεξηνρέο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε 

θαηεπζπληηθέο θεξαίεο. 
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Οη πην θνηλέο θεξαίεο γηα ηελ ζπρλφηεηα ησλ 2,4 GHz είλαη νη αθφινπζεο: 

 1/4 κήθνπο θχκαηνο Ground Plane 

 Κεξαία Yagi-Uda 

 Κεξαία  ρνάλεο 

 Παξαβνιηθφ πηάην 

 BiQuad 

 Κεξαία ηνκέα 

 Μηθξνηαηληαθέο 

 

 

2.3 Μικροταινιακϋσ κεραύεσ 

2.3.1 Ειςαγωγό 

Μία ζηνηρεηνθεξαία , ζηελ πην απιή ηεο κνξθή, απνηειείηαη απφ έλαλ αγσγφ ζηελ κία 

πιεπξά ελφο δηειεθηξηθνχ πιηθνχ θαη ηελ γείσζε ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ. Ο αγσγφο 

είλαη ζε γεληθέο γξακκέο θαηαζθεπαζκέλνο απφ αγψγηκν πιηθφ φπσο ν ραιθφο ή ν 

ρξπζφο θαη κπνξεί λα έρεη θάζε επηζπκεηφ ζρήκα. Ο αγσγφο θαη ε γξακκή 

ηξνθνδνζίαο ηνπ είλαη θσηνγξαθηθά ηππσκέλνη ζην δηειεθηξηθφ.  

 

ρήκα 2.1 Γνκή κηαο κηθξνηαηληαθήο ζηνηρεηνθεξαίαο 
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Γηα λα απινπνηεζεί ε αλάιπζε θαη ε εθηίκεζε ηεο απφδνζεο, ν αγσγφο είλαη γεληθά 

ηεηξάγσλνο, νξζνγψληνο, θπθιηθφο, ηξηγσληθφο, ειιεηπηηθφο ή έρεη έλα απιφ ζρήκα 

φπσο θαίλνληαη θαη ζην παξαθάησ ζρήκα (2.2). ε έλαλ νξζνγψλην αγσγφ ην κήθνο 

L είλαη ζπλήζσο 0,3333𝜆0 < 𝐿 < 0,5𝜆0 , φπνπ 𝜆0  είλαη ην κήθνο θχκαηνο ζηνλ 

ειεχζεξν ρψξν. Ο αγσγφο πξέπεη λα είλαη αξθεηά ιεπηφο ψζηε 𝑡 ≪ 𝜆0, (φπνπ t είλαη 

ην πάρνο ηνπ αγσγνχ). Σν χςνο h ηνπ δηειεθηξηθνχ είλαη ζπλήζσο 0,003𝜆0 ≤  ≤

0,05𝜆0. Ζ δηειεθηξθή ζηαζεξά (εr) θπκαίλεηαη ζε έλα εχξνο 2,2 ≤ 휀𝑟 ≤ 12. 

 

ρήκα 2.2 Κνηλά ζρήκαηα κηθξνηαηληαθψλ ζηνηρείσλ 

 

Οη κηθξνηαηληαθέο θεξαίεο εθπέκπνπλ θπξίσο ιφγσ ησλ πεδίσλ πεξίζιαζεο κεηαμχ 

ησλ άθξσλ ηνπ αγσγνχ θαη ηνπ επηπέδνπ γείσζεο. Γηα ηελ θαιή απφδνζε ηεο 

θεξαίαο, είλαη επηζπκεηφ έλα παρχ δηειεθηξηθφ κε πνιχ ρακειή δηειεθηξηθή ζηαζεξά 

δεδνκέλνπ φηη απηφ παξέρεη θαιχηεξε απφδνζε, κεγαιχηεξν εχξνο δψλεο θαη 

θαιχηεξε αθηηλνβνιία. Ωζηφζν, κηα ηέηνηα ξχζκηζε νδεγεί ζε κεγαιχηεξν κέγεζνο 

θεξαίαο. Γηα λα ζρεδηάζνπκε κηα κηθξνχ κεγέζνπο κηθξνηαηληαθή θεξαία, πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη πςειφηεξε δηειεθηξηθή ζηαζεξά ε νπνία είλαη ιηγφηεξν 

απνηειεζκαηηθή θαη νδεγεί ζε ζηελφηεξν εχξνο δψλεο. Ωο εθ ηνχηνπ, κία 

ζπκβηβαζηηθή ιχζε πξέπεη λα επηηεπρζεί κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο θεξαίαο θαη ηελ 

απφδνζε ηεο θεξαίαο. 
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2.3.2 Πλεονεκτόματα και μειονεκτόματα 

Οη κηθξνηαηληαθέο ζηνηρεηνθεξαίεο απμάλνπλ ηε δεκνηηθφηεηα ηνπο γηα ρξήζε ζε 

αζχξκαηεο εθαξκνγέο, ράξε ζην ρακειφ πξνθίι ηεο δνκήο ηνπο. Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη 

εμαηξεηηθά ζπκβαηέο γηα ελζσκαησκέλεο θεξαίεο ζε θνξεηέο αζχξκαηεο ζπζθεπεο, 

φπσο θηλεηά ηειέθσλα, ζπζθεπέο ηειεεηδνπνίεζεο θιπ. Έλαο άιινο ηνκέαο φπνπ 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία είλαη ζηηο δνξπθνξηθέο επηθνηλσλίεο.  

Μεξηθά απφ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηνπο είλαη ηα αθφινπζα: 

 Μηθξφ βάξνο θαη δηαζηάζεηο 

 Δπίπεδε δηακφξθσζε ρακεινχ πξνθίι πνπ κπνξεί εχθνια λα θηινμελεζεί ζε 

ζχκκνξθε επηθάλεηα. 

  Υακειφ θφζηνο θαηαζθεπήο, σο εθ ηνχηνπ κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ ζε 

κεγάιεο πνζφηεηεο. 

 Τπνζηεξίδνπλ θαη γξακκηθή θαη θπθιηθή πφισζε. 

 Μπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ εχθνια ζε νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα 

κηθξνθπκάησλ. 

 Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα δηπιήο θαη ηξηπιήο ζπρλφηεηαο ιεηηνπξγίαο. 

 Δίλαη κεραληθά αλζεθηηθέο φηαλ ηνπνζεηνχληαη ζε άθακπηεο επηθάλεηεο. 

Οη κηθξνηαηληαθέο ζηνηρεηνθεξαίεο έρνπλ κία ζεηξά απφ κεηνλεθηήκαηα ζε ζχγθξηζε κε 

ηηο ζπκβαηηθέο θεξαίεο. Μεξηθά απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δίλνληαη παξαθάησ: 

 Πεξηνξηζκέλν εχξνο δψλεο 

 Μηθξή απφδνζε 

 Μηθξφ θέξδνο 

 Δμσγελήο αθηηλνβνιία απφ ηξνθνδνζίεο θαη δηαθιαδψζεηο 

 Υακειή ηθαλφηεηα κεηαζρεκαηηζκνχ ξεχκαηνο 

 Γηεγέξζεηο επηθαλεηαθψλ θπκάησλ. 

Οη κηθξνθπκαηηθέο ζηνηρεηνθεξαίεο έρνπλ πνιχ πςειφ ζπληειεζηή πνηφηεηαο (Q). Ο 

ζπληειεζηήο αληηπξνζσπεχεη ηηο απψιεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θεξαία. Μεγάινο 

ζπληειεζηήο νδεγεί ζε ζηελφ εχξνο δψλεο θαη ρακειή απφδνζε. Ο ζπληειεζηήο 

κπνξεί λα κεησζεί κε ηελ αχμεζε ηνπ πάρνπο ηνπ δηειεθηξηθνχ ππνζηξψκαηνο. Αιιά 

φζν απμάλεηαη ην πάρνο ηφζν απμάλεηαη ην ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο ηζρχο εθπνκπήο 

πνπ κεηαηξέπεηαη ζε επηθαλεηαθφ θχκα. Ζ ζπκβνιή θπκάησλ επηθαλείαο ζεσξείηαη 

αλεπηζχκεηε απψιεηα ηζρχνο, θαζψο βξίζθνληαη δηάζπαξηα ζηηο θακπχιεο ηνπ 
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δηειεθηξηθνχ θαη πξνθαινχλ ππνβάζκηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θεξαίαο. Άιια 

πξνβιήκαηα, φπσο ην κηθξφηεξν θέξδνο θαη ρακειή ηθαλφηεηα κεηαζρεκαηηζκνχ 

ξεχκαηνο κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ κε ηε ρξήζε κηαο ζπζηνηρίαο γηα ηε δηακφξθσζε 

ησλ ζηνηρείσλ. 

 

2.3.3 Μϋθοδοι τροφοδοςύασ 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο ηερληθέο κε ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα ηξνθνδνηήζνπκε κία 

κηθξνηαηληαθή θεξαία. Οη πην δηαδεδνκέλεο είλαη ε ηξνθνδνζία κε κηθξνηαηληαθή 

γξακκή (microstrip line), κε νκναμνληθή πξφκπα (coaxial feed), κε ζχδεπμε κέζσ 

δηαθξάγκαηνο (Aperture – coupled feed) θαη κε ζχδεπμε ιφγσ γεηηλίαζεο (proximity – 

coupled feed). Οη ηερληθέο απηέο παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 2.3 ελψ ηα ηζνδχλακα 

θπθιψκαηά ηνπο παξαηίζεληαη ζην ζρήκα 2.4  

Ζ ηξνθνδνζία κε κηθξνηαηληαθή γξακκή είλαη εχθνιε ζηελ θαηαζθεπή, απιή ζηε 

πξνζαξκνγή κε ηε κηθξνηαηληαθή θεξαία, κε έιεγρν ηνπ ζεκείνπ επαθήο ή κε ηε 

ρξήζε ελφο κεηαζρεκαηηζηή ι/4, θαη εχθνιε ζηε κνληεινπνίεζε. Παξφια απηά θαζψο 

απμάλεηαη ην πάρνο ηνπ δηειεθηξηθνχ, απμάλνληαη θαη ηα επηθαλεηαθά θχκαηα θαζψο 

επίζεο θαη ε παξαζηηηθή αθηηλνβνιία απφ ηε ηξνθνδνζία πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα 

ηε κείσζε ηνπ εχξνπο ζπρλνηήησλ. ηε ηξνθνδνζία κε νκναμνληθφ θαιψδην, ν 

εζσηεξηθφο αγσγφο ζπλδέεηαη ζηε κεηαιιηθή ηαηλία (patch) ελψ ν εμσηεξηθφο ζην 

επίπεδν γείσζεο. Καη απηή ε κέζνδνο είλαη εχθνιε ζηελ πινπνίεζε θαη ηελ 

πξνζαξκνγή θαη έρεη ρακειή παξαζηηηθή αθηηλνβνιία. Παξνπζηάδεη ην κεηνλέθηεκα 

ηνπ κηθξνχ εχξνπο ζπρλνηήησλ θαη ηε δχζθνιε κνληεινπνίεζε εηδηθά γηα δηειεθηξηθά 

κεγάινπ πάρνπο (h>0.02ι
ν
). Σφζν ε ηξνθνδνζία κέζσ κηθξνηαηληαθήο γξακκήο φζν 

θαη κε νκναμνληθφ θαιψδην εηζάγνπλ αζπκκεηξίεο νη νπνίεο νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε 

ξπζκψλ κεγαιχηεξεο ηάμεο πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε αθηηλνβνιίαο κε 

θάζεηε πφισζε ζην επηζπκεηφ επίπεδν (cross – polarized). Γηα λα μεπεξαζηνχλ 

απηά ηα πξνβιήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη νη κέζνδνη ηξνθνδνζίαο κε ζχδεπμε κέζσ 

δηαθξάγκαηνο θαη κε ζχδεπμε ιφγσ γεηηλίαζεο.  

Ζ κέζνδνο ηεο ζχδεπμεο κέζσ δηαθξάγκαηνο είλαη ε πην δχζθνιε απ’ φιεο ζηελ 

πινπνίεζε, έρνληαο επίζεο θαη ζηελφ εχξνο ζπρλνηήησλ. Παξφια απηά είλαη εχθνιε 

ζηε κνληεινπνίεζε θαη έρεη κέηξηα παξαζηηηθή αθηηλνβνιία. Τινπνηείηαη κε ηε ρξήζε 

δχν δηειεθηξηθψλ ηα νπνία ρσξίδνληαη απφ ην επίπεδν γείσζεο. ην θάησ κέξνο ηνπ 

ρακειφηεξνπ δηειεθηξηθνχ ππάξρεη κία κηθξνηαηληαθή γξακκή ηξνθνδνζίαο πνπ 
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ηξνθνδνηεί κε ελέξγεηα ηε κεηαιιηθή ηαηλία κέζσ κηαο νπήο πνπ ππάξρεη ζην 

επίπεδν γείσζεο πνπ ρσξίδεη ηα δχν δηειεθηξηθά. πλήζσο ην θάησ ππφζηξσκα έρεη 

ρακειή δηειεθηξηθή ζηαζεξά, ελψ ην πάλσ είλαη παρχ θαη κε πςειή δηειεθηξηθή 

ζηαζεξά. Σν επίπεδν γείσζεο απνκνλψλεη ηελ ηξνθνδνζία απφ ην ζηνηρείν 

αθηηλνβνιίαο, ελψ παξάιιεια ειαρηζηνπνηεί ηελ επίδξαζε ζηε πνηφηεηα πφισζεο 

θαη ζην δηάγξακκα αθηηλνβνιίαο ηεο παξαζηηηθήο αθηηλνβνιίαο απφ ην ζχζηεκα 

ηξνθνδνζίαο. 

 

ρήκα 2.3 Οη θπξηφηεξεο κέζνδνη ηξνθνδνζίαο κηθξνηαηληαθψλ θεξαηψλ [1] 
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Όια ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο ηξνθνδνζίαο (είδνο πιηθνχ, πάρνο κηθξνηαηληαθήο 

γξακκήο, ζέζε ηξνθνδνζίαο) επηιέγνληαη θαηάιιεια γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο 

απφδνζεο. Ζ πξνζαξκνγή πεηπραίλεηαη κε ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ πάρνπο γηα 

ηελ κηθξνηαηληαθή γξακκή θαη κήθνπο ηεο νπήο ζην επίπεδν γείσζεο. Ζ ηειεπηαία 

κέζνδνο ηξνθνδνζίαο, ζχδεπμε ιφγσ γεηηλίαζεο, παξέρεη ην κεγαιχηεξν εχξνο 

ζπρλνηήησλ απφ ηηο ηέζζεξηο, είλαη εχθνιε ζηε κνληεινπνίεζε θαη έρεη ρακειή 

παξαζηηηθή αθηηλνβνιία. Αληίζεηα είλαη αξθεηά δχζθνιε ε πινπνίεζή ηεο. Ζ ζσζηή 

πξνζαξκνγή ηεο ζηελ θεξαία επηηπγράλεηαη κε εθινγή ηνπ θαηάιιεινπ κήθνπο 

γξακκήο θαη ηνπ ιφγνπ ησλ παρψλ ηνπ κεηαιιηθνχ ηεκαρίνπ θαη ηεο γξακκήο. 

 

ρήκα 2.4 Ηζνδχλακα θπθιψκαηα ησλ ηξνθνδνζηψλ κηθξνηαηληαθψλ θεξαηψλ [1] 

 

 

 

 

 



 
 

33 
 

2.3.4 Μϋθοδοι ανϊλυςησ μικροταινιακών κεραιών  

ηελ αλάιπζε ησλ κηθξνηαηληαθψλ θεξαηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξα κνληέια ηα 

νπνία ρσξίδνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο. Σα πξνζεγγηζηηθά θαη ηα αθξηβή. ηελ 

πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ ηα κνληέια ηεο γξακκήο κεηαθνξάο (transmission line 

model), ηνπ αληερείνπ (cavity model), ελψ ζηε δεχηεξε ηνπ πιήξνπο θχκαηνο (full 

wave model) ην νπνίν πεξηιακβάλεη νινθιεξσηηθέο εμηζψζεηο θαη κέζνδν ησλ 

ξνπψλ. Σν κνληέιν ηεο γξακκήο κεηαθνξάο είλαη ην πην εχθνιν απ’ φια, πεξηγξάθεη 

αξθεηά θαιά ηε θπζηθή πιεπξά ηεο θεξαίαο αιιά δελ είλαη αξθεηά αθξηβέο θαη δελ 

πεξηγξάθεη ζσζηά ην θαηλφκελν ηεο ζχδεπμεο. πγθξηλφκελν κε ηε γξακκή 

κεηαθνξάο ην κνληέιν αληερείνπ είλαη πην αθξηβέο αιιά ηαπηφρξνλα θαη πην 

πνιχπινθν ρσξίο λα παξνπζηάδεη βειηίσζε ζηελ πεξηγξαθή ηεο ζχδεπμεο. Σέινο ην 

κνληέιν πιήξνπο θχκαηνο, φηαλ εθαξκφδεηαη ζσζηά, είλαη πνιχ αθξηβέο, 

πξνζαξκφζηκν θαη κπνξεί λα πεξηγξάςεη απφ απιά ζηνηρεία κέρξη ζηνηρεηνθεξαίεο 

πνπ απνηεινχληαη απφ πνιχ κεγάιν αξηζκφ ζηνηρείσλ ηα νπνία είλαη δπλαηφ λα 

δεκηνπξγνχλ πνηθίιεο δηαηάμεηο. Λνγηθφ είλαη λα απνηειεί θαη ην πην πνιχπινθν 

κνληέιν. ην κνληέιν απηφ βαζίδεηαη θαη ην πξφγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε 

παξνχζα εξγαζία ην Advanced Design System (ADS) ηεο Agilent.  

 

2.3.5 Η ςύνθετη αντύςταςη ειςόδου τησ μικροταινιακόσ 

κεραύασ  

Ζ ζχλζεηε αληίζηαζε εηζφδνπ ηεο κηθξνηαηληαθήο θεξαίαο έρεη άκεζε εμάξηεζε απφ 

ηε ζέζε ηξνθνδνζίαο ηεο θεξαίαο. Γη’ απηφ ε επηινγή ηεο ζέζεο ηξνθνδνζίαο κηαο 

κηθξνηαηληαθήο θεξαίαο γίλεηαη πξνζεθηηθά ψζηε λα επηηεπρζεί ε πξνζαξκνγή ηεο 

θεξαίαο ζην ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο. Σφζν ην πξαγκαηηθφ φζν θαη ην κηγαδηθφ κέξνο 

ηεο ζχλζεηεο αληίζηαζεο κεηαβάιινληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζπρλφηεηα. ηελ 

ηδαληθή πεξίπησζε παξνπζηάδνπλ κία ζπκκεηξία γχξσ απφ ηελ θεληξηθή ζπρλφηεηα, 

κε ηελ αληίδξαζε ζηε ζπρλφηεηα ζπληνληζκνχ λα ηζνχηαη κε ην κέζν φξν ηεο 

κέγηζηεο - ειάρηζηεο ηηκήο ηεο φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 2.5.  

 

πλήζσο ε αληίζηαζε ηξνθνδνζίαο είλαη πνιχ κηθξή ζπγθξηλφκελε κε ηελ αληίζηαζε 

ζπληνληζκνχ γηα πνιχ ιεπηά ππνζηξψκαηα. Γηα ππνζηξψκαηα κε κεγάιν πάρνο 

φκσο ε αληίζηαζε παίξλεη αξθεηά ζεκαληηθή ηηκή θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη 
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ππφςε ζηνπο ππνινγηζκνχο θαηά ηε δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο αιιά θαη ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο ζπρλφηεηαο ζπληνληζκνχ. Ζ κεηαβνιή ηεο αληίζηαζεο ηξνθνδνζίαο 

ζαλ ζπλάξηεζε ηεο ζπρλφηεηαο κπνξεί λα εμεγεζεί κε ηε βνήζεηα ηνπ κνληέινπ 

αληερείνπ γηα νξζνγψληα κηθξνηαηληαθή θεξαία, φπνπ θάζε κία απφ ηηο ηέζζεξηο 

πιεπξέο ζεσξείηαη σο έλαο αγψγηκνο καγλεηηθφο ηνίρνο. Όζνλ αθνξά ηελ ζχλζεηε 

αληίζηαζε νη καγλεηηθνί ηνίρνη ιακβάλνληαη ππφςε ζηνπο ππνινγηζκνχο αθνχ 

δεκηνπξγνχλ πνιιαπιά είδσια, ην ξεχκα ησλ νπνίσλ ξέεη ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε κ’ 

απηή ηεο ηξνθνδνζίαο.  

 

ρήκα 2.5 Ζ κεηαβνιή ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη ηνπ θαληαζηηθνχ κέξνπο ηεο 

ζχλζεηεο αληίζηαζεο  εηζφδνπ κηαο νξζνγσληθήο κηθξνηαηληαθήο θεξαίαο [1]  

Όηαλ ην ζεκείν ηξνθνδνζίαο είλαη καθξηά απφ ηα άθξα ηεο θεξαίαο ηα καγλεηηθά 

πεδία ησλ εηδψισλ θαη ηεο ηξνθνδνζίαο δελ επηθαιχπηνληαη. Έηζη ε επαγσγή πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ απνζεθεπκέλε καγλεηηθή ελέξγεηα ζε κηα πεξηνρή θνληά ζηε 

ηξνθνδνζία ζα εμαξηάηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ην ξεχκα ηεο ηξνθνδνζίαο. Όηαλ 

φκσο ε ηξνθνδνζία βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο πιεπξέο ηεο κηθξνηαηληαθήο θεξαίαο 

ηφηε ε ηξνθνδνζία θαη ην είδσιν πνπ αληηζηνηρεί ζ’ απηή ηε καγλεηηθή πιεπξά 

ζπκπίπηνπλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ην δηπιαζηαζκφ ηνπ απνζεθεπκέλνπ 

καγλεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ηζνδχλακνπ θπθιψκαηνο, θαη ηνλ ηεηξαπιαζηαζκφ ηεο 
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έληαζεο ηεο καγλεηηθήο ελέξγεηαο. Δπεηδή φκσο ν φγθνο ηεο πεξηνρήο ειέγρνπ είλαη 

κφιηο ν κηζφο ζε ζρέζε κ’ απηφλ πνπ πξνθχπηεη φηαλ ε ηξνθνδνζία ηνπνζεηείηαη 

καθξηά απφ ηηο πιεπξέο, ε απνζεθεπκέλε καγλεηηθή έληαζε είλαη δηπιάζηα απ’ απηή 

πνπ ζα ππήξρε αλ είρακε κφλν ηε ηξνθνδνζία. Γη απηφ ε επαγσγή θαη ε αληίζηαζε 

είλαη δηπιάζηεο απ’ απηέο πνπ πξνθχπηνπλ φηαλ ε ηξνθνδνζία ηνπνζεηείηαη καθξηά 

απφ ηηο πιεπξέο ηεο κηθξνηαηληαθήο θεξαίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηξνθνδνζία ηεο 

θεξαίαο ηνπνζεηεζεί ζε κία απφ ηηο γσλίεο ηεο, κε παξφκνην ζπιινγηζκφ πξνθχπηεη 

φηη επαγσγή θαη ε αληίζηαζε είλαη πιένλ ηεηξαπιάζηα. πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ ε 

κεγαιχηεξε αληίζηαζε πξνθχπηεη φηαλ ε ηξνθνδνζία ηνπνζεηείηαη ζε κία απφ ηηο 

γσλίεο ηεο θεξαίαο ελψ ε κηθξφηεξε φηαλ ε ηξνθνδνζία βξίζθεηαη καθξηά απφ ηηο 

πιεπξέο ηεο θεξαίαο. 

2.3.6 Μϋθοδοι τροφοδοςύασ ςτοιχειοκεραιών με μικροταινιακϊ 

ςτοιχεύα   

Όπσο έρεη αλαθεξζεί νη κηθξνηαηληαθέο θεξαίεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη σο ζηνηρεία 

ζηνηρεηνθεξαηψλ. θνπφο ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ζηνηρεηνθεξαηψλ είλαη ε επίηεπμε 

ζπγθεθξηκέλνπ δηαγξάκκαηνο αθηηλνβνιίαο, θαηεπζπληηθφηεηα θαζψο θαη άιισλ 

παξακέηξσλ πνπ είλαη αδχλαην λα επηηεπρζνχλ κε ηε ρξήζε ελφο θαη κφλνπ 

ζηνηρείνπ. Σα ζηνηρεία είλαη δπλαηφ λα ηξνθνδνηνχληαη κε κία θαη κφλν κηθξνηαηληαθή 

γξακκή, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 2.6α ή απφ πνιιέο κηθξνηαηληαθέο γξακκέο νη 

νπνίεο ζρεκαηίδνπλ έλα δίθηπν φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 2.6β.  

 

ρήκα 2.6 Σξνθνδνζία κηθξνηαηληαθψλ θεξαηψλ κε ρξήζε κηθξνηαηληαθψλ 

γξακκψλ [1] 
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Σν πξψην αλαθέξεηαη σο ζεηξηαθφ δίθηπν ηξνθνδνζίαο (series-feed network) θαη ην 

δεχηεξν σο ζχλζεην δίθηπν ηξνθνδνζίαο (corporate-feed network). Σν ζχλζεην 

δίθηπν ηξνθνδνζίαο ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα δηαίξεζε ηζρχνο ηεο ηάμεο ηνπ 2λ (φπνπ 

λ=2, 4, 8, 16 θ.η.ι). Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε δηαβαζκηζκέλσλ γξακκψλ 

(γξακκέο ησλ νπνίσλ ε αληίζηαζε κεηψλεηαη ζηαδηαθά), γηα ηε πξνζαξκνγή ησλ 

ζηνηρείσλ 100Ω κε ην δίθηπν ησλ 50Ω ζρήκα 2.7α, ή κε ηελ ρξήζε κεηαζρεκαηηζηψλ 

ι/4 ζρήκα 2.7β.  

 

 

ρήκα 2.7 Πξνζαξκνγή κε ρξήζε δηαβαζκηζκέλσλ γξακκψλ ή κε 

κεηαζρεκαηηζηέο ι/4 [1] 
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2.3.7 Μεταςχηματιςτόσ τετϊρτου-μόκουσ κύματοσ λ/4 και 

προςαρμογό αντύςταςησ  

ρεδφλ ζε φιεο ηηο εθαξκνγέο γξακκψλ κεηαθνξάο, απαηηείηαη ην θνξηίν λα 

ηζνδπλακεί (ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ) κε ηελ γξακκή. αλ γεληθφο θαλφλαο, 

απηφ πεξηιακβάλεη ηνλ ζπληνληζκφ πέξα απφ ηελ αλεπηζχκεηε αληίζηαζε θνξηίνπ 

(αλ ππάξρεη) θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο εκπέδεζεο πνπ πξνθχπηεη ζηελ ηηκή πνπ 

απαηηείηαη. Ζ γξακκή ηέηαξηνπ-κήθνπο θχκαηνο παξέρεη κνλαδηθέο δπλαηφηεηεο γηα 

κεηαζρεκαηηζκφ εκπέδεζεο κέρξη ηηο πςειφηεξεο ζπρλφηεηεο, θαη είλαη ζπκβαηή κε 

ηηο γξακκέο κεηαθνξάο.  

 

 

ρήκα 2.8 Πξνζαξκνγή αληίζηαζεο κε κεηαζρεκαηηζηή ι/4 

 

Απφ ηε παξαπάλσ ζρέζε θαίλεηαη φηη ε εκπέδεζε ζηελ είζνδν κηαο ηεηάξηνπ κήθνπο 

θχκαηνο γξακκήο εμαξηάηαη απφ ηελ εκπέδεζε ηνπ θνξηίνπ (ε νπνία είλαη ζηαζεξή 

γηα νπνηνδήπνηε θνξηίν ζε κηα ζηαζεξή ζπρλφηεηα) θαη ηε ραξαθηεξηζηηθή εκπέδεζε 

ηεο γξακκήο κεηαθνξάο δηαζχλδεζεο. Αλ απηφ ην Z
0 

κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη, ε 

εκπέδεζε πνπ βιέπνπκε ζηελ είζνδν ζηνλ ι/4 κεηαζρεκαηηζηή ζα κεηαβάιιεηαη 

αληίζηνηρα θαη ην θνξηίν ζα είλαη ηζνδχλακν κε ηελ ραξαθηεξηζηηθή εκπέδεζε ηεο 

θχξηαο γξακκήο. Απηφ ηζνδπλακεί κε ηελ αιιαγή ηεο ζεηξάο ηνπ ιφγνπ ηνπ 

κεηαζρεκαηηζηή γηα λα πξνθχςεη κηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή ζηελ αληίζηαζε εηζφδνπ γηα 

νπνηαδήπνηε αληίζηαζε θνξηίνπ.  

 

Ο κεηαζρεκαηηζηήο ηεηάξηνπ θχκαηνο έρεη κήθνο ι/4 κφλν ζε κηα ζπρλφηεηα. 

Δπνκέλσο είλαη αξθεηά αλεμάξηεηνο ηεο ζπρλφηεηαο θαη ζε απηφ ην ζεκείν είλαη 

αξθεηά παξφκνηνο κε έλα ζπληνληζκέλν high-Q θχθισκα. Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ 
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κεηαζρεκαηηζηή γξακκήο κεηαθνξάο θαη έλα ζπλεζηζκέλν ζπληνληζκέλν 

κεηαζρεκαηηζηή έρεη ζρέζε κε ηελ θαηαζθεπή ηνπο, ελψ ε πξαθηηθή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά είλαη ίδηα. Απηή ε ηδηφηεηα θάλεη ηνλ κεηαζρεκαηηζηή ηεηάξηνπ θχκαηνο 

ρξήζηκν ζαλ θίιηξν, ψζηε λα κελ θηάλνπλ αλεπηζχκεηεο ζπρλφηεηεο ζηε θεξαία. 

Αληίζεηα, αλ απαηηείηαη εθαξκνγή αληίζηαζεο επξείαο δψλεο, ν κεηαζρεκαηηζηήο 

πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί απφ θαιψδην πςειήο αληίζηαζεο γηα λα κεησζεί ην Q , 

απμάλνληαο έηζη ην εχξνο δψλεο.  

2.3.8 Γραμμό μιςού-μόκουσ κύματοσ λ/2 

Ο κεηαζρεκαηηζηήο κηζνχ κήθνπο θχκαηνο έρεη ηελ ηδηφηεηα φηη ε αληίζηαζε εηζφδνπ 

ηνπ ηζνχηαη κε ηελ αληίζηαζε ηνπ θνξηίνπ πνπ ηνπνζεηείηαη ζην ηέινο ηεο γξακκήο 

κηζνχ θχκαηνο. Απηή ε ηδηφηεηα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ ραξαθηεξηζηηθή αληίζηαζε 

ηεο γξακκήο, αιιά εμαξηάηαη απφ ηελ ζπρλφηεηα.  

 

Τπάξρνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα απφ απηή ηελ ηδηφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, ζπρλά δελ 

είλαη πξαθηηθφ λα γίλεηαη άκεζε κέηξεζε ηεο αληίζηαζεο ηνπ θνξηίνπ. ε κηα ηέηνηα 

πεξίπησζε, ε αληίζηαζε κπνξεί λα κεηξεζεί θαηά κήθνο ηεο γξακκήο κεηαθνξάο 

πνπ ζπλδέεηαη ζην θνξηίν, ζε απφζηαζε πνπ είλαη κηζνχ κήθνπο θχκαηνο (ή 

νιφθιεξνο αξηζκφο απφ κηζά κήθε θχκαηνο) απφ ην θνξηίν. Αλ κηα θιεηζηνχ 

θπθιψκαηνο κηζνχ κήθνπο θχκαηνο γξακκή κεηαθνξάο ζπλδεζεί κε ηελ θχξηα 

γξακκή, ε δεχηεξε ζα γίλεη ζην ζεκείν απηφ βξαρπθχθισκα, αιιά κφλν ζηε 

ζπρλφηεηα πνπ ε παξάιιειε γξακκή είλαη κηζνχ κήθνπο θχκαηνο. Απηή ε ζπρλφηεηα 

δελ ζα πεξάζεη ην ζεκείν απηφ, αιιά ζα ην πεξάζνπλ άιιεο ζπρλφηεηεο, εηδηθά αλ 

είλαη πνιχ απνκαθξπζκέλεο απφ ηελ αξρηθή ζπρλφηεηα. Έηζη ε θιεηζηνχ θπθιψκαηνο 

παξάιιειε κηζνχ κήθνπο θχκαηνο γξακκή κεηαθνξάο έρεη γίλεη έλα θίιηξν 

απνθνπήο δψλεο. Σέινο, αλ είλαη γλσζηή ε ζπρλφηεηα ηνπ ζήκαηνο, κηα θιεηζηνχ 

θπθιψκαηνο γξακκή κεηαθνξάο κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηελ γελλήηξηα απηήο ηεο 

ζπρλφηεηαο, θαη κπνξεί λα κεηξεζεί κε κεγάιε αθξίβεηα ην κηζφ ηνπ κήθνπο θχκαηνο 

πάλσ ζε απηή ηελ γξακκή. Γλσξίδνληαο ηελ ζπρλφηεηα θαη ην κήθνο θχκαηνο, κπνξεί 

λα ππνινγηζηεί ε ηαρχηεηα ηνπ θχκαηνο πάλσ ζηελ γξακκή. Έηζη κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί ν παξάγνληαο ηεο ηαρχηεηαο θαη ε δηειεθηξηθή ζηαζεξά ηνπ 

κνλσηηθνχ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 

ΦΕΔΙΑΗ ΜΙΚΡΟΚΤΜΑΣΙΚΩΝ ΣΟΙΦΕΙΟΚΕΡΑΙΩΝ 

3.1 Ειςαγωγό 

ην παξαθάησ θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ νη ζρεδηάζεηο θαη νη πξνζνκνηψζεηο 

δηαθφξσλ κηθξνηαηληαθψλ ζηνηρεηνθεξαηψλ ζηα 2,4GHz. ηελ αξρή έγηλε ε ζρεδίαζε 

κίαο θεξαίαο κε έλα κφλν ζηνηρείν, ε νπνία ήηαλ ν νδεγφο καο γηα ηελ πξνζζήθε θαη 

άιισλ ζηνηρείσλ κέρξη ηε ζρεδίαζε δχν θεξαηψλ κε 16 ζηνηρεία δηαθνξεηηθήο 

ηνπνινγίαο κεηαμχ ηνπο. 

Ζ πξψηε εθηίκεζε γηα ηηο αξρηθέο δηαζηάζεηο ηνπ κηθξνηαηληαθνχ ζηνηρείνπ έγηλε κε ηε 

ρξήζε ηεο πξνζεγγηζηηθήο κεζφδνπ ηεο γξακκήο κεηαθνξάο, κηαο θαη κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδν πξνθχπηνπλ εχθνια νη αξρηθέο δηαζηάζεηο κηαο νξζνγσληθήο  

κηθξνηαηληαθήο θεξαίαο.  

 

3.2 χεδιαςμόσ ορθογωνικόσ μικροταινιακόσ κεραύασ 

3.2.1 Σο μοντϋλο γραμμόσ μεταφορϊσ  

Πξηλ γίλεη ε εθαξκνγή ησλ ζρέζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζή ησλ 

κηθξνηαηληαθψλ θεξαηψλ κε ην κνληέιν ηεο γξακκήο κεηαθνξάο, γίλεηαη κία ζχληνκε 

πεξηγξαθή ηνπ.  

Σν κνληέιν γξακκήο κεηαθνξάο αληηκεησπίδεη ηελ νξζνγσληθή κηθξνηαηληαθή θεξαία 

ζαλ δχν παξάιιειεο αθηηλνβνινχζεο ζρηζκέο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηα άθξα κηαο 

γξακκήο κεηαθνξάο κε ρακειή ζχλζεηε αληίζηαζε Z θαη κήθνο L. Έηζη γηα ηελ 

νξζνγσληθή κηθξνηαηληαθή θεξαία ηνπ ζρήκαηνο 3.1(α) ην ηζνδχλακν θχθισκα πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηε ρξήζε ηνπ κνληέινπ γξακκήο κεηαθνξάο παξνπζηάδεηαη ζην 

ζρήκα 3.1(β). 
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ρήκα 3.1 Οξζνγσληθή κηθξνηαηληαθή θεξαία θαη ηζνδχλακν θχθισκα πνπ 

πξνθχπηεη κε ηε κέζνδν ηνπ κνληέινπ γξακκήο κεηαθνξάο [1] 

 

Κάζε άθξν εκθαλίδεηαη κε έλα ππθλσηή θαη κία αγσγηκφηεηα ζπλδεδεκέλα 

παξάιιεια. Ο ππθλσηήο εθθξάδεη ηελ απνζεθεπκέλε ελέξγεηα ελψ ε αγσγηκφηεηα 

ηελ αθηηλνβνινχκελε ελέξγεηα. Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην ζρήκα 3.2 ε θακπχισζε 

ησλ γξακκψλ ηνπ πεδίνπ ζηηο αθκέο ηνπ αθηηλνβνιεηή έρεη σο απνηέιεζκα θάπνηεο 

απ’ απηέο λα βξίζθνληαη εθηφο δηειεθηξηθνχ.  

 

ρήκα 3.2 Ζ γεσκεηξία ηεο νξζνγσληθήο κηθξνηαηληαθήο θεξαίαο θαη νη πεδηαθέο 

γξακκέο [1] 

 

Όζν απμάλεη ν ιφγνο W/h θαη ην ε
r 
ηφζν νη γξακκέο ζπγθεληξψλνληαη εληφο ηνπ 

δηειεθηξηθνχ. Σν γεγνλφο ηεο δηάδνζεο θάπνησλ θπκάησλ εληφο ηνπ δηειεθηξηθνχ θαη 

θάπνησλ ζηνλ αέξα καο αλαγθάδεη λα ζεσξήζνπκε κία ελεξγφ δηειεθηξηθή ζηαζεξά 

ε
reff 

ε νπνία ιακβάλεη ππφςε ηελ θακπχισζε ησλ πεδηαθψλ γξακκψλ θαη ηε δηάδνζε 
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ησλ θπκάησλ ζηε γξακκή. Γηα κία κηθξνηαηληαθή θεξαία κε αέξα πάλσ απφ ην 

ππφζηξσκα ηζρχεη 1<ε
reff

<ε
r
. Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη πξψηνλ θαζψο ην ε

r 

απμάλεη, ην ε
reff 

πιεζηάδεη ηελ ηηκή ηνπ ε
r 

θαη δεχηεξνλ φηη ε ελεξγφο δηειεθηξηθή 

ζηαζεξά εμαξηάηαη θαη απφ ηελ ζπρλφηεηα, αθνχ φζν απμάλεηαη ε ζπρλφηεηα 

παξαηεξείηαη ζπζπείξσζε ησλ πεδηαθψλ γξακκψλ εληφο ηνπ δηειεθηξηθνχ 

ππνζηξψκαηνο. Ζ ελεξγφο δηειεθηξηθή ζηαζεξά δίλεηαη απφ ηελ αθφινπζε ζρέζε: 

휀𝑟𝑒𝑓𝑓 =
휀𝑟+1

2
+

휀𝑟−1

2
 1 + 12



𝑊
 
−1 2 

     (3.1)  

Ζ θακπχισζε ησλ πεδηαθψλ γξακκψλ ζηηο αθκέο ηεο θεξαίαο έρεη σο απνηέιεζκα 

θαη ηελ αχμεζε ησλ ειεθηξηθψλ δηαζηάζεσλ ηεο θεξαίαο ζε ζρέζε κε ηηο θπζηθέο ηεο 

δηαζηάζεηο. ην ζρήκα 3.3 παξνπζηάδεηαη  ε αχμεζε ηνπ κήθνπο γηα ην επίπεδν-Δ. 

 

ρήκα 3.3 Φπζηθφ θαη ελεξγφ κήθνο κηαο νξζνγσληθήο κηθξνηαηληαθήο θεξαίαο [1] 

 

φπνπ ην κήθνο L ηεο θεξαίαο έρεη απμεζεί θαη ζηηο δχν πιεπξέο θαηά ΓL. Ζ αχμεζε 

ηνπ κήθνπο εμαξηάηαη απφ ηελ ελεξγφ δηειεθηξηθή ζηαζεξά ε
reff 

θαη απφ ηνλ ιφγν W/h. 

Δίλαη 

𝛥𝐿


= 0,412

 휀𝑟𝑒𝑓𝑓 + 0,3  
𝑊


+ 0,264 

 휀𝑟𝑒𝑓𝑓 − 0,258  
𝑊


+ 0,8 
     (3.2) 
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Δθφζνλ ην κήθνο απμάλεηαη θαη ζηηο δχν πιεπξέο θαηά ΓL ην ελεξγφ κήθνο ηεο 

ηππσκέλεο θεξαίαο ζα είλαη 

𝐿𝑒𝑓𝑓 = 𝐿 + 2𝛥𝐿        (3.3) 

Σν πιάηνο W ηεο νξζνγσληθήο κηθξνηαηληαθήο θεξαίαο ζπλδέεηαη κε ηελ δηειεθηξηθή 

ζηαζεξά θαη ηε ζπρλφηεηα ζπληνληζκνχ ζχκθσλα κε ηελ ζρέζε 

𝑊 =
𝐶

2𝑓
 

2

휀𝑟 + 1
         (3.4) 

φπνπ C είλαη ε ηαρχηεηα ηνπ θσηφο (3x10
8 

m/sec) θαη f είλαη ε ζπρλφηεηα 

ζπληνληζκνχ ηεο θεξαίαο. 

3.2.2 χεδύαςη αρχικόσ μικροτυπωμϋνησ κεραύασ 

 Γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο κηθξνηππσκέλεο θεξαίαο απαηηνχληαη λα είλαη γλσζηέο ηξείο 

παξάκεηξνη. Ζ ζπρλφηεηα ζπληνληζκνχ ή ιεηηνπξγίαο ηεο θεξαίαο fo, ε δηειεθηξηθή 

ζηαζεξά ηνπ ππνζηξψκαηνο ηεο θεξαίαο εr θαη ην πάρνο ηνπ δηειεθηξηθνχ 

ππνζηξψκαηνο ηεο θεξαίαο h. Δπίζεο απαηηείηαη λα είλαη γλσζηφ θαη ην πάρνο ηνπ 

αγσγνχ (κεηάιινπ) αιιά επεηδή ε δηάζηαζή ηνπ είλαη πνιχ κηθξή ζεσξείηαη ακειεηέα 

ζηνπο ππνινγηζκνχο. Σν πάρνο ηνπ αγσγνχ πνπ επηιέρηεθε είλαη 35κm θαη ε 

εθαπηνκέλε απσιεηψλ TanD=0,001. Οη ηηκέο γηα ηηο ηξείο παξαπάλσ παξακέηξνπο 

νξίζηεθαλ σο εμήο : 

 f0=2,4 GHz 

 εr=4,60 

 h=1,5mm 

Οη ππνινγηζκνί ηεο θεξαίαο πινπνηήζεθαλ πξψηα κε ην ρέξη κε ην κνληέιν ηεο 

γξακκήο κεηαθνξάο (transmission line model) θαη αθνινχζσο  επηβεβαηψζεθαλ κε 

ηελ ρξήζε πξνγξάκκαηνο εμνκνίσζεο ηεο θεξαίαο. Σν πξφγξακκα απηφ είλαη ην ADS 

Momentum ηεο εηαηξίαο Agilent ην νπνίν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θεξαίαο 

ρξεζηκνπνηεί ηελ κέζνδν ησλ ξνπψλ (method of moments). 
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Τπνινγηζκφο ηνπ πιάηνπο (W width) ηηο θεξαίαο: 

𝑊 =
𝑐

2𝑓𝑜 
 휀𝑟 + 1 

2

       (3.5) 

Γηα c=3*108 m/s , εr=4,6 θαη fo=2,40GHz  W= 37,35mm 

Τπνινγηζκφο ηεο απνηειεζκαηηθήο δηειεθηξηθήο ζηαζεξάο εreff (relative effective 

dielectric constant) ηηο θεξαίαο: 

휀𝑟𝑒𝑓𝑓 =
휀𝑟 + 1

2
+
휀𝑟 − 1

2
∙  1 + 12 ∙



𝑊
 
−

1
2

     (3.6) 

Γηα εr=4,60 , W= 37,35mm θαη h=1,50mm    εreff=4,57 

H κηθξνηππσκέλε θεξαία ,ειεθηξηθά είλαη κεγαιχηεξε ζε δηαζηάζεηο Leff (effective 

length) απφ φηη είλαη νη θπζηθέο ηεο δηαζηάζεηο L. 

 

Yπνινγηζκφο ηεο δηαζηάζεηο Leff (effective length) ηεο θεξαίαο: 

𝐿𝑒𝑓𝑓 =
𝑐

2𝑓𝑜 휀𝑟𝑒𝑓𝑓
        (3.7) 

Γηα εreff=4,57 , fo=2,40GHz  θαη c=3*108 m/s    Leff=29,24mm 

Τπνινγηζκφο ηεο κεγέζπλζεο ηεο θεξαίαο θαηά  2*ΓL (ΓL - length extension) : 

𝛥𝐿 = 0.412
 휀𝑟𝑒𝑓𝑓 + 0.3  

𝑊


+ 0.264 

 휀𝑟𝑒𝑓𝑓 − 0.258  
𝑊


+ 0.8 
        (3.8) 

Γηα εreff=4,57 , W= 37,35mm θαη h=1,50mm   ΓL=0,68mm 

Τπνινγηζκφο  θπζηθνχ κήθνπο θεξαίαο  L : 

𝐿 = 𝐿𝑒𝑓𝑓 − 2𝛥𝐿     (3.9) 

Γηα Leff=29,24mm, ΓL=0,68mm, L=27,87mm 



 
 

44 
 

ην ζεκείν απηφ έρνπλ ππνινγηζηεί νη δηαζηάζεηο ηεο θεξαίαο. Αθνινχζσο 

ππνινγίδεηαη ε αληίζηαζε εηζφδνπ ηεο θεξαίαο  πξνθεηκέλνπ  λα γίλεη πξνζαξκνγή ζε 

γξακκή κεηαθνξάο 50Ω. 

Τπνινγηζκφο  εκπέδεζεο εηζφδνπ Za  ηεο κηθξνηππσκέλεο θεξαίαο γηα ην άθξν πνπ 

εθπέκπεη: 

𝑍𝑎 = 90 ∙
휀𝑟

2

휀𝑟 − 1
∙  

𝐿

𝑊
 

2

      (3.10) 

Γηα L=27,87mm εr=4,6 θαη W= 37,35mm     Za =294,54Ω 

ην επφκελν βήκα γίλεηαη πξνζαξκνγή εκπέδεζεο ζηα 50Ω κέζσ ελφο 

κεηαζρεκαηηζηή ελφο ηεηάξηνπ ηνπ κήθνπο θχκαηνο (Quarter-Wavelength 

Transformer). 

𝑍𝑇 =  50 ∙ 𝛧𝑎       (3.11) 

Γηα  Za =294,54Ω    ZT =121.35Ω 

Οη καζεκαηηθνί ηχπνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε βάζε ην κνληέιν ηεο γξακκήο 

κεηαθνξάο γηα ηελ ζρεδίαζε ηεο θεξαίαο πεξηέρνπλ θάπνηεο πξνζεγγίζεηο θαη αλνρέο 

νη νπνίεο δελ ελδείθλπληαη γηα αθξίβεηα ζηελ ζρεδίαζε ηεο θεξαίαο, αιιά γηα κηα 

αξρηθή ζρεδίαζε ηεο θεξαίαο ζηελ ζπρλφηεηα ζπληνληζκνχ πνπ είλαη επηζπκεηή. 

Αθνινχζσο νη δηαζηάζεηο ηεο θεξαίαο βειηηζηνπνηνχληαη θαηφπηλ δηαδνρηθψλ 

δνθηκψλ θαη πξνζνκνηψζεσλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο momentum ηεο Agilent 

έπεηηα απφ δηαδνρηθέο δνθηκέο θαη δηνξζψζεηο ψζηε ζηελ επηζπκεηή ζπρλφηεηα 

ζπληνληζκνχ ε εκπέδεζε εηζφδνπ λα είλαη 50Ω. 

Σν ππφζηξσκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή έρεη ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά: εr= 4,6, H= 1,5mm, T= 35κm. Σν ζπγθεθξηκέλν patch (ρήκα 3.4) 

καδί κε ηε γξακκή ηξνθνδνζίαο ηνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δεκηνπξγία φισλ ησλ 

ππφινηπσλ θεξαηψλ. 
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ρήκα 3.4 Σππσκέλν θχθισκα πξφηππεο κηθξνηαηληαθήο ζηνηρεηνθεξαίαο 

 

Οη δηαζηάζεηο ηνπ patch (α) είλαη: Wα= 36,5mm θαη Lα= 28,17mm. 

Ζ εκπέδεζε ζην ζεκείν εηζφδνπ ηεο θεξαίαο είλαη Εα=252 Ω. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κεηαζρεκαηηζηή ι/4 ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν ηχπνο: 

𝑍0
2 = 𝛧𝛪𝛮 ∙ 𝛧𝛰𝑈𝑇 → 𝑍𝛽 =  50 ∙ 𝛧𝑎  

Γηα  Zα =252Ω,    Zβ =112Ω 

Δπνκέλσο νη δηαζηάζεηο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή ι/4 (β) είλαη: Wβ=0,4mm Lβ=17,93mm. 

Οη δηαζηάζεηο ηνπ αθξνδέθηε (γ) ησλ 50Ω είλαη Wγ=2,73mm Lγ=33,50mm. 

Οη ζπλνιηθέο δηαζηάζεηο ηεο θεξαίαο είλαη: X=36,5mm θαη Y= 79,6mm.      

Ο ζπληειεζηήο αλάθιαζεο ηεο θεξαίαο θαίλεηαη έπεηηα απφ ηελ πξνζνκνίσζε ζην 

Momentum. 
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ρήκα 3.5 πληειεζηήο αλάθιαζεο πξφηππεο κηθξνηαηληαθήο ζηνηρεηνθεξαίαο, κέηξν 

θαη θάζε θαη απεηθφληζε ηνπο ζε ράξηε Smith  

 

Σν κέηξν ηνπ ζπληειεζηή αλάθιαζεο S11, είλαη αξθεηά ρακειφ  𝑆11 < −20𝑑𝐵, ελψ ε 

θάζε ηνπ είλαη κεδεληθή. Πξάγκα πνπ δειψλεη φηη έρνπκε πνιχ θαιή πξνζαξκνγή 

ζηα 50Ω θαη ε φιε ε ελέξγεηα ηεο θεξαίαο ζα εθπεκθζεί κε ειάρηζηεο απψιεηεο ιφγσ 

αλάθιαζεο. 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ην ηξηζδηάζηαην δηάγξακκα αθηηλνβνιίαο ηεο θεξαίαο (ρήκα 

3.6). Σέινο απφ ηε πξνζνκνίσζε ηεο θεξαίαο ην πξφγξακκα καο δίλεη έλα πίλαθα κε 

ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο, φπσο ε ελεξγφο γσλία αθηηλνβνιίαο (effective angle), 

ε θαηεπζπληηθφηεηα θαη ην θέξδνο. 
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ρήκα 3.6 Σξηζδηάζηαην δηάγξακκα αθηηλνβνιίαο πξφηππεο κηθξνηαηληαθήο 

ζηνηρεηνθεξαίαο 

 

ρήκα 3.7 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πξφηππεο κηθξνηαηληαθήο ζηνηρεηνθεξαίαο 
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3.2.3 χεδύαςη κεραύασ δύο ςτοιχεύων 

ην παξαθάησ ζρήκα (3.8) θαίλεηαη ην ηππσκέλν θχθισκα κηαο κηθξνηαηληαθήο 

θεξαίαο κε δχν ζηνηρεία. Σα ζηνηρεία έρνπλ πξνέιζεη απφ ηελ παξαπάλσ πξφηππε 

θεξαία, πξνζζέηνληαο δηθηχσκα ηξνθνδνζίαο, πξνζαξκνγή ζηα 50Ω θαη αθξνδέθηε. 

 

ρήκα 3.8 Σππσκέλν θχθισκα κηθξνηαηληαθήο θεξαίαο δχν ζηνηρείσλ 

 

Με δηαδνρηθέο δνθηκέο θαη δηνξζψζεηο έγηλε βειηηζηνπνίεζε ηεο νξηδφληηαο 

απφζηαζεο ησλ θεξαηψλ ζην δηάζηεκα ι/2<d<ι ψζηε λα επηηεπρζεί κέγηζην θέξδνο 

ρσξίο σζηφζν λα δηαηξεζεί ν θχξηνο ινβφο αθηηλνβνιίαο. Γηα ην ιφγν απηφ 

επηιέρζεθαλ ζηνηρεία γξακκήο 50Ω ηα νπνία αλεμάξηεηα απφ ην κήθνο ηνπο δελ 

επηθέξνπλ κεηαβνιή ζηελ εκπέδεζε ηνπ ζεκείνπ ηξνθνδνζίαο ηεο θεξαίαο.  

Οη δηαζηάζεηο ηνπ θάζε patch (α) είλαη: Wα= 36,5mm θαη Lα= 28,17mm.  

Οη δηαζηάζεηο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή ι/4 (β) είλαη: Wβ=0,4mm Lβ=17,93mm 

Ζ γξακκή (γ) ησλ 50Ω είλαη δηαζηάζεσλ Wγ=2,73mm Lγ=79,97mm 

Ζ εκπέδεζε ηνπ ηκήκαηνο (δ) ζα είλαη:  
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𝑍0
2 = 𝛧𝛪𝛮 ∙ 𝛧𝛰𝑈𝑇 → 𝑍𝛿 =  

𝛧𝛾

2
∙ 𝛧휀  

Γηα  Zγ =50Ω θαη  Zε =50Ω, είλαη  Εδ=35,35Ω 

Δπνκέλσο έρνπκε Wδ=4,71mm Lδ=16,29mm 

Οη δηαζηάζεηο ηνπ αθξνδέθηε (ε) ησλ 50Ω είλαη Wε=2,73mm Lε=33,50mm 

Οη ζπλνιηθέο δηαζηάζεηο ηεο θεξαίαο είλαη: X= 116,07mm θαη Y= 98,52mm. 

Αθνινπζεί ε πξνζνκνίσζε ζην Momentum, φπνπ θαίλεηαη ν ζπληειεζηήο αλάθιαζεο 

θαη ε θάζε ηεο θεξαίαο. 

 

ρήκα 3.9 πληειεζηήο αλάθιαζεο θαη θάζε κηθξνηαηληαθήο θεξαίαο δχν 

ζηνηρείσλ 
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Έπεηηα βιέπνπκε ην ηξηζδηάζηαην δηάγξακκα αθηηλνβνιίαο ηεο θεξαίαο. 

 

ρήκα 3.10 Σξηζδηάζηαην δηάγξακκα αθηηλνβνιίαο κηθξνηαηληαθήο θεξαίαο δχν 

ζηνηρείσλ 

 

Με δχν ζηνηρεία ζηελ νξηδφληηα δηάζηαζε ζηέλεςε ν ινβφο αθηηλνβνιίαο ζην 

νξηδφληην επίπεδν κε απνηέιεζκα λα απμεζεί ην θαηεπζπληηθφ θέξδνο. Γειαδή φζν 

απμάλνληαη ηα ζηνηρεία ηεο θεξαίαο ζην έλα επίπεδν, ηφζν κηθξαίλεη ν ινβφο ζην ίδην 

επίπεδν θαη απμάλεηαη ην θέξδνο ηεο. Κάηη πνπ ζα θαλεί θαιχηεξα θαη παξαθάησ. 

Λφγσ ηεο δηάηαμεο εκθαλίζηεθαλ δεπηεξεχνληεο πιάγηνη ινβνί. Αθνινπζεί ν πίλαθαο 

κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θεξαίαο φπνπ βιέπνπκε φηη πξάγκαηη έρεη απμεζεί 

ην θέξδνο θαη ε θαηεπζπληηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηε πξφηππε θεξαία κε έλα ζηνηρείν. 
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ρήκα 3.11 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κηθξνηαηληαθήο θεξαίαο δχν ζηνηρείσλ 
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3.2.4 χεδύαςη κεραιών τεςςϊρων ςτοιχεύων 

Ζ επφκελε θεξαία είλαη ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ κε δηάηαμε 2x2. Πάιη ε βάζε είλαη ε 

πξφηππε θεξαία κε ηε ηξνθνδνζία ηεο θαη έρεη πξνζηεζεί ην δηθηχσκα ηξνθνδνζίαο, 

ε πξνζαξκνγή ζηα 50Ω θαη ν αθξνδέθηεο. 

 

ρήκα 3.12 Σππσκέλν θχθισκα κηθξνηαηληαθήο θεξαίαο ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ 2x2 

Με δηαδνρηθέο δνθηκέο θαη δηνξζψζεηο έγηλε βειηηζηνπνίεζε ηεο θαηαθφξπθεο 

απφζηαζεο ησλ θεξαηψλ ψζηε λα επηηεπρζεί ην κέγηζην θέξδνο.  

Οη δηαζηάζεηο ηνπ θάζε patch (α) είλαη: Wα= 36,5mm θαη Lα= 28,17mm.  

Οη δηαζηάζεηο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή ι/4 (β) είλαη: Wβ=0,4mm Lβ=17,93mm 

Ζ γξακκή (γ) ησλ 50Ω είλαη δηαζηάζεσλ Wγ=2,73mm Lγ=79,97mm 

Ζ εκπέδεζε ηνπ κεηαζρεκαηηζηή ι/4 (δ) ζα είλαη:  

𝑍0
2 = 𝛧𝛪𝛮 ∙ 𝛧𝛰𝑈𝑇 → 𝑍𝛿 =  

𝛧𝛾

2
∙
𝛧𝛾

2
 

Γηα  Zγ =50Ω, Εδ=25Ω 

Δπνκέλσο έρνπκε Wδ=7,61mm Lδ=61,10mm 
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Σέινο ν κεηαζρεκαηηζηήο (ε) έρεη:  

𝑍0
2 = 𝛧𝛪𝛮 ∙ 𝛧𝛰𝑈𝑇 → 𝑍휀 =  12,5 ∙ 50 

Εε=25Ω 

Καη άξα Wε=7,61mm Lε=15,87mm 

Οη δηαζηάζεηο ηνπ αθξνδέθηε (δ) ησλ 50Ω είλαη Wδ=2,73mm Lδ=33,50mm 

Οη δηαζηάζεηο νιφθιεξεο ηεο θεξαίαο είλαη: X= 116,07mm θαη Y= 161, 96mm. 

Ο ζπληειεζηήο αλάθιαζεο ηεο θεξαίαο θαζψο θαη ε θάζε ππνινγίδεηαη έπεηηα απφ 

ηελ πξνζνκνίσζε πνπ αθνινπζεί ζην Momentum. 

 

ρήκα 3.13 πληειεζηήο αλάθιαζεο θαη θάζε κηθξνηαηληαθήο θεξαίαο ηεζζάξσλ 

ζηνηρείσλ 2x2 

 

Καη πάιη νη απψιεηεο ηζρχνο ζηελ θεξαία ζα είλαη ακειεηέεο γηαηί ην κέηξν ηνπ 

ζπληειεζηή αλάθιαζεο είλαη κηθξφηεξν ηνπ -20dB ζηα 2,4GHz, ελψ ζηελ ίδηα 

ζπρλφηεηα ε θάζε είλαη κεδεληθή.   
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Σν πξφγξακκα ζηελ ζπλέρεηα ππνινγίδεη θαη απεηθνλίδεη (ζρήκα 3.14) ην 

ηξηζδηάζηαην δηάγξακκα αθηηλνβνιίαο ηεο θεξαίαο. 

 

ρήκα 3.14 Σξηζδηάζηαην δηάγξακκα αθηηλνβνιίαο κηθξνηαηληαθήο θεξαίαο 

ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ 2x2 

 

Λφγσ ηεο αχμεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη ζηε θαηαθφξπθε δηάζηαζε ν ινβφο 

αθηηλνβνιίαο ζηέλεςε θαη ζην θαηαθφξπθν επίπεδν θαη ε θεξαία έγηλε αθφκα πην 

θαηεπζπληηθή. 

Σέζζεξα ζηνηρεία ζε ζεηξά ηξνθνδνηνχκελα αλά δχν απνηεινχλ ηελ επφκελε θεξαία. 

Ζ θεξαία δελ ρξεηάδεηαη πξνζαξκνγή ζηα 50Ω θαη ν αθξνδέθηεο αθνπκπάεη 

θαηεπζείαλ ζην κέζν ηεο γξακκήο ι/2 φπνπ ε εκπέδεζε είλαη 50Ω. Σα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ καο δίλεη ην πξφγξακκα κεηά ηελ εμνκνίσζε ηεο θεξαίαο αιιά 

θαη ησλ ππνινίπσλ παξνπζηάδνληαη ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ ζε έλα ζπγθξηηηθφ 

πίλαθα. 
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ρήκα 3.15 Σππσκέλν θχθισκα κηθξνηαηληαθήο θεξαίαο ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ 4x1 

 

Οη δηαζηάζεηο ηνπ θάζε patch (α) είλαη: Wα= 36,5mm θαη Lα= 28,17mm.  

Οη δηαζηάζεηο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή ι/4 (β) είλαη: Wβ=0,4mm Lβ=17,93mm 

Ζ γξακκή ι/2 (γ) ησλ 50Ω είλαη δηαζηάζεσλ Wγ=2,73mm Lγ=79,97mm 

Ζ εκπέδεζε ηνπ κεηαζρεκαηηζηή ι/4 (δ) ζα είλαη:  

𝑍0
2 = 𝛧𝛪𝛮 ∙ 𝛧𝛰𝑈𝑇 → 𝑍𝛿 =  

𝛧𝛾

2
∙ 100 

Γηα  Zγ =50Ω, Εδ=50Ω  

Δπνκέλσο έρνπκε Wδ=2,73mm Lδ=16,75mm 

Ζ γξακκή (ε) ησλ 100Ω έρεη δηαζηάζεηο:  Wε=0,58mm Lε=161,87mm. ην κέζν ηεο 

γξακκήο έρνπκε 50Ω θαη ζα ζπλδέζνπκε θαη’ επζείαλ ηνλ αθξνδέθηε ρσξίο λα 

ρξεηαδφκαζηε πξνζαξκνγή. 

Οη δηαζηάζεηο ηνπ αθξνδέθηε (δ) ησλ 50Ω είλαη Wδ=2,73mm Lδ=33,50mm 

Οη δηαζηάζεηο ηεο παξαπάλσ θεξαίαο είλαη: X= 275,21mm θαη Y= 99,7mm. 
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Ζ πξνζνκνίσζε ζην Momentum ππνινγίδεη ηνλ ζπληειεζηή αλάθιαζεο θαη ηε θάζε 

ηεο θεξαίαο. 

 

ρήκα 3.16 πληειεζηήο αλάθιαζεο θαη θάζε κηθξνηαηληαθήο θεξαίαο ηεζζάξσλ 

ζηνηρείσλ 4x1 

 

Αθνινπζεί ην δηάγξακκα αθηηλνβνιίαο ηεο θεξαίαο (ζρήκα 3.17). Δπεηδή ηα ζηνηρεία 

ηεο θεξαίαο βξίζθνληαη κφλν ζην νξηδφληην επίπεδν ν ινβφο αθηηλνβνιίαο έρεη 

ζηελέςεη κφλν ζην νξηδφληην επίπεδν ζε ζρέζε κε ηε πξφηππε θεξαία, αιιά ηα πνιιά 

ζηνηρεία ηεο θεξαίαο δεκηνπξγνχλ θαη δεπηεξεχνληεο πιάγηνπο ινβνχο πνπ δελ 

κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ. Ζ δεκηνπξγία ησλ πιάγησλ ινβψλ νθείιεηαη ζην φηη ε 

δηαθνξά απνζηάζεσλ ησλ patch δεκηνπξγεί ζεκεία φπνπ νη αθηηλνβνιίεο ησλ 

ζεκείσλ ζπκβάινπλ ζπκθαζηθά θαη άιια φπνπ ζπκβάινπλ κε αληίζεζε θάζεσο. 



 
 

57 
 

 

ρήκα 3.17 Σξηζδηάζηαην δηάγξακκα αθηηλνβνιίαο κηθξνηαηληαθήο θεξαίαο 

ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ 4x1 

 

3.2.5 χεδύαςη κεραιών οκτώ ςτοιχεύων 

πλδπάδνληαο ηηο δχν παξαπάλσ ηνπνινγίεο θεξαηψλ ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ, 

δεκηνπξγείηαη κηα θεξαία 8 ζηνηρείσλ. Γηα ηελ αθξίβεηα πάλσ απφ ηηο ηέζζεξηο θεξαίεο 

ζε ζεηξά πξνζηέζεθαλ άιιεο ηέζζεξηο κε ηηο ηξνθνδνζίεο ηνπο. 

 

ρήκα 3.18 Σππσκέλν θχθισκα κηθξνηαηληαθήο θεξαίαο νθηψ ζηνηρείσλ 
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Οη δηαζηάζεηο ηνπ θάζε patch (α) είλαη: Wα= 36,5mm θαη Lα= 28,17mm.  

Οη δηαζηάζεηο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή ι/4 (β) είλαη: Wβ=0,4mm Lβ=17,93mm 

Ζ γξακκή (γ) ησλ 50Ω είλαη δηαζηάζεσλ Wγ=2,73mm Lγ=79,97mm 

Αθνινπζεί γξακκή ησλ 50Ω (δ) κε δηαζηάζεηο: Wδ=2,73mm Lδ=61,10mm 

Ζ εκπέδεζε ηνπ κεηαζρεκαηηζηή ι/4 (ε) ζα είλαη:  

𝑍0
2 = 𝛧𝛪𝛮 ∙ 𝛧𝛰𝑈𝑇 → 𝑍휀 =  12,5 ∙ 100 

Εε=35,35Ω  

Καη νη δηαζηάζεηο ηνπ είλαη: Wε=4,71mm Lε=16,29mm 

Σέινο ε γξακκή (δ) ησλ 100Ω έρεη ηηο αθφινπζεο δηαζηάζεηο:Wδ=0,58mm                                                                            

Lδ=163,85mm.  

Οη δηαζηάζεηο ηνπ αθξνδέθηε (ε) ησλ 50Ω είλαη Wε=2,73mm Lε=33,50mm. Οη 

δηαζηάζεηο νιφθιεξεο ηεο θεξαίαο είλαη: X= 275,21mm θαη Y= 163,02mm.  

ην παξαθάησ γξάθεκα (ζρήκα 3.19) θαίλεηαη ε αλάθιαζε ηεο θεξαίαο έπεηηα απφ 

ηελ πξνζνκνίσζε ζην Momentum. 

ρήκα 3.19 πληειεζηήο αλάθιαζεο θαη θάζε κηθξνηαηληαθήο θεξαίαο νθηψ ζηνηρείσλ 
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Αθνινπζεί ε απεηθφληζε ηεο ηξηζδηάζηαηεο κνξθήο ηνπ δηαγξάκκαηνο αθηηλνβνιίαο. 

 

 

ρήκα 3.20 Σξηζδηάζηαην δηάγξακκα αθηηλνβνιίαο κηθξνηαηληαθήο θεξαίαο νθηψ 

ζηνηρείσλ 

Παξαηεξνχκε φηη φζν απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ηεο θεξαίαο ηφζν 

απμάλνληαη θαη νη δεπηεξεχνληεο πιάγηνη ινβνί αθηηλνβνιίαο. πγθξίλνληαο ην 

δηάγξακκα αθηηλνβνιίαο κε απηφ ησλ ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ ζε ζεηξά πνπ απνηέιεζε 

ηε βάζε καο, δηαπηζηψλνπκε φηη ν ινβφο ζηέλεςε ιφγσ ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ 

ζην θαηαθφξπθν επίπεδν. 

 

3.2.6 χεδύαςη κεραιών δεκαϋξι ςτοιχεύων 

Ζ επφκελε θεξαία  (ζρήκα 3.21) απνηειείηαη απφ 16 ζηνηρεία ζε δηάηαμε 8x2. ηελ 

πξνεγνχκελε θεξαία ησλ νθηψ ζηνηρείσλ πξνζζέζακε ζην θαηαθφξπθν επίπεδν 

άιια νθηψ ζηνηρεία. Απηφ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ν ινβφο αθηηλνβνιίαο λα είλαη 

αθφκα πην ζηελφο ζην θαηαθφξπθν επίπεδν ζε ζρέζε κε ηεο παξαπάλσ θεξαίαο θαη 

λα είλαη αξθεηά πην θαηεπζπληηθή. 
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ρήκα 3.21 Σππσκέλν θχθισκα κηθξνηαηληαθήο θεξαίαο δεθαέμη ζηνηρείσλ 8x2 

 

Οη δηαζηάζεηο ηνπ θάζε patch (α) είλαη: Wα= 36,5mm θαη Lα= 28,17mm.  

Οη δηαζηάζεηο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή ι/4 (β) είλαη: Wβ=0,4mm Lβ=17,93mm 

Ζ γξακκή (γ) ησλ 50Ω είλαη δηαζηάζεσλ Wγ=2,73mm Lγ=79,97mm 

ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί γξακκή (δ) ησλ 50Ω. Δίλαη δειαδή  Εδ=50Ω, θαη 

Wδ=2.73mm Lδ=61,10mm 

Ζ εκπέδεζε ηνπ κεηαζρεκαηηζηή ι/4 (ε)  είλαη Εε=44,71Ω θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ: 

Wε=3,29mm Lε=61,10mm 

Καη ε εκπέδεζε ηνπ κεηαζρεκαηηζηή ι/4 (δ) είλαη Εδ=44,71Ω θαη νκνίσο νη δηαζηάζεηο 

ηνπ είλαη: Wδ=3,29mm Lδ=15,93mm 

Ζ γξακκή (ε) ησλ 100Ω έρεη ηηο αθφινπζεο δηαζηάζεηο:Wε=0,58mm Lε=162,43mm 

Σέινο νη δηαζηάζεηο ηνπ αθξνδέθηε (ζ) ησλ 50Ω είλαη Wζ=2,73mm Lζ=33,50mm 

Οη ζπλνιηθέο δηαζηάζεηο ηεο θεξαίαο είλαη: X= 275,21mm θαη Y= 290,3mm. 

Ζ πξνζνκνίσζε ζην Momentum καο δίλεη ηελ αλάθιαζε θαη ηε θάζε ηεο θεξαίαο. 

Αθνινπζεί ε ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε ηνπ δηαγξάκκαηνο αθηηλνβνιίαο ηεο θεξαίαο, 

πνπ επηβεβαηψλεη ηηο ζθέςεηο καο. 
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ρήκα 3.22 πληειεζηήο αλάθιαζεο θαη θάζε κηθξνηαηληαθήο θεξαίαο δεθαέμη 

ζηνηρείσλ 8x2

ρήκα 3.23 Σξηζδηάζηαην δηάγξακκα αθηηλνβνιίαο κηθξνηαηληαθήο θεξαίαο δεθαέμη 

ζηνηρείσλ 8x2 



 
 

62 
 

Ζ επφκελε θαη ηειεπηαία θεξαία είλαη 16 ζηνηρείσλ κε δηάηαμε 4x4. Όπσο θαίλεηαη θαη 

ζην παξαθάησ ζρήκα πνπ δείρλεη ην ηππσκέλν θχθισκα, ε θεξαία απνηειείηαη απφ 

δχν θεξαίεο ησλ νθηψ ζηνηρείσλ κε θνηλή ηξνθνδνζία.  

 

ρήκα 3.24 Σππσκέλν θχθισκα κηθξνηαηληαθήο θεξαίαο δεθαέμη ζηνηρείσλ 4x4 

 

Οη δηαζηάζεηο ηνπ θάζε patch (α) είλαη: Wα= 36,5mm θαη Lα= 28,17mm.  

Οη δηαζηάζεηο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή ι/4 (β) είλαη: Wβ=0,4mm Lβ=17,93mm 

Ζ γξακκή (γ) ησλ 50Ω είλαη δηαζηάζεσλ Wγ=2,73mm Lγ=79,97mm 

ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί κεηαζρεκαηηζηήο (δ) ι/4 

𝑍0
2 = 𝛧𝛪𝛮 ∙ 𝛧𝛰𝑈𝑇 → 𝑍𝛿 =  

𝛧𝛾

2
25 

Δίλαη δειαδή γηα Εγ=25Ω, Εδ=25Ω, θαη Wδ=7,61mm Lδ=61,10mm 

Ζ εκπέδεζε ηνπ κεηαζρεκαηηζηή ι/4 (ε) ζα είλαη:  

𝑍0
2 = 𝛧𝛪𝛮 ∙ 𝛧𝛰𝑈𝑇 → 𝑍휀 =  12.5 ∙ 100 

Εε=35,35Ω θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ είλαη: Wε=4,71mm Lε=16,29mm 
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Ζ εκπέδεζε ηεο γξακκήο (δ) είλαη: Εδ=100Ω θαη νη δηαζηάζεηο ηεο είλαη: Wδ=0,58mm 

Lδ=163,85mm 

Ο κεηαζρεκαηηζηήο ι/4 (ε) έρεη ηελ αθφινπζε εκπέδεζε: 

𝑍0
2 = 𝛧𝛪𝛮 ∙ 𝛧𝛰𝑈𝑇 → 𝑍휂 =  

𝛧휁

2
∙ 100 

Εε=70,71Ω θαη άξα νη δηαζηάζεηο ηνπ είλαη ίζεο κε: Wε=1.40mm Lε=17,25mm 

Ζ γξακκή (ζ) ησλ 100Ω είλαη δηαζηάζεσλ Wζ=0,58mm Lζ=319,68mm 

Οη δηαζηάζεηο ηνπ αθξνδέθηε (η) ησλ 50Ω είλαη Wη=2,73mm Lη=33,50mm 

Οη ζπλνιηθέο δηαζηάζεηο ηεο θεξαίαο είλαη: X= 593,49mm θαη Y= 180,89mm. 

Ζ αλάθιαζε ηεο θεξαίαο ππνινγίδεηαη έπεηηα απφ ηελ πξνζνκνίσζε ζην Momentum. 

 

ρήκα 3.25 πληειεζηήο αλάθιαζεο θαη θάζε κηθξνηαηληαθήο θεξαίαο δεθαέμη 

ζηνηρείσλ 4x4 
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Ζ θάζε κπνξεί λα είλαη κεδεληθή ζηα 2,4GHz, αιιά ην κέηξν ηνπ ζπληειεζηή 

αλάθιαζεο δελ είλαη κηθξφηεξν απφ -20dB. Έηζη έλα κέξνο ηεο εθπεκπφκελεο ηζρχνο 

ζα παξακέλεη θαη ζα θαηαλαιψλεηε ζηε θεξαία. 

ηελ ζπλέρεηα απεηθνλίδεηαη ην ηξηζδηάζηαην δηάγξακκα αθηηλνβνιίαο ηεο θεξαίαο, 

ζην νπνίν παξαηεξνχκε φηη ζπγθξηλφκελν κε ηε θεξαία ησλ νθηψ ζηνηρείσλ, φηη ε 

πξνζζήθε ζηνηρείσλ ζην νξηδφληην επίπεδν ζηελεχεη ην ινβφ αιιά πξνζζέηεη 

αξθεηνχο δεπηεξεχνληεο πιάγηνπο ινβνχο πνπ ζεκαίλεη φηη κέξνο ηεο ηζρχνο 

εθπνκπήο θαηεπζχλεηαη ζε ζεκεία πνπ δελ ελδηαθέξνπλ ηε δεχμε. 

 

ρήκα 3.26 Σξηζδηάζηαην δηάγξακκα αθηηλνβνιίαο κηθξνηαηληαθήο θεξαίαο δεθαέμη 

ζηνηρείσλ 8x2 
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3.2.7 ύνοψη 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα είλαη ζπγθεληξσκέλα ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε 

θεξαίαο πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ. 

PATCH
No 

ΓΗΑΣΑΔΗ 
(mm) 

ΑΝΑΚΛΑΖ    
(dB) 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ 
(GHz) 

ΚΑΣΔΤΘ/ΣΑ 
(dB) 

ΚΔΡΓΟ 
(dB) 

SWR BW ΓΗΑ 
S11=-20dB 

(MHz) 

1 36,5x79,6     -25,085  2,399 6,6 5,81     - 

2 116,07x98,52     -21,782    2,4 8,58 7,89     - 

    2x2 116,07x161,96     -24,394 2,404 12,296 11,93    4 

    4x1 275,21x99,7      -34,75    2,4 11,5 10,86    9 

    4x2 275,21x163,02    -24,043          2,4 15,11 14,73    - 

    8x2 275,21x290,3     -36,171 2,429 18,29 17,83   14 

    4x4 593,49x180,89    -15,741 2,399 18,27 17,82    - 

 

ε αξθεηέο θεξαίεο ην bandwidth είλαη ηφζν κηθξφ πνπ είλαη αδχλαην λα κεηξεζεί. Αο 

ζεκεησζεί φηη πξφθεηηαη γηα ην εχξνο δψλεο πνπ ε θεξαία εκθαλίδεη πνιχ θαιή 

πξνζαξκνγή ζηα 50Ω. Απηφ δε ζεκαίλεη φηη δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

ηθαλνπνηεηηθά ζε κεγαιχηεξν εχξνο δψλεο, αξθεί λα ζρεδηαζηνχλ θαηάιιεια ε 

βαζκίδα εμφδνπ ηνπ πνκπνχ ή θαη εηζφδνπ ηνπ δέθηε, ψζηε λα αληαπεμέξρνληαη ζηε 

παξνπζία απμεκέλεο ζηάζκεο ζηαζίκσλ θπκάησλ. 

Ζ θεξαία κνλνχ ζηνηρείνπ έρεη ηηο πην κηθξέο δηαζηάζεηο, ηθαλνπνηεηηθφ ζπληειεζηή 

αλάθιαζεο αιιά ην κηθξφηεξν θέξδνο θαη θαηεπζπληηθφηεηα.  

Παξαηεξνχκε φηη ζηηο επφκελεο δχν θεξαίεο, κε ηα δχν θαη κε ηα ηέζζεξα ζηνηρεία, ην 

κήθνο κπνξεί λα είλαη ην ίδην, αιιά ν δηπιαζηαζκφο ηνπ πιάηνπο έρεη σο απνηέιεζκα 

ε  θαηεπζπληηθφηεηα θαη ην θέξδνο λα απμάλνληαη ζεκαληηθά Ζ θεξαία γίλεηαη πην 

θαηεπζπληηθή θαη κε πεξηζζφηεξνπο πιάγηνπο ινβνχο. 

πγθξίλνληαο ηψξα ηηο δχν θεξαίεο ησλ ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ, παξαηεξήζακε φηη 

έρνπλ δηαθνξεηηθνχο ινβνχο ζην νξηδφληην θαη ην θαηαθφξπθν επίπεδν. 
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Πεξλψληαο ζηελ θεξαία κε ηα νρηψ ζηνηρεία, ε θαηεπζπληηθφηεηα θαη ην θέξδνο 

απμήζεθε, ελψ θαη νη δηαζηάζεηο ηεο δελ απμήζεθαλ αξθεηά ζε ζρέζε κε ηε θεξαία 

ησλ ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ πνπ ήηαλ ε βάζε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο. 

Ζ θεξαία κε ηα δεθαέμη ζηνηρεία ζε δηάηαμε 8x2, κπνξεί λα έρεη κεγάιεο δηαζηάζεηο, 

αιιά παξφια απηά ζπγθεληξψλεη ηα θαιχηεξα ραξαθηεξηζηηθά. 

Σέινο ζηελ θεξαία κε ηα δεθαέμη ζηνηρεία αιιά ζε δηάηαμε 4x4 ε θαηεπζπληηθφηεηα θαη 

ην θέξδνο δελ κεηαβιήζεθαλ, αιιά νη δηαζηάζεηο ηεο είλαη αξθεηά κεγάιεο γηα 

θαηαζθεπή. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 

ΦΕΔΙΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΙΦΕΙΟΚΕΡΑΙΑ 

4.1 Ειςαγωγό 

ην παξαθάησ θεθάιαην γίλεηαη ζρεδίαζε κηαο κηθξνθπκαηηθήο θεξαίαο δχν ζηνηρείσλ 

πνπ ζα ιεηηνπξγεί ζηε ζπρλφηεηα ησλ 2,4 GHz. Ζ ζρεδίαζε ηνπ ηππσκέλνπ 

θπθιψκαηνο ηεο θεξαίαο έγηλε κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ADS 2008 Update2. 

Ζ πξνζνκνίσζε κε ην Momentum καο δίλεη ην ζπληειεζηή αλάθιαζεο, ηε θάζε, ηνλ 

ηξηζδηάζηαην ινβφ αθηηλνβνιίαο θαζψο θαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θεξαίαο. ηε 

ζπλέρεηα έγηλε θαηαζθεπή θαη κέηξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θεξαίαο. Σέινο ε 

ζχγθξηζε ησλ ζεσξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ησλ πεηξακαηηθψλ καο νδεγνχλ ζε 

ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. 

4.2 χεδύαςη ςτοιχειοκεραύασ 

Σν ππφζηξσκα πνπ επηιέρζεθε είλαη ην επνμηθφ γπαιί (FR4), κε δηειεθηξηθή ζηαζεξά 

εr=4,6, πάρνο H=1,5mm, εθαπηνκέλε απσιεηψλ TanD=0,018 θαη ην πάρνο ηνπ 

ραιθνχ είλαη Σ=35κm.   

 

ρήκα 4.1 Σππσκέλν θχθισκα κηθξνηαηληαθήο ζηνηρεηνθεξαίαο 
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Με δηαδνρηθέο δνθηκέο θαη δηνξζψζεηο έγηλε βειηηζηνπνίεζε ηεο νξηδφληηαο 

απφζηαζεο ησλ θεξαηψλ ζην δηάζηεκα ι/2<d<ι ψζηε λα επηηεπρζεί κέγηζην θέξδνο 

αθηηλνβνιίαο ρσξίο σζηφζν λα δηαηξεζεί ν θχξηνο ινβφο αθηηλνβνιίαο. Γηα ην ιφγν 

απηφ επηιέρζεθαλ ζηνηρεία γξακκήο 50Ω ηα νπνία αλεμάξηεηα απφ ην κήθνο ηνπο δελ 

επηθέξνπλ κεηαβνιή ζηελ εκπέδεζε ηνπ ζεκείνπ ηξνθνδνζίαο ηεο θεξαίαο.  

Οη δηαζηάζεηο ηνπ θάζε patch (α) είλαη: Wα= 36,5mm θαη Lα= 28,17mm.  

Οη δηαζηάζεηο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή ι/4 (β) είλαη: Wβ=1,0mm Lβ=17,608mm 

Ζ γξακκή (γ) ησλ 50Ω είλαη δηαζηάζεσλ Wγ=2,73mm Lγ=79,97mm 

Ζ εκπέδεζε ηνπ ηκήκαηνο (δ) ζα είλαη:  

𝑍0
2 = 𝛧𝛪𝛮 ∙ 𝛧𝛰𝑈𝑇 → 𝑍𝛿 =  

𝛧𝛾

2
∙ 𝛧휀  

Γηα  Zγ =50Ω θαη  Zε =50Ω, Εδ=35,35Ω 

Δπνκέλσο έρνπκε: Wδ=4,71mm Lδ=16,29mm 

Γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξεο πξνζαξκνγήο κε ηνλ αθξνδέθηε ησλ 50Ω θαη άξα 

κεγαιχηεξνπ ζπληειεζηή αλάθιαζεο, θαηφπηλ δνθηκψλ επηιέρζεθε ην ηκήκα (δ) λα 

έρεη δηαζηάζεηο Wδ΄=4,4mm θαη Lδ’=20,0mm 

Οη δηαζηάζεηο ηνπ αθξνδέθηε (ε) ησλ 50Ω είλαη Wε=2,73mm Lε=33,50mm, θαη ηέινο νη 

ζπλνιηθέο δηαζηάζεηο ηεο θεξαίαο είλαη: X= 115,47mm θαη Y= 102,008mm. 
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4.3 Προςομούωςη ςτοιχειοκεραύασ 

Αθνινπζεί ε πξνζνκνίσζε ζην Momentum, φπνπ θαίλεηαη ν ζπληειεζηήο αλάθιαζεο 

θαη ε θάζε ηεο θεξαίαο. 

 

ρήκα 4.2 πληειεζηήο αλάθιαζεο, θάζε θαη ράξηεο Smith ηεο κηθξνηαηληαθήο 

ζηνηρεηνθεξαίαο 

 

Σν κέηξν ηνπ ζπληειεζηή αλάθιαζεο S11, είλαη αξθεηά ρακειφ  𝑆11 < −20𝑑𝐵, ελψ ε 

θάζε ηνπ είλαη κεδεληθή. Πξάγκα πνπ δειψλεη φηη έρνπκε πνιχ θαιή πξνζαξκνγή 

ζηα 50Ω θαη δελ ζα έρνπκε απψιεηεο ηζρχνο πάλσ ζηε θεξαία, αιιά ζα εθπεκθζεί ην 

ζχλνιν ηεο ελέξγεηαο. 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ην ηξηζδηάζηαην δηάγξακκα αθηηλνβνιίαο ηεο θεξαίαο. Λφγσ 

ησλ δχν ζηνηρείσλ ηεο θεξαίαο ν ινβφο είλαη πην ζηελφο θαη θαηεπζπληηθφο, αιιά 

έρνπκε θαη δεπηεξεχνληεο πιάγηνπο ινβνχο  
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ρήκα 4.3 Σξηζδηάζηαηνο ινβφο αθηηλνβνιίαο κηθξνηαηληαθήο ζηνηρεηνθεξαίαο 

 

ην παξαθάησ ζρήκα θαίλνληαη νη βαζηθέο παξάκεηξνη ηεο θεξαίαο, φπσο ελεξγφο 

γσλία αθηηλνβνιίαο (effective angle), ε θαηεπζπληηθφηεηα (Directivity) θαη ην θέξδνο 

(Gain). 

 

ρήκα 4.4 Βαζηθέο παξάκεηξνη ηεο κηθξνηαηληαθήο ζηνηρεηνθεξαίαο 
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4.4 Μϋτρηςη ςτοιχειοκεραύασ 

Γηα ηηο κεηξήζεηο ηεο ζηνηρεηνθεξαίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ φξγαλα: 

 Hewlett Packard 8702B Lightwave Component Analyzer 300KHz- 6GHz 

 Hewlett Packard 85047A S-Parameter Test Set 300KHz- 6GHz 

Πξηλ μεθηλήζνπκε ηε κέηξεζε θάλνπκε βαζκνλφκεζε- calibration ηνπ νξγάλνπ ζε φιε 

ηε πεξηνρή ζπρλνηήησλ 2-3GHz, ζπλδένληαο κεηαμχ ηνπο ηα νκναμνληθά θαιψδηα 

ησλ δχν ports θαη ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιειε ξνπηίλα ηνπ αλαιπηή. ηε 

βαζκνλφκεζε ε ζπλάξηεζε κεηαθνξάο κεηαμχ ησλ 2 port παξνπζία θαισδίσλ 

απνζεθεχεηαη ςεθηαθά θαη αθαηξείηαη απφ ηε ζπλνιηθή ζπλάξηεζε κεηαθνξάο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ψζηε ην απνηέιεζκα λα αθνξά κφλν ηε κεηξνχκελε δηάηαμε. πλδένπκε 

ζην port 1 ηνπ αλαιπηή δηθηπσκάησλ ηε θεξαία 1 θαη ζην port 2 ηε θεξαία 2 κέζσ 

νκναμνληθψλ θαισδίσλ ρακειψλ απσιεηψλ θαη εκπέδεζεο 50Ω. Γηα ηε κέηξεζε ηνπ 

ζπληειεζηή αλάθιαζεο ζέηνπκε ηνλ αλαιπηή ζην αληίζηνηρν mode κέηξεζεο ηνπ S11. 

Οη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο είλαη ακειεηέεο θαη νθείινληαη ζε θαηαζθεπαζηηθέο 

αζπκκεηξίεο. Γηα ηε κέηξεζε ηνπ S21 ζέηνπκε ηνλ αλαιπηή ζην αληίζηνηρν mode.  

 

ρήκα 4.4 Σππσκέλν ηεο κηθξνηαηληαθήο ζηνηρεηνθεξαίαο 
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ηε πεηξακαηηθή δηάηαμε γηα ηε κέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή αλάθιαζεο θξνληίζακε ν 

θχξηνο ινβφο ηεο θεξαίαο λα κελ «βιέπεη» εκπφδηα ζε αξθεηά κεγάιε απφζηαζε. 

Αθνινπζνχλ (ζρήκα 4.5) νη ζπληειεζηέο αλάθιαζεο πνπ πξνθχπηνπλ έπεηηα απφ ηε 

κέηξεζε ησλ δχν θεξαηψλ ζην εξγαζηήξην. 

 

ρήκα 4.5 πληειεζηέο αλάθιαζεο S11 ησλ κηθξνηαηληαθψλ ζηνηρεηνθεξαηψλ 

 

Παξαηεξνχκε φηη ε θεληξηθή ζπρλφηεηα είλαη ζηα 2,49GHz -2,5GHz. Ζ θεληξηθή 

ζπρλφηεηα έθπγε ιφγσ θαηαζθεπαζηηθψλ απνθιίζεσλ, φπσο είλαη ε θαηαζθεπαζηηθή 

αηέιεηα ησλ ραιθνδηαδξφκσλ, φπνπ παξαηεξνχκε κηθξναλσκαιίεο ζηελ επζεία 

ράξαμε ησλ κηθξνηαηληψλ, νη πηζαλέο απνθιίζεηο ζηηο δηαζηάζεηο θαη ζηελ αηειή 

ιείαλζε ζηελ επηθάλεηα ηνπ ραιθνχ.  

Σν SWR BW= 20MHz γηα S11=-20dB. Αο ζεκεησζεί φηη πξφθεηηαη γηα ην εχξνο δψλεο 

πνπ ε θεξαία εκθαλίδεη πνιχ θαιή πξνζαξκνγή ζηα 50Ω. Απηφ δε ζεκαίλεη φηη δελ 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ηθαλνπνηεηηθά ζε κεγαιχηεξν εχξνο δψλεο, αξθεί λα 

ζρεδηαζηνχλ θαηάιιεια ε βαζκίδα εμφδνπ ηνπ πνκπνχ ή θαη εηζφδνπ ηνπ δέθηε, 

ψζηε λα αληαπεμέξρνληαη ζηε παξνπζία απμεκέλεο ζηάζκεο ζηαζίκσλ θπκάησλ. 
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Γηα ηε κέηξεζε ηνπ θέξδνπο ηνπνζεηήζακε ηηο δχν θεξαίεο ζε απφζηαζε R=0,9m 

θαηαθφξπθα πάλσ ζην πάγθν ηνπ εξγαζηεξίνπ κε ηνπο θχξηνπο ινβνχο αθηηλνβνιίαο 

λα βξίζθνληαη ζηελ ίδηα επζεία ψζηε λα έρνπκε κέγηζηε κεηαθνξά ηζρχνο απφ ηε κία 

ζηελ άιιε. Παξαηεξνχκε φηη ν ζπληειεζηήο S21 δελ πέθηεη απφηνκα θαζψο θεχγνπκε 

απφ ηε ζπρλφηεηα κέγηζηνπ θέξδνπο. 

 

 

ρήκα 4.5 πληειεζηήο S21 ηεο κηθξνηαηληαθήο ζηνηρεηνθεξαίαο 

 

Γλσξίδνπκε φηη: 

𝑃𝑟 =
𝑔𝑡 ∙ 𝑃𝑡
4𝜋𝑅2

∙ 𝐴                   (4.1) 

φπνπ, 𝑃𝑟= ηζρχ πνπ ιακβάλεη ν δέθηεο, 

𝑃𝑡= ε ηζρχο πνπ εθπέκπεη ν πνκπφο, 

𝑔𝑡= ην θέξδνο ηνπ πνκπνχ, 

R= ε απφζηαζε κεηαμχ πνκπνχ θαη δέθηε, 
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A= ην ελεξγφ άλνηγκα ηεο θεξαίαο ιήςεο, γηα ην νπνίν έρνπκε: 

𝛢 =
𝜆2

4𝜋
∙ 𝑔𝑟 =

𝐶2

4𝜋𝑓2
∙ 𝑔𝑟                   (4.2) 

Απφ ηηο εμηζψζεηο 4.1 θαη 4.2 πξνθχπηεη φηη: 

𝑃𝑟 =
𝑔𝑡 ∙ 𝑔𝑟 ∙ 𝑃𝑡 ∙ 𝐶

2

(4𝜋𝑓𝑅)2
→
𝑃𝑟
𝑃𝑡

= 𝑔𝑡 ∙ 𝑔𝑟∙ ∙  
𝐶

4𝜋𝑓𝑅
 

2

 

𝑆21 = 10𝑙𝑜𝑔
𝑃𝑟
𝑃𝑡

= 10𝑙𝑜𝑔𝑔𝑡 + 10𝑙𝑜𝑔𝑔𝑟 + 20𝑙𝑜𝑔
𝐶

4𝜋𝑓𝑅

𝑔𝑡=𝑔𝑟
     

𝑆21𝑑𝐵 = 20𝑙𝑜𝑔𝐺 + 20𝑙𝑜𝑔
𝐶

4𝜋𝑓𝑅
→ 

𝐺𝑑𝐵 = 𝑆21𝑑𝐵 − 20𝑙𝑜𝑔
𝐶

4𝜋𝑓𝑅
                   (4.3) 

Αληηθαζηζηψληαο ηηο αθφινπζεο ηηκέο, 

𝑆21𝑑𝐵 = -34,7dB 

𝑓 = 2,47GHz 

𝑅 = 0,9m 

Σν θέξδνο ηεο θεξαίαο ζα είλαη 𝐺𝑑𝐵 = 4,68dB κε ειάρηζηε δηαθνξά απφ ηε ηηκή πνπ 

καο είρε δψζεη ε πξνζνκνίσζε ηνπ Momentum (είλαη 𝐺𝑡𝑑𝐵 = 4,24dB). 

Γηα ηε κέηξεζε ησλ γσληψλ κηζήο ηζρχνο ρξεζηκνπνηνχκε ηε δηάηαμε κέηξεζεο ηνπ 

θέξδνπο θαη πεξηζηξέθνπκε ηε θεξαία ηνπ δέθηε ζην νξηδφληην θαη ζην θαηαθφξπθν 

επίπεδν έσο φηνπ ε ηηκή ηνπ S11 κεησζεί θαηά 3dB. Ζ κέηξεζε ησλ γσληψλ έγηλε κε 

κνηξνγλσκφλην.  

Μεηξήζεθε ε γσλία κηζήο ηζρχνο ζην νξηδφληην επίπεδν: ζ=60o θαη  ζην θάζεην 

επίπεδν: θ=90o. Ζ ελεξγφο γσλία αθηηλνβνιίαο (effective angle) είλαη ίζε κε 1,5 

steradian. Ο παξαθάησ ηχπνο καο δίλεη ηε θαηεπζπληηθφηεηα ηεο θεξαίαο εθφζνλ 

γλσξίδνπκε ηηο γσλίεο κηζήο ηζρχνο, ε νπνία δελ δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηε ηηκή πνπ 

καο έδσζε ην ADS. 
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𝐷 =
4𝜋

휃𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝜑𝑟𝑎𝑑
→ 𝐷𝑑𝐵 = 10𝑙𝑜𝑔

4𝜋

𝜗𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝜑𝑟𝑎𝑑
→ 

𝐷𝑑𝐵 = 10𝑙𝑜𝑔
4𝜋

1 ∙ 1,5
→ 𝐷𝑑𝐵 = 9,23𝑑𝐵 

Παξφιν πνπ νη κεηξήζεηο δελ έγηλαλ ζε αλερντθφ ζάιακν ιφγσ κε δηάζεζεο, θαη 

ππήξμαλ παξεκβνιέο φπσο πνιχνδε δηάδνζε ιφγσ αλαθιάζεσλ ηνπ θχκαηνο, 

εθπνκπέο απφ ηα ππφινηπα φξγαλα ηνπ εξγαζηεξίνπ, θαη ηε κε ηέιεηα γεσκεηξηθή 

δηάηαμε ησλ θεξαηψλ πνπ επεξέαζαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ, απηέο 

θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθέο.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5 

ΦΕΔΙΑΗ ΜΙΚΡΟΚΤΜΑΣΙΚΩΝ ΥΙΛΣΡΩΝ 

5.1 Ειςαγωγό 

ηα ειεθηξνληθά, ηηο ξαδηνζπρλφηεηεο θαη ηηο κηθξνθπκαηηθέο ηειεπηθνηλσλίεο, 

ηα θίιηξα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ζπζηαηηθά ζε κία πνηθηιία ειεθηξνληθψλ 

ζπζηεκάησλ. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο επηζπκεηήο 

ζπρλφηεηαο ή ζήκαηνο νπφηε θαη νλνκάδνληαη δηέιεπζεο δψλεο θαη γηα λα 

απνξξίπηνπλ ηηο αλεπηζχκεηεο ζπρλφηεηεο θαη νλνκάδνληαη απνθνπήο δψλεο. 

Σν θίιηξν ιεηηνπξγεί επηηπγράλνληαο κεγάιε εμαζζέλεζε (ηδαληθά άπεηξε) γηα 

ηηο ζπρλφηεηεο απνθνπήο θαη ειάρηζηε εμαζζέλεζε (ηδαληθά κεδεληθή) γηα ηηο 

ζπρλφηεηεο δηέιεπζεο δψλεο. Σα θίιηξα κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ 

ρξεζηκνπνηψληαο είηε ελεξγέο ζπζθεπέο, φπσο ηξαλδίζηνξ θαη ιεηηνπξγηθνχο 

εληζρπηέο, είηε παζεηηθέο φπσο ηα πελία θαη νη ππθλσηέο.  Ωζηφζν ζηηο 

ξαδηνεπηθνηλσλίεο θαη ζηηο κηθξνθπκαηηθέο επηθνηλσλίεο πνπ νη ζπρλφηεηεο 

είλαη πςειέο, νη παζεηηθέο ζπζθεπέο είλαη πξνηηκφηεξεο. Οη ζπζθεπέο 

ηειεπηθνηλσληψλ ξαδηνζπρλνηήησλ θαη κηθξνθπκάησλ φπσο αζχξκαηα 

ηειέθσλα, θπςεινεηδή ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο, δίθηπα ηνπηθήο πεξηνρήο 

(LAN) θαη ηα ζπζηήκαηα πξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή. Ο ηξέρσλ ξπζκφο αλάπηπμεο ζηηο 

ξαδηνζπρλφηεηεο θαη ηελ κηθξνθπκαηηθή ηερλνινγία ηείλεη λα απμάλεηαη 

ζπλερψο. Έηζη είλαη ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλεζεί ε ζρεδίαζε κηθξνθπκαη ηθψλ 

θίιηξσλ βαζηζκέλα ζηηο αξρέο ησλ ζπδεπγκέλσλ γξακκψλ. Παξαδνζηαθά, ηα 

κηθξνηαηληαθά δσλνπεξαηά θίιηξα πνπ πινπνηνχληαη κε ζπδεπγκέλεο γξακκέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη επξένο ζε πνιιά κηθξνθπκαηηθά ζπζηήκαηα. Σα θίιηξα 

απηνχ ηνπ είδνπο είλαη δεκνθηιή θαζψο έρνπλ επίπεδε δνκή θαη απιή 

δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο.  
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5.2 Μικροκυματικϊ φύλτρα 

Σα κηθξνθπκαηηθά θίιηξα είλαη παζεηηθά δίζπξα δίθηπα ηα νπνία πξνζεγγίδνπλ ην 

ηδαληθφ κηθξνθπκαηηθφ θίιηξν κε θάπνηα απνδεθηή αλνρή. Σα θίιηξα ρσξίδνληαη ζε 

ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο, κε βάζε ηηο πεξηνρέο ζπρλνηήησλ ζηηο νπνίεο 

επηηξέπνπλ ηελ δηέιεπζε ηνπ ζήκαηνο εηζφδνπ.  

 Σα βαζππεξαηά θίιηξα, ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ δηέιεπζε ζεκάησλ κε 

ζπρλφηεηεο απφ κεδέλ κέρξη θάπνην αλψηαην φξην 𝑓𝑐  θαη εμαζζελνχλ ζήκαηα 

κε ζπρλφηεηεο κεγαιχηεξεο απφ ηελ ζπρλφηεηα απνθνπήο 𝑓𝑐 . 

 Σα πςηπεξαηά  θίιηξα, ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ δηέιεπζε ζεκάησλ κε 

ζπρλφηεηεο κεγαιχηεξεο απφ ηελ ζπρλφηεηα απνθνπήο 𝑓𝑐  θαη απνξξίπηνπλ ηα 

ζήκαηα κε ζπρλφηεηεο κηθξφηεξεο απφ ηελ 𝑓𝑐 . 

 Σα θίιηξα δηέιεπζεο δψλεο, ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ δηέιεπζε ζεκάησλ κε 

ζπρλφηεηεο πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο πεξηνρήο  κε φξηα ηηο ζπρλφηεηεο  

απνθνπήο 𝑓𝑐1,  𝑓𝑐2 θαη απνξξίπηνπλ φια ηα άιια ζήκαηα. 

 Σα θίιηξα απνθνπήο δψλεο, ηα νπνία απνξξίπηνπλ ηελ δηέιεπζε ζεκάησλ κε 

ζπρλφηεηεο εληφο ηεο πεξηνρήο κε φξηα ηηο ζπρλφηεηεο απνθνπήο 𝑓𝑐1,  𝑓𝑐2  θαη 

επηηξέπνπλ ηελ δηέιεπζε ζε φια ηα άιια ζήκαηα. 

Σα δσλνπεξαηά θίιηξα δηαρσξίδνληαη ζε θίιηξα επξείαο δψλεο (30-70% επί ηεο 

θεληξηθήο ζπρλφηεηαο) θαη ζε θίιηξα ζηελήο δψλεο (2-30% επί ηεο θεληξηθήο 

ζπρλφηεηαο). 
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ρήκα 5.1 Απφθξηζε α) Υακεινπεξαηνχ, β) Τςηπεξαηνχ, γ) Γηέιεπζεο δψλεο, 

δ)Απνθνπήο δψλεο θίιηξνπ 

 

Σα θίιηξα κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ επίζεο ζε αλαθιαζηηθά θαη απνξξνθεηηθά. Σα 

αλαθιαζηηθά θίιηξα αλαθινχλ ηελ ηζρχ ηνπ ζήκαηνο  εηζφδνπ ζηηο πεξηνρέο 

απνθνπήο, ελψ ηα απνξξνθεηηθά θαηαλαιψλνπλ εζσηεξηθά ηελ ηζρχ ηνπ ζήκαηνο 

εηζφδνπ ζηηο πεξηνρέο απνθνπήο. ηηο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηνχληαη 

αλαθιαζηηθά θίιηξα.   

Οη βαζηθέο παξάκεηξνη πνπ καο ελδηαθέξνπλ ζε έλα θίιηξν είλαη ε πεξηνρή 

ζπρλνηήησλ ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί, ην εχξνο δψλεο ηνπ, ε ζηξνθή θάζεο πνπ 

πξνθαιεί ζην ζήκα εηζφδνπ θαη νη ζπρλφηεηεο απνθνπήο κε ηηο αληίζηνηρεο 

επηζπκεηέο εμαζζελήζεηο.  
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Έλα ηδαληθφ δσλνπεξαηφ θίιηξν δελ πξέπεη λα πξνθαιεί εμαζζέλεζε ή ζηξνθή 

θάζεο ζηηο ζπρλφηεηεο εληφο ηνπ εχξνπο δψλεο ηνπ, ελψ πξέπεη λα πξνθαιεί άπεηξε 

εμαζζέλεζε ζε φιεο ηηο άιιεο ζπρλφηεηεο. Δπεηδή έλα ηέηνην θίιηξν δελ είλαη 

δπλαηφλ λα θαηαζθεπαζηεί ζηελ πξάμε, ρξεζηκνπνηνχκε κηα πνιπσλπκηθή 

ζπλάξηεζε κεηαθνξάο ηχπνπ Butterworth, Chebyshev ή Bessel πξνθεηκέλνπ λα 

κνληεινπνηήζνπκε ηελ απφθξηζε ζπρλφηεηαο ηνπ θίιηξνπ. ην ζρήκα (5.2) θαίλεηαη 

έλα πξσηφηππν βαζππεξαηφ θίιηξν ην νπνίν απνηειείηαη απφ πελία θαη ππθλσηέο, 

κε θαλνληθνπνηεκέλε αληίζηαζε εηζφδνπ 1Ω θαη θαλνληθνπνηεκέλε ζπρλφηεηα 

απνθνπήο 1rad. Μεηαηξέπνληαο ηελ θιίκαθα ησλ ηηκψλ ησλ g ηνπ πξσηφηππνπ  

βαζππεξαηνχ θίιηξνπ, κπνξνχκε λα επηηχρνπκε ηελ επηζπκεηή απφθξηζε 

ζπρλφηεηαο θαη ηελ επηζπκεηή εμαζζέλεζε ηνπ ζήκαηνο εηζφδνπ. 

Υξεζηκνπνηψληαο θαηάιιεινπο κεηαζρεκαηηζκνχο, κπνξνχκε κε βάζε ην 

πξσηφηππν βαζππεξαηφ θίιηξν λα ζρεδηάζνπκε άιινπο ηχπνπο θίιηξσλ, φπσο 

πςηπεξαηά , δηέιεπζεο δψλεο  θαη απνθνπήο  δψλεο. 

 

ρήκα 5.2 Πξσηφηππν βαζππεξαηφ θίιηξν [10] 

 

5.2.1 Υύλτρο επύπεδησ απόκριςησ Butterworth 

ην βαζππεξαηφ πξσηφηππν θίιηξν Butterworth, ε εμαζζέλεζε ηνπ ζήκαηνο εηζφδνπ 

πξέπεη λα είλαη επίπεδε ζηηο ζπρλφηεηεο θνληά ζην κεδέλ θαη λα απμάλεηαη κε φζν ην 

δπλαηφλ κεγαιχηεξε θιίζε θαζψο απμάλεηαη ε ζπρλφηεηα (ζρήκα 5.3). 
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ρήκα 5.3 Απφθξηζε θίιηξνπ επίπεδεο απφθξηζεο Butterworth [10] 

 

Ζ εμαζζέλεζε ηνπ ζήκαηνο ζηελ είζνδν ηνπ βαζππεξαηνχ θίιηξνπ Butterworth 

ζπλαξηήζεη ηεο ζπρλφηεηαο δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν 5.1 : 

𝐼𝐿 = 10𝑙𝑜𝑔  1 +  
𝑓

𝑓𝑐
 

2𝑛
               (5.1) 

φπνπ 𝑓𝑐  ε ζπρλφηεηα κηζήο ηζρχνο (-3 dB)  θαη  n  ε ηάμε ηνπ θίιηξνπ.   

Απφ ην λνκνγξάθεκα Butterworth φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ ζρήκα, 

κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηελ ηάμε ηνπ θίιηξνπ, εθφζνλ γλσξίδνπκε ην εχξνο 

δψλεο θαη ηελ επηζπκεηή εμαζζέλεζε ζηελ ζπρλφηεηα απνθνπήο. 
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ρήκα 5.4 Ννκνγξάθεκα  Butterworth [10] 

 

Οη ηηκέο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξσηφηππνπ βαζππεξαηνχ θίιηξνπ Butterworth κπνξνχλ 

λα ππνινγηζηνχλ απφ ηνπο ηχπνπο : 

0 1g          

𝑔𝑘 = 2𝑠𝑖𝑛  
 2𝑘−1 

2𝑛
𝜋 , φπνπ k=1,2,…,n               

𝑔𝑘+1 = 1, γηα φια ηα n 
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ηνλ πίλαθα ηνπ ζρήκαηνο 5.5 θαίλνληαη νη ηηκέο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξσηφηππνπ 

Butterworth γηα θίιηξα πνπ απνηεινχληαη απφ 1 κέρξη  10 ζηνηρεία. 

 

ρήκα 5.5 Πίλαθαο κε ζηνηρεία ηνπ πξσηφηππνπ Butterworth [10] 

 

Απφ απηέο ηηο ηηκέο κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηα ζηνηρεία ελφο βαζππεξαηνχ 

θίιηξνπ κε ηνπο ηχπνπο : 

𝐿 =
𝑔 ∙ 𝑅

𝜔𝑏
                              (5.2) 

    

𝐶 =
𝑔

𝜔𝑏 ∙ 𝑅
                           (5.3) 

 

φπνπ, R είλαη ε αληίζηαζε ηεξκαηηζκνχ ηεο εηζφδνπ ηνπ θίιηξνπ θαη 𝜔𝑏 = 2𝜋𝑓  ε 

θπθιηθή ζπρλφηεηα απνθνπήο ηνπ θίιηξνπ. 
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5.2 Μικροκυματικϊ φύλτρα με ςυντονιςτϋσ 

μικροταινιών 

ηηο κηθξνθπκαηηθέο ζπρλφηεηεο, πνιιέο θνξέο ζπκθέξεη ε ρξήζε 

ζπληνληζκέλσλ κηθξνηαηληψλ γηα ηελ θαηαζθεπή θίιηξσλ αληί γηα δηαθξηηά 

ζηνηρεία (πελία, ππθλσηέο). Οη ζπληνληζηέο απηνί κπνξνχλ λα είλαη 

ζπδεπγκέλνη είηε ζε ζεηξά είηε παξάιιεια. Δπεηδή ηα κηθξνθπκαηηθά θίιηξα 

πνπ απνηεινχληαη απφ ζπληνληζηέο ζπδεπγκέλνπο ζε ζεηξά ηείλνπλ λα έρνπλ 

κεγάιν κήθνο, είλαη πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλα ηα θίιηξα κε παξάιιεια 

ζπδεπγκέλνπο ζπληνληζηέο ηα νπνία έρνπλ ζεκαληηθά κηθξφηεξν κέγεζνο. 

Μεξηθά δηαδεδνκέλα κηθξνθπκαηηθά θίιηξα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπληνληζηέο 

κηθξνηαηληψλ ζπδεπγκέλνπο παξάιιεια είλαη ην θίιηξν παξάιιεισλ 

ζπληνληζηψλ κήθνπο ι/2 (ζρήκα 5.10α) ,ην θίιηξν interdigital (ζρήκα 5.10β), 

ην θίιηξν combline (ζρήκα 5.10γ) θαη ην θίιηξν ηχπνπ ρηέλαο (Hairpin filter) 

(ζρήκα 5.10δ).   

ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη κειέηε θαη ησλ ηξηψλ δσλνπεξαηψλ θίιηξσλ πνπ καο 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ην ADS 2008 update 2 λα ζρεδηάζνπκε, δειαδή κε 

παξάιιεια ζπδεπγκέλεο γξακκέο κεηαθνξάο (Coupled line) ην νπνίν θαη 

πινπνηήζεθε, ηχπνπ ρηέλαο (Hairpin) θαη ην δηγθ-δαγθ (ZigZag).  

Σν ππφζηξσκα πνπ επηιέρζεθε είλαη ην επνμηθφ γπαιί (FR4), κε δηειεθηξηθή ζηαζεξά 

εr=4,6 , πάρνο H=1,5mm, εθαπηνκέλε απσιεηψλ TanD=0,018 θαη ην πάρνο ηνπ 

ραιθνχ είλαη Σ=35κm.   
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     ρήκα 5.10  Μηθξνθπκαηηθά θίιηξα κε ζπληνληζηέο κηθξνηαηληψλ  
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5.3 Μικροκυματικό φύλτρο παρϊλληλα ςυζευγμϋνων 

γραμμών μεταφορϊσ (Coupled line filter) 

Γηα ηε ζρεδίαζε θίιηξσλ κε ζπδεπγκέλεο γξακκέο ρξεζηκνπνηείηαη ε βαζηθή γλψζε 

ησλ άξηησλ θαη πεξηηηψλ δεχμεσλ ησλ θπκάησλ ζηηο γξακκέο κεηαθνξάο, έρνληαο 

ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία γξακκψλ αληηζηάζεσλ κε άξηηα θαη πεξηηηά 

ραξαθηεξηζηηθά. 

Σν θίιηξν παξάιιεια ζπδεπγκέλσλ γξακκψλ κεηαθνξάο απνηειείηαη απφ 

αλπρηνθπθισκέλνπο ζπληνληζηέο, κήθνπο πεξίπνπ 
𝜆𝑔

2
, νη νπνίνη ζπδεπγλχνληαη κε έλα 

γεηηνληθφ ηνπο πεξίπνπ ζην κηζφ ηνπο κήθνο. Απηή ε παξάιιειε δηάηαμε δίλεη ζρεηηθά 

κεγάιε δεχμε γηα ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε αλάκεζα ζηνπο ζπληνληζηέο θαη γη’ απηφ ην 

ιφγν ε δνκή ηνπ θίιηξνπ επηηξέπεη ηελ θαηαζθεπή θίιηξσλ κε κεγαιχηεξν εχξνο 

δψλεο ζε ζρέζε κε άιιεο θαηαζθεπέο. ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ε 

πινπνίεζε ελφο ηέηνηνπ θίιηξνπ.  

 

 

ρήκα 5.11 Γεληθή δνκή θίιηξνπ παξάιιεια ζπδεπγκέλσλ γξακκψλ [10] 

 

Μία ζπδεπγκέλε κηθξνηαηληαθή γξακκή απνηειείηαη απφ δχν γξακκέο πνπ ηηο ρσξίδεη 

απφζηαζε S θαη ζπλδέεηαη κε έλα δηειεθηξηθφ κέζν πάρνπο d θαη δηειεθηξηθήο 

ζηαζεξάο εr . Οη κηθξνηαηληαθέο γξακκέο έρνπλ πιάηνο W θαη ην πάρνο απηφ είλαη 

ακειεηέν ζπγθξηλφκελν κε ην πάρνο ηνπ δηειεθηξηθνχ.  
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ην ζρήκα (5.12) πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ην ζρεκαηηθφ ηνπ θίιηξνπ δηέιεπζεο δψλεο 

κε παξάιιειεο ζπδεπγκέλεο γξακκέο πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηε βνήζεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ADS 2008 update2. Θέινπκε ε θεληξηθή ζπρλφηεηα ηνπ δσλνπεξαηνχ 

θίιηξνπ λα βξίζθεηαη ζηα 2,4GHz θαη ην εχξνο δψλεο (-3dB) λα είλαη 400MHz. Οη 

ζπρλφηεηεο απνθνπήο βξίζθνληαη ζηα 2,1 θαη 2,7GHz κε εμαζζέλεζε ζήκαηνο -30 

dB. ηα άθξα ηνπ θίιηξνπ ππάξρεη εκπέδεζε ησλ 50Ω.  

 

 

ρήκα 5.12 Φίιηξν δηέιεπζεο δψλεο κε παξάιιειεο ζπδεπγκέλεο γξακκέο 

 

ηελ ζπλέρεηα, φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ ζρήκα (5.13) ην πξφγξακκα 

δεκηνχξγεζε ην θίιηξν θαη ππνιφγηζε ηηο απνζηάζεηο ησλ κηθξνηαηληαθψλ γξακκψλ. 
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ρήκα 5.13 ρεκαηηθφ θίιηξνπ κε παξάιιειεο ζπδεπγκέλεο γξακκέο 

 

Έπεηηα δεκηνπξγήζεθε ην ηππσκέλν θχθισκα ηνπ θίιηξνπ, ζρήκα (5.14), ζε θάζε 

άθξε ηνπ νπνίνπ έρνπκε πξνζζέζεη θαη απφ έλαλ αθξνδέθηε εκπέδεζεο 50Ω θαη 

δηαζηάζεσλ xα=16,75mm yα=2,73mm, έηζη ψζηε ηα θαιψδηα ηνπ θνλλέθηνξα SMA 

λα θνιιεζνχλ πάλσ ζηνπο αθξνδέθηεο θαη φρη θαη’ επζείαλ πάλσ ζην θίιηξν. 

 

ρήκα 5.14 Σππσκέλν θχθισκα Coupled Line θίιηξνπ 
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Οη ζπλνιηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ηππσκέλνπ θπθιψκαηνο ηνπ Coupled Line θίιηξνπ καδί 

κε ηνπο αθξνδέθηεο είλαη: Υ=166,52 mm Τ= 28,50 mm 

Σέινο, εθηειέζηεθε ειεθηξνκαγλεηηθή πξνζνκνίσζε ηνπ θίιηξνπ (Momentum 

Simulation), γηα ηηο ζπρλφηεηεο απφ 2GHz-3GHz. Σα απνηειέζκαηα γηα ηηο 

παξακέηξνπο ζθέδαζεο S11, S21 θαίλνληαη ζην ζρήκα (5.15) πνπ αθνινπζεί. 

Παξαηεξνχκε φηη ην εχξνο δψλεο είλαη πεξίπνπ 384MHz, θαη ε θεληξηθή ζπρλφηεηα 

είλαη ζηα 2,398MHz.  

 

ρήκα 5.15 Παξάκεηξνη ζθέδαζεο S11, S21 Coupled Line θίιηξνπ 

ηε θεληξηθή ζπρλφηεηα έρνπκε απψιεηεο δηέιεπζεο (insertion loss) IL= -4,473dB, 

θπξίσο ιφγσ απσιεηψλ ηνπ δηειεθηξηθνχ. Αλ ιάβνπκε ππφςε καο απηέο ηηο 

απψιεηεο, ζηα ζεκεία ηνκήο ησλ S11-S21 φπνπ έρνπκε απψιεηα ηζρχνο -3dB ε 

ζπρλφηεηεο είλαη 2,206GHz θαη 2,59GHz. ηηο ζπρλφηεηεο απνθνπήο ζηα 2,1GHZ ε 

εμαζζέλεζε είλαη ίζε κε -30dB θαη ζηα 2,7GHz ίζε κε -28,9dB. Γηαπηζηψλνπκε φηη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο ηνπ θίιηξνπ δελ δηαθέξνπλ απφ ηηο πξνδηαγξαθέο 

πνπ έρνπκε ζέζεη. 
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ηε ζπλέρεηα έγηλε θαηαζθεπή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θίιηξνπ θαη αθνινχζεζαλ 

κεηξήζεηο ζην εξγαζηήξην (ζρήκα 5.16). Γηα ηηο κεηξήζεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα 

παξαθάησ φξγαλα: 

 Hewlett Packard 8702B Lightwave Component Analyzer 300KHz- 6GHz 

 Hewlett Packard 85047A S-Parameter Test Set 300KHz- 6GHz 

 

 

ρήκα 5.16 Μέηξεζε ηνπ θίιηξνπ ζε network analyzer 

 

Πξηλ μεθηλήζνπκε ηε κέηξεζε θάλνπκε βαζκνλφκεζε- calibration ηνπ νξγάλνπ ζε φιε 

ηε πεξηνρή ζπρλνηήησλ 2-3GHz, ζπλδένληαο κεηαμχ ηνπο ηα νκναμνληθά θαιψδηα 

ησλ δχν ports θαη ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιειε ξνπηίλα ηνπ αλαιπηή. ηε 

βαζκνλφκεζε ε ζπλάξηεζε κεηαθνξάο κεηαμχ ησλ 2 port παξνπζία θαισδίσλ 

απνζεθεχεηαη ςεθηαθά θαη αθαηξείηαη απφ ηε ζπλνιηθή ζπλάξηεζε κεηαθνξάο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ψζηε ην απνηέιεζκα λα αθνξά κφλν ηε κεηξνχκελε δηάηαμε. πλδένπκε 

ζην port 1 ηνπ αλαιπηή δηθηπσκάησλ ηελ είζνδν ηνπ θίιηξνπ θαη ζην port 2 ηελ έμνδν 

ηνπ κέζσ νκναμνληθψλ θαισδίσλ ρακειψλ απσιεηψλ θαη εκπέδεζεο 50Ω. Γηα ηε 
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κέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή αλάθιαζεο ζέηνπκε ηνλ αλαιπηή ζην αληίζηνηρν mode 

κέηξεζεο ηνπ S11 φπσο θαη γηα ηε κέηξεζε ηνπ S21. Αθνινπζνχλ νη παξάκεηξνη 

ζθέδαζεο πνπ πξνθχπηνπλ έπεηηα απφ ηε κέηξεζε ηνπ θίιηξνπ ζην εξγαζηήξην. 

 

 

ρήκα 5.17 Παξάκεηξνη ζθέδαζεο S11, S21 Coupled Line θίιηξνπ 

 

Παξαηεξψληαο ηηο παξαπάλσ θακπχιεο δηαπηζηψλνπκε φηη νη απψιεηεο δηέιεπζεο 

ζηε θεληξηθή ζπρλφηεηα, ε νπνία είλαη ζηα 2,39GHz, είλαη ίζεο κε -10dB. Απψιεηα 

κηζήο ηζρχνο (-3dB) έρνπκε ζηα ζεκεία ηνκήο, δειαδή ζηα 2,26GHz θαη ζηα 

2,52GHz. ηηο ζπρλφηεηεο απνθνπήο, δειαδή ζηα 2,1GHz ε εμαζζέλεζε είλαη ίζε κε 

-47dB θαη ζηα 2,7GHz ίζε κε -30dB. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο απψιεηεο δηέιεπζεο, ε 

εμαζζέλεζε ζηα 2,1GHz είλαη ίζε κε -37dB θαη ζηα 2,7GHz ίζε κε -20dB. Σέινο ην 

εχξνο δψλεο είλαη πεξίπνπ 260MHz. 

Οη απνθιείζεηο νθείινληαη θπξίσο ζηε θαηαζθεπαζηηθή αηέιεηα ησλ ραιθνδηαδξφκσλ, 

φπνπ παξαηεξνχκε κηθξναλσκαιίεο ζηελ επζεία ράξαμε ησλ κηθξνηαηληψλ, ζε 

πηζαλέο απνθιίζεηο ζηηο δηαζηάζεηο θαη ζηελ αηειή ιείαλζε ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

ραιθνχ. 
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5.4 Μικροκυματικό φύλτρο τύπου χτϋνασ (Hairpin filter) 

Σν θίιηξν ηχπνπ ρηέλαο (Hairpin filter) είλαη έλα κηθξνθπκαηηθφ θίιηξν   ζπδεπγκέλσλ 

γξακκψλ πνπ ιεηηνπξγεί θπξίσο ζαλ δσλνπεξαηφ θίιηξν. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη 

ζηηο ζπδεχμεηο κεηαμχ ζπληνληζκέλσλ κηθξνηαηληψλ ζε ζρήκα Π. Ζ ρξήζε ηνπ θίιηξνπ 

Hairpin είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε ζε θαηαζθεπέο κηθξνθπκαηηθψλ θίιηξσλ κε 

κηθξνηαηλίεο, γηαηί ζε αληίζεζε κε άιινπο ηχπνπο κηθξνθπκαηηθψλ θίιηξσλ φπσο ην 

Interdigital θαη ην Comblime , δελ ρξεηάδεηαη λα γεησζνχλ ηα ζηειέρε ηνπ. Απηή ε 

ηδηφηεηα ηνπ θίιηξνπ Hairpin ην θαζηζηά πνιχ ρξήζηκν , αθνχ ζηα κηθξνθπκαηηθά 

θίιηξα ζπδεπγκέλσλ γξακκψλ ε ζχλδεζε κε ηελ γείσζε πνιιέο θνξέο 

πξαγκαηνπνηείηαη δχζθνια. ην ζρήκα (5.18) θαίλεηαη έλα θίιηξν Hairpin N ηάμεο. 

 

 

ρήκα 5.18 Φίιηξν ηχπνπ ρηέλαο κε Ν ζπληνληζηέο 

 

Σν θίιηξν Hairpin κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα «δηπισκέλε» έθδνζε ελφο θίιηξνπ 

παξάιιεισλ ζπδεπγκέλσλ ζηειερψλ κηζνχ κήθνπο θχκαηνο . Απηφ γίλεηαη θαηαλνεηφ 

απφ ην ζρήκα (5.17a) φπνπ θαίλεηαη ε αλαδίπισζε ηνπ πξψηνπ ζπληνληζκέλνπ 

ζηειέρνπο ελφο θίιηξνπ παξάιιεισλ ζπδεπγκέλσλ ζηειερψλ ζε ζπληνληζηή ηχπνπ 

Hairpin. Ζ δηαδηθαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί κέρξη λα κεηαηξαπεί νιφθιεξν ην θίιηξν 

παξάιιεισλ ζπδεπγκέλσλ γξακκψλ κήθνπο ι/2 ζε θίιηξν Hairpin, φπσο θαίλεηαη 

ζηα ζρήκαηα (5.19b), (5.19c), (5.19d). Οη ζπληνληζηέο ηχπνπ Hairpin έρνπλ κήθνο 

κηθξφηεξν απφ ι/4, εμαηηίαο ηνπ θνκκαηηνχ ηεο κηθξνηαηλίαο πνπ ζπλδέεη ηα δχν 

ζπδεπγκέλα ζηειέρε ηνπ θίιηξνπ. 
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ρήκα 5.19 Μεηαηξνπή θίιηξνπ Couple Line ζε Hairpin 

 

Σα θίιηξα Hairpin ρσξίδνληαη ζηα  θίιηξα Hairpin ηχπνπ Α θαη ζηα θίιηξα Hairpin 

ηχπνπ Β. ηα θίιηξα Hairpin ηχπνπ Α νη κηθξνηαηλίεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ είζνδν θαη 

ζηελ έμνδν ηνπ θίιηξνπ είλαη αλνηρηνθπθισκέλεο , ελψ ζηα θίιηξα Hairpin ηχπνπ Β νη 

κηθξνηαηλίεο ζηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν ηνπ θίιηξνπ είλαη βξαρπθπθισκέλεο. ην 

ζρήκα (5.19) θαίλνληαη νη δχν ηχπνη ησλ θίιηξσλ Hairpin, θαζψο θαη ηα ηζνδχλακα 

θπθιψκαηα ηνπο. ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ηζνδχλακσλ θπθισκάησλ έρεη γίλεη ε 

παξαδνρή φηη ε επαγσγηθή δεχμε είλαη ακειεηέα γηα κε γεηηνληθνχο ζπληνληζηέο. 

 

ρήκα 5.20 Γηαθνξεηηθνί ηχπνη θίιηξσλ Hairpin 
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ρήκα 5.21 Ηζνδχλακα θπθιψκαηα θίιηξσλ Hairpin 

 

Οη πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπκε ζέζεη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θίιηξνπ ηχπνπ ρηέλαο, 

είλαη νη ίδηεο κε ην θίιηξν κε παξάιιεινπο ζπδεπγκέλνπο ζπληνληζηέο, δειαδή ηελ 

θεληξηθή ζπρλφηεηα λα βξίζθεηαη ζηα 2,4GHz θαη ην εχξνο δψλεο (-3dB) λα είλαη 

400MHz. Οη ζπρλφηεηεο απνθνπήο βξίζθνληαη ζηα 2,1 θαη 2,7GHz κε εμαζζέλεζε 

ζήκαηνο -30dB. ηα άθξα ηνπ θίιηξνπ ππάξρεη εκπέδεζε ησλ 50Ω. Σν ζρεκαηηθφ 

θχθισκα πνπ δεκηνπξγήζεθε θαίλεηαη ζην αθφινπζν ζρήκα.  

 

ρήκα 5.22 Φίιηξν δηέιεπζεο δψλεο ηχπνπ ρηέλαο 
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ηελ ζπλέρεηα, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα (5.23) πνπ αθνινπζεί ην πξφγξακκα 

δεκηνχξγεζε ην θίιηξν θαη ππνιφγηζε ηηο απνζηάζεηο ησλ κηθξνηαηληαθψλ γξακκψλ. 

 

ρήκα 5.23 ρεκαηηθφ θίιηξνπ κε κηθξνηαηληαθέο γξακκέο ηχπνπ ρηέλαο 

Αθνινπζεί ην ηππσκέλν θχθισκα ηνπ θίιηξνπ, ζρήκα (5.24), ζε θάζε άθξε ηνπ 

νπνίνπ έρεη πξνζηεζεί έλαο αθξνδέθηεο εκπέδεζεο 50Ω θαη δηαζηάζεσλ 

xα=16,75mm yα=2,73mm. 

 

ρήκα 5.24 Σππσκέλν θχθισκα Hairpin θίιηξνπ 
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Οη ζπλνιηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ηππσκέλνπ θπθιψκαηνο ηνπ θίιηξνπ Hairpin καδί κε 

ηνπο αθξνδέθηεο είλαη: Υ=114,06 mm, Τ=21,98 mm.  

Σέινο, εθηειέζηεθε ειεθηξνκαγλεηηθή πξνζνκνίσζε ηνπ θίιηξνπ (Momentum 

Simulation), γηα ηηο ζπρλφηεηεο απφ 1GHz- 4GHz. ην ζρήκα (5.25) πνπ αθνινπζεί 

θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηηο πξνζνκνίσζεο γηα ηηο παξακέηξνπο ζθέδαζεο S11 θαη 

S21. Σν εχξνο δψλεο είλαη πεξίπνπ 220MHz, θαη ε θεληξηθή ζπρλφηεηα είλαη ζηα 

2,491MHz. Οη απψιεηεο δηέιεπζεο ζηε θεληξηθή ζπρλφηεηα είλαη πεξίπνπ -9.59dB. 

Απψιεηεο κηζήο ηζρχνο (-3dB) έρνπκε ζηα ζεκεία ηνκήο ησλ δχν θπκαηνκνξθψλ, 

δειαδή ζηα 2,381GHz θαη ζηα 2,601GHz. Σέινο ζηηο ζπρλφηεηεο απνθνπήο, δειαδή 

ζηα 2,1GHz ε εμαζζέλεζε ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απψιεηεο δηέιεπζεο είλαη ίζε κε   

-54dB ελψ ζηα 2,7GHz είλαη ίζε κε -34dB. 

 

ρήκα 5.25 Παξάκεηξνη ζθέδαζεο S11, S21 Hairpin θίιηξνπ 

 

 

 

 



 
 

97 
 

5.5 Μικροκυματικό φύλτρο τύπου Zigzag  

Μία άιιε «δηπισκέλε» εθδνρή ελφο θίιηξνπ κε παξάιιεια ζπδεπγκέλνπο 

ζπληνληζηέο είλαη ην θίιηξν ηχπνπ Zigzag.  Σν Zigzag κνηίβν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

κεηψζεη ην κεραληθφ κήθνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο θίιηξνπ γηα έλα 

δεδνκέλν ειεθηξηθφ κήθνο. Σν δίπισκα ελφο θίιηξνπ παξάιιεισλ ζπδεπγκέλσλ 

γξακκψλ κήθνπο ι/2 νδεγεί ζε έλα θίιηξν Zigzag φπνπ νη ζπληνληζηέο ηνπ έρνπλ 

κήθνο ιίγν κηθξφηεξν απφ ι/4, εμαηηίαο ηνπ θνκκαηηνχ ηεο κηθξνηαηλίαο πνπ ζπλδέεη 

ηα δχν ζπδεπγκέλα ζηειέρε ηνπ θίιηξνπ, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα (5.26) πνπ 

αθνινπζεί. 

 

ρήκα 5.26 Μεηαηξνπή θίιηξνπ Couple Line ζε Zigzag [12] 

 

Καη ζε απηή ηε πεξίπησζε νη πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπκε ζέζεη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

θίιηξνπ ηχπνπ Zigzag, είλαη νη ίδηεο κε ην θίιηξν κε παξάιιεινπο ζπδεπγκέλνπο 

ζπληνληζηέο, δειαδή ηελ θεληξηθή ζπρλφηεηα λα βξίζθεηαη ζηα 2,4GHz θαη ην εχξνο 

δψλεο (-3dB) λα είλαη 400MHz. Οη ζπρλφηεηεο απνθνπήο βξίζθνληαη ζηα 2,1 θαη 

2,7GHz κε εμαζζέλεζε ζήκαηνο -30dB. ηα άθξα ηνπ θίιηξνπ ππάξρεη εκπέδεζε 

ησλ 50Ω. ην αθφινπζν ζρήκα (5.27) θαίλεηαη ην ζρεκαηηθφ θχθισκα πνπ 

δεκηνπξγήζεθε. 
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ρήκα 5.27 Φίιηξν δηέιεπζεο δψλεο ηχπνπ Zigzag 

 

Σν πξφγξακκα δεκηνπξγεί ην θίιηξν θαη ππνινγίδεη ηηο απνζηάζεηο ησλ 

κηθξνηαηληαθψλ γξακκψλ φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ ζρήκα (5.28). 

 

 

ρήκα 5.28 ρεκαηηθφ θίιηξνπ κε κηθξνηαηληαθέο γξακκέο ηχπνπ Zigzag 
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Αθνινπζεί ην ηππσκέλν θχθισκα ηνπ θίιηξνπ, ζρήκα (5.29), ζε θάζε άθξε ηνπ 

νπνίνπ έρεη πξνζηεζεί έλαο αθξνδέθηεο εκπέδεζεο 50Ω θαη δηαζηάζεσλ 

xα=16,75mm yα=2,73mm. 

 

ρήκα 5.29 Σππσκέλν θχθισκα Zigzag θίιηξνπ 

 

Οη ζπλνιηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ηππσκέλνπ θπθιψκαηνο ηνπ θίιηξνπ Zigzag καδί κε 

ηνπο αθξνδέθηεο είλαη: X=105,64 mm Y=105,64 mm.  

Σέινο, εθηειέζηεθε ειεθηξνκαγλεηηθή πξνζνκνίσζε ηνπ θίιηξνπ (Momentum 

Simulation), γηα ηηο ζπρλφηεηεο απφ 1- 4GHz. ην ζρήκα (5.30) πνπ αθνινπζεί 

θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηηο παξακέηξνπο ζθέδαζεο S11, S21. Παξαηεξνχκε φηη 

ην εχξνο δψλεο είλαη πεξίπνπ 331MHz, θαη ε θεληξηθή ζπρλφηεηα είλαη ζηα 2,395MHz 

κε απψιεηεο δηέιεπζεο ίζεο κε -5dB. Απψιεηεο κηζήο ηζρχνο (-3dB) έρνπκε ζηα 

ζεκεία ηνκήο ησλ δχν θπκαηνκνξθψλ, δειαδή ζηα 2,229GHz θαη ζηα 2,56GHz. 

Σέινο ζηηο ζπρλφηεηεο απνθνπήο, δειαδή ζηα 2,1GHz ε εμαζζέλεζε ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο απψιεηεο δηέιεπζεο είλαη ίζε κε -31dB ελψ ζηα 2,7GHz είλαη ίζε κε           

-32,5dB.  
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ρήκα 5.30 Παξάκεηξνη ζθέδαζεο S11, S21 Zigzag θίιηξνπ 

 

Δίλαη ην Zigzag θίιηξν καδί κε ην Coupled Line ηα δχν θίιηξα ησλ νπνίσλ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ πξνζνκνηψζεσλ είλαη πην θνληά ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ είρακε 

ζέζεη θαζψο ην θίιηξν Hairpin ήηαλ πην ζηελφ, κε κεγαιχηεξεο απψιεηεο δηέιεπζεο  

θαη κε κεηαηνπηζκέλε ηε θεληξηθή ζπρλφηεηα. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6 

ΡΑΔΙΟΜΕΣΡΟ 

 

6.1 Ειςαγωγό 

ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί πξνηείλεηαη, ε αλάπηπμε κηαο κε επεκβαηηθήο κεζφδνπ, 

πνπ ζα παίμεη ην ξφιν ηνπ ζπζηήκαηνο έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο ζηελ δηάγλσζε ηνπ 

θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ. Βαζίδεηαη ζηελ κέηξεζε ηεο ζεξκηθήο ειεθηξνκαγλεηηθήο  

αθηηλνβνιίαο πνπ εθπέκπεηαη απφ ην αλζξψπηλν ζψκα ζε δχν πεξηνρέο 

ζπρλνηήησλ: ηελ πεξηνρή ηνπ ππεξχζξνπ,  φπνπ κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ 

αηζζεηήξα κεηξάηαη ε επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία ηνπ ηζηνχ θαη ζηελ πεξηνρή ησλ 

κηθξνθπκάησλ, φπνπ ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιειεο θεξαίεο ζε δηάθνξεο ππφ-δψλεο 

κεηξάηαη ε ζεξκνθξαζία ζε  βάζνο έσο κεξηθψλ εθαηνζηψλ, κέζα ζηνλ ηζηφ. Ζ ίδηα 

ηερληθή κπνξεί λα επεθηαζεί θαη ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε άιισλ κνξθψλ θαξθίλνπ, 

φπσο απηφο ηνπ πξνζηάηε ζηνπο άλδξεο. 

Ο ηειηθφο ζηφρνο ηεο πξνηεηλφκελεο κε επεκβαηηθήο κεζφδνπ είλαη λα αληρλεχζεη ηηο 

κεηαβνιέο ζεξκνθξαζίαο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ πηζαλή εκθάληζε πξψηκσλ 

θαξθηληθψλ φγθσλ ζην ζηήζνο. Ζ πξνηεηλφκελε ηερληθή  είλαη κε επεκβαηηθή θαη έηζη 

δελ επηθέξεη θαλελφο είδνπο επηβάξπλζε ζηελ πγεία. Ζ έξεπλα πάλσ ζε απηφλ ηνλ 

ηνκέα, θηινδνμεί λα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε θαη θαζηέξσζε κηαο λέαο κεζφδνπ γηα 

ηελ έγθαηξε δηάγλσζε – απεηθφληζε ησλ θαξθηληθψλ φγθσλ. 

 

6.2 Ανύχνευςη του καρκύνου του μαςτού 

Ζ δηαδηθαζία αλίρλεπζεο ησλ θαξθηληθψλ φγθσλ ζήκεξα, δηεμάγεηαη ζε ηξία ζηάδηα: 

Σαπηνπνίεζε ηεο αλσκαιίαο ζηνλ ηζηφ, είηε κε ςειάθεζε είηε κε θάπνηα ηερληθή 

απεηθφληζεο. Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο αλσκαιίαο (θαινήζνπο ή θαθνήζνπο) γίλεηαη κε 

ηε ρξήζε πξφζζεησλ δηαγλσζηηθψλ κεζφδσλ ή κε ηε βηνςία θαη ηε κηθξνζθνπηθή 

εμέηαζε ηνπ δείγκαηνο. 
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Αθνινπζεί ν βηνρεκηθφο ραξαθηεξηζκφο ηνπ θαξθηληθνχ ηζηνχ κε ζθνπφ ηελ θαηάηαμε 

ηνπ φγθνπ κε βάζε ην κέγεζνο ηελ επηζεηηθφηεηα θαη ηελ πηζαλφηεηα κεηάζηαζεο. 

Σέινο, θαζνξίδεηαη ε ζεξαπεπηηθή αγσγή θαη ε ηειηθή πξφγλσζε. 

χκθσλα κε ην Ακεξηθαληθφ Ηλζηηηνχην Τγείαο, ε ηδαληθή ζπζθεπή αλίρλεπζεο 

θαξθηληθψλ φγθσλ ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: 

 Να έρεη ρακειή επηθηλδπλφηεηα 

 Να είλαη επαίζζεηε ζηελ αλίρλεπζε ησλ φγθσλ 

 Να αληρλεχεη ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ ζε ζεξαπεχζηκν ζηάδην 

 Να είλαη κε επεκβαηηθή θαη απιή ζηε ρξήζε ηεο 

 Να είλαη νηθνλνκηθά πξνζηηή θαη επξέσο δηαζέζηκε 

 Να πξνθαιεί ηελ ειάρηζηε δπλαηή ελφριεζε 

 Να δίλεη αμηφπηζηα, εχθνια αλαγλψζηκα θαη αληηθεηκεληθά απνηειέζκαηα. 

Θεσξεηηθά, νη ηερληθέο πνπ βαζίδνληαη ζηε κέηξεζε ηεο  αθηηλνβνιίαο κηθξνθπκάησλ 

ηθαλνπνηνχλ πνιιέο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο απαηηήζεηο. Σα κηθξνθπκκαηηθά 

ζπζηήκαηα, πνπ βξίζθνληαη ήδε ζε ιεηηνπξγία, κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε 

παζεηηθά, ελεξγά ή πβξηδηθά. 

Ζ παζεηηθή κέζνδνο έρεη δνθηκαζηεί γηα αξθεηά ρξφληα ζε θιηληθέο έξεπλεο κε ηε 

ρξήζε εκπνξηθά δηαζέζηκσλ ζπζθεπψλ, πάληα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ καζηνγξαθία. 

Τπάξρνπλ ελδείμεηο φηη κπνξεί λα αληρλεχζεη θαξθηληθνχο φγθνπο ζε πξψηκν ζηάδην, 

αιιά δελ είλαη αθφκα θαζηεξσκέλε κέζνδνο. 

Οη παζεηηθέο κέζνδνη αληρλεχνπλ πεξηνρέο απμεκέλεο ζεξκνθξαζίαο ζηνλ ηζηφ 

εμαηηίαο πηζαλνχ φγθνπ, κεηξψληαο ηε πνιχ ρακειήο ζηάζκεο κηθξνθπκαηηθή 

αθηηλνβνιία κέιαλνο ζψκαηνο, πνπ είλαη αλάινγε ηεο ζεξκνθξαζίαο, φπσο 

πηζηνπνηεί ν λφκνο ηνπ Plank. Σα ζήκαηα πνπ αληρλεχνληαη είλαη ηφζν αζζελή, ψζηε 

απαηηείηαη ε πηνζέηεζε επαίζζεησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ, αληίζηνηρσλ κε απηά 

ηεο δνξπθνξηθήο - δηαζηεκηθήο ηερλνινγίαο. 

Οη ζεξκνθξαζηαθέο δηαθνξέο κεηαμχ γεηηνληθψλ πεξηνρψλ ηνπ καζηνχ εθιακβάλνληαη 

σο ελδείμεηο αλσκαιίαο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αληίζηνηρε πεξηνρή ζηνλ άιιν καζηφ 

ζαλ αλαθνξά (ε κέζνδνο είλαη θάπσο εκπεηξηθή). Ζ απμεκέλε ζεξκνθξαζία 
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ζεσξείηαη φηη νθείιεηαη ζηελ κεγέζπλζε ησλ αγγείσλ κέζα ζηνλ ηζηφ. Θεξκηθά 

κνληέια πνπ ζπζρεηίδνπλ ηηο κεηξνχκελεο ζεξκνθξαζηαθέο δηαθνξέο κε ηελ αχμεζε 

ηεο ζεξκνθξαζίαο κέζα ζηνλ ηζηφ έρνπλ απαζρνιήζεη ηνπο εξεπλεηέο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. Δπίζεο, έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε θεξαηψλ – αληρλεπηψλ. 

Οη παζεηηθέο ηερληθέο δελ έρνπλ αθφκα ηθαλνπνηήζεη ηηο αξρηθέο πξνζδνθίεο θαη νη 

ηειεπηαίεο έξεπλεο επηθεληξψλνληαη ζηελ πηνζέηεζε πβξηδηθψλ ηερληθψλ θαη κεζφδσλ 

ρακειφηεξεο ζπρλφηεηαο. 

 

6.3 Μικροκυματικό Θερμογραφύα για την ανύχνευςη 

του καρκύνου του μαςτού 

Ζ βαζηθή ηδέα γηα ηελ αλάπηπμε κηαο κηθξνθπκαηηθήο ηερληθήο απεηθφληζεο γηα ηελ 

αλίρλεπζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ πξνθχπηεη απφ ηε ζεκαληηθή κεηαβνιή ηεο 

δηειεθηξηθήο ζηαζεξάο ζηηο κηθξνθπκαηηθέο ζπρλφηεηεο κεηαμχ ηνπ πγηνχο θαη ηνπ 

πξνζβεβιεκέλνπ απφ θαξθίλν ηζηνχ, ε νπνία έρεη πηζηνπνηεζεί πεηξακαηηθά. Ο 

πξνβιεπφκελνο ιφγνο ηεο δηειεθηξηθήο ζηαζεξάο κεηαμχ πγηνχο θαη 

πξνζβεβιεκέλνπ ηζηνχ θπκαίλεηαη κεηαμχ 2:1 θαη 10:1, αλάινγα κε ηελ ππθλφηεηα 

ηνπ ηζηνχ θαη ην λεξφ πνπ πεξηέρνπλ νη δηαθνξεηηθνί ηχπνη ηζηψλ. Έηζη, παξφιν πνπ 

ε κηθξνθπκαηηθή ηερλνινγία δελ κπνξεί λα ππνζρεζεί αλάινγε ρσξηθή δηαθξηηηθή 

ηθαλφηεηα κε απηήλ ηεο αθηηλνγξαθίαο κε αθηίλεο Υ, επηηξέπεη πνιχ πςειή δηαθξηηηθή 

ηθαλφηεηα αλαθνξηθά κε θπζηθνχο ή θπζηνινγηθνχο παξάγνληεο πνπ ππνβνεζνχλ 

ηελ ηαηξηθή δηάγλσζε, φπσο είλαη ην πεξηερφκελν ηνπ ηζηνχ ζε χδσξ, ε 

ππεξαηκάησζε ή ε αγγεηνπιαζία, ν ξπζκφο ξνήο ηνπ αίκαηνο θαη ε ζεξκνθξαζία. Οη 

κηθξνθπκαηηθέο ηερληθέο απεηθφληζεο απνδίδνπλ κηα ηξηζδηάζηαηε εηθφλα ησλ ηζηψλ, 

επηηξέπνληαο έηζη ηνλ ηξηζδηάζηαην πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο κηαο πηζαλήο 

αλσκαιίαο. Δπηπιένλ, ε εμαζζέλεζε ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ ζηε δψλε ησλ 

κηθξνθπκάησλ είλαη αξθεηά ρακειή, ψζηε λα επηηξέπεη ηε δηάδνζή ηνπο αθφκα θαη 

κέζα ζε ζρεηηθά κεγάιν φγθν καζηνχ.  Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο, νη βαζηζκέλεο 

ζηε κηθξνθπκαηηθή ηερλνινγία κέζνδνη απεηθφληζεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αληηπαξέιζνπλ θάπνηνπο απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ ζπκβαηηθψλ ηερληθψλ 

απεηθφληζεο. ηε ζπλέρεηα ζα δνχκε ην ξαδηφκεηξν θαζψο είλαη ην φξγαλν ην νπνίν 

καο επηηξέπεη λα εθηειέζνπκε ηελ κηθξνθπκαηηθή απεηθφληζε ηνπ καζηνχ. 
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6.4 Εύδη Ραδιομϋτρων 

6.4.1 Ειςαγωγό 

Ο ζηφρνο ηνπ ξαδηνκέηξνπ είλαη ε κέηξεζε ηεο ηζρχνο. Ωζηφζν, ζε πνιιέο 

κηθξνθπκαηηθέο εθαξκνγέο απνηειεί θνηλή πξαθηηθή λα εθθξάδεηαη ε ηζρχο ζε ζρέζε 

κε κία ηζνδχλακε ζεξκνθξαζία. Απηή κπνξεί λα είλαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ κέιαλνο 

ζψκαηνο πνπ ζα εθπέκπεη ηελ ίδηα ηζρχ, ε νπνία νλνκάδεηαη ζεξκνθξαζία 

θσηεηλφηεηαο (brightness temperature) ΣΒ, ή ε ζεξκνθξαζία κηαο ηεξκαηηθήο 

αληίζηαζεο πνπ έρεη ηελ ίδηα ηζρχ εμφδνπ κε εθείλε ηεο θεξαίαο ιήςεο, πνπ 

νλνκάδεηαη ζεξκνθξαζία θεξαίαο (antenna temperature) TA. ηηο κηθξνθπκαηηθέο 

ζπρλφηεηεο ν λφκνο ησλ Rayleigh-Jeans εθαξκφδεηαη γηα λα εθθξάδεηαη ε ηζρχο κε ηε 

κνξθή ηεο ζεξκνθξαζίαο.  

ηε πεξίπησζε πνπ κία ηδαληθή θεξαία θνηηάμεη έλα αληηθείκελν πξνο κέηξεζε κε 

ηζνδχλακε ζεξκνθξαζία θσηεηλφηεηαο ΣΒ, ε ηζρχο εμφδνπ ηεο θεξαίαο ζα εθθξαζηεί 

ζε ζρέζε κε ηε ζεξκνθξαζία ηεο θεξαίαο, ΣΑ. Ο ζθνπφο ηεο κέηξεζεο είλαη λα 

ζπζρεηηζζεί ε ζεξκνθξαζία ηεο θεξαίαο κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πξνο κέηξεζε 

αληηθεηκέλνπ. Ο ζηφρνο ηνπ κηθξνθπκαηηθνχ ξαδηνκέηξνπ είλαη λα κεηξήζεη ηε 

ζεξκνθξαζία ηεο θεξαίαο κε ηφζε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη ν 

παξαπάλσ ζπζρεηηζκφο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα ην ξαδηφκεηξν είλαη απιά έλαο 

βαζκνλνκεκέλνο κηθξνθπκαηηθφο δέθηεο.  

Σν ξαδηφκεηξν (ζρήκα 6.1) δηαιέγεη έλα κέξνο ηεο δηαζέζηκεο ηζρχο εμφδνπ ηεο 

θεξαίαο, δειαδή έλα ζπγθεθξηκέλν εχξνο δψλεο (bandwidth) B γχξσ απφ κία 

δνζείζα θεληξηθή ζπρλφηεηα. Ζ ηζρχο εληζρχεηαη (G) θαη δίλεηαη κε κία θαηάιιειε 

κνξθή ζε έλα κέζν εμφδνπ πνπ ζηε πεξίπησζή καο είλαη έλαο κεηξεηήο ηζρχνο.  

 

ρήκα 6.1 Ηδαληθφ ξαδηφκεηξν [13] 
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Ζ ζρέζε 6.1 πνπ αθνινπζεί καο δίλεη ηε κεηξνχκελε ηζρχ: 

𝑃 = 𝑘 ∙ 𝐵 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇𝐴  (watts) (6.1) 

  φπνπ k είλαη ε ζηαζεξά ηνπ Boltzmann θαη ηζνχηαη κε 1,38x10-23 J/K. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ην ξαδηφκεηξν ζα δεκηνπξγήζεη ζφξπβν, ν νπνίνο ζα 

πξνζηεζεί ζην εηζεξρφκελν ζήκα. Καζψο ην ζήκα ηεο θεξαίαο είλαη επίζεο ζφξπβνο 

θαη ηα δχν ζήκαηα είλαη αλεμάξηεηα, ζα πξνζηεζνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα δελ ζα 

κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ.  

 

ρήκα 6.2 Πξαγκαηηθφ ξαδηφκεηξν [13] 

 

Ζ κεηξνχκελε ηζρχο ηψξα δίλεηαη απφ ηε ζρέζε 6.2: 

𝑃 = 𝑘 ∙ 𝐵 ∙ 𝐺 ∙  𝑇𝐴 + 𝛵𝛮  (watts) (6.2) 

Σα εηζεξρφκελα ζήκαηα είλαη ζήκαηα ζνξχβνπ πνπ έρνπλ κία θαιά θαζνξηζκέλε 

κέζε ηηκή, αιιά κε ηπραία δηαθχκαλζε γχξσ απφ απηή. Ηδαληθά, νη δηαθπκάλζεηο 

απηέο κπνξνχλ λα κεησζνχλ κε νινθιήξσζε. Ζ επαηζζεζία πνπ πξνθχπηεη (ηππηθή 

νινθιήξσζε ηνπ ζήκαηνο εμφδνπ) είλαη: 

𝛥𝛵 =
𝛵𝛢 + 𝛵𝛮

 𝛣 ∙ 𝜏
               (6.3) 

Ζ ζρέζε 6.3 απνηειεί ην βαζηθφ ηχπν ηεο επαηζζεζίαο ηνπ ξαδηνκέηξνπ, φπνπ ΣΑ ε 

εηζεξρφκελε ζεξκνθξαζία ηνπ ξαδηνκέηξνπ, ΣΝ είλαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζνξχβνπ,    

Β είλαη ην εχξνο δψλεο ηνπ θαη η ν ρξφλνο νινθιήξσζεο. Ζ βαζηθή αξρή ιεηηνπξγίαο 

ησλ ξαδηνκέηξσλ είλαη θνηλή, φκσο ππάξρνπλ αξθεηά δηαθνξεηηθά είδε ξαδηνκέηξσλ 

ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 



 
 

106 
 

6.4.2 Ραδιόμετρο υνολικόσ Ιςχύοσ  

Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηή ε ιεηηνπξγία ηνπ ξαδηνκέηξνπ ζπλνιηθήο ηζρχνο 

παξνπζηάδεηαη ζηελ ζπλέρεηα ην κπινθ δηάγξακκα ηνπ ζην ζρήκα 6.3. 

 

ρήκα 6.3 Ραδηφκεηξν πλνιηθήο Ηζρχνο [13] 

Σν θέξδνο ζην ξαδηφκεηξν έρεη ζπκβνιηζηεί απφ έλαλ εληζρπηή κε θέξδνο G, θαη ε 

επηινγήο ηεο ζπρλφηεηαο έρεη ζπκβνιηζηεί απφ έλα θίιηξν κε εχξνο δψλεο  Β (γχξσ 

απφ θάπνηα δεδνκέλε θεληξηθή ζπρλφηεηα). 

Ζ ηζρχο ε νπνία εηζάγεηαη ζα πξέπεη λα αληρλεχεηαη  ρξεζηκνπνηψληαο σο αλαθνξά 

έλα ζήκα ην νπνίν εηζάγεηαη απφ ην ζχζηεκα καο. Οη δπν απινί ηχπνη αληρλεπηψλ 

κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ, ρξεζηκνπνηψληαο εκηαγσγψγηκεο κηθξνθπκαηηθέο 

δηφδνπο: ηνλ γξακκηθφ αληρλεπηή θαη ηνλ αληρλεπηή λφκνπ ηεηξαγψλνπ. ηελ 

παξνχζα  πεξίπησζε, είλαη θαιχηεξα λα ρξεζηκνπνηεζεί ν αληρλεπηήο λφκνπ 

ηεηξαγψλνπ. Καηφπηλ ε ηάζε εμφδνπ ζα είλαη αλάινγε πξνο ην θέξδνο θαη σο εθ 

ηνχηνπ θαη πξνο ηελ ζεξκνθξαζία εηζαγσγήο. Σέινο, ζα παξνπζηάζνπκε πνπ γίλεηαη 

ε ελζσκάησζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ: Σν ζήκα απφ ηνλ αληρλεπηή εμνκαιχλεηαη 

απφ ηνλ νινθιεξσηή γηα λα κεηψζεη ηηο δηαθπκάλζεηο ζηελ έμνδν θαη φζν 

πεξηζζφηεξνο ρξφλνο πεξλά, φιν θαη πεξηζζφηεξε εμνκάιπλζε ππάξρεη. 

Ζ ηάζε εμφδνπ κπνξεί λα εθθξαζηεί σο: 

𝑉𝑂𝑈𝑇 = 𝑐 ∙  𝑇𝐴 + 𝑇𝑁 ∙ 𝐺               (6.4) 

φπνπ  ην c  είλαη κηα ζηαζεξά. Ζ ηάζε εμφδνπ Vout  εμαξηάηαη απφ ην άζξνηζκα ηνπ 

ζεξκηθνχ ζνξχβνπ Tn θαη ην G πνπ είλαη ην θέξδνο. Απηέο νη κεηαβιεηέο, γηα 

νξηζκέλεο εθαξκνγέο, (ιφγσ ηεο ηδηνκνξθίαο πνπ παξνπζηάδνπλ) επεξεάδνπλ 

αξλεηηθά ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηφο καο. ε άιιεο πεξηπηψζεηο, εληνχηνηο, ε 

ζπλνιηθή ηζρχο ηνπ ξαδηνκέηξνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθή, ηδηαίηεξα, φηαλ ε αιιαγή 

θαηάζηαζεο ηνπ δηαθφπηε είλαη πνιχ γξήγνξε. Δίλαη πηζαλή, κηα θνξά θάζε ιίγα 

δεπηεξφιεπηα.  
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6.4.3 Σο Dicke Ραδιόμετρο  

Σν 1946 ν Dicke [14] βξήθε έλαλ ηξφπν ψζηε λα εμνκαιχλεη ηα πξνβιήκαηα 

ζηαζεξφηεηαο ζηα ξαδηφκεηξα. Ο Dicke ρξεζηκνπνίεζε ην ξαδηφκεηξν γηα λα 

κεηξήζεη άκεζα ηε ζεξκνθξαζία ηεο θεξαίαο, αιιά σζηφζν θαη ηε δηαθνξά κεηαμχ 

ηεο θεξαίαο θαη θάπνηαο αλαθεξφκελεο ζεξκνθξαζίαο. Δίρε σο απνηέιεζκα ηελ 

αχμεζε ηεο επαηζζεζίαο ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε επζηάζεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

ρήκα 6.4 Ραδηφκεηξν Dicke [13] 

Με ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ζπρλφηεηα Fs είλαη ηφζν γξήγνξε πνπ ΣΑ, ΣΝ, θαη G  

κπνξεί λα ζεσξεζνχλ σο ζηαζεξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθάζηνηε εκηπεξηφδνπ, θαη 

φηαλ ε  πεξίνδνο είλαη πνιχ κηθξφηεξε απφ ηνλ ρξφλν νινθιήξσζεο, ηφηε ε ζπλνιηθή 

ηάζε εμφδνπ ηνπ ξαδηνκέηξνπ δίλεηαη παξαθάησ: 

𝑉𝑂𝑈𝑇 = 𝑉1 + 𝑉2 = 𝑐 ∙  𝑇𝐴 + 𝑇𝑁 ∙ 𝐺 − 𝑐 ∙  𝑇𝑅 + 𝑇𝑁 ∙ 𝐺 

𝑉𝑂𝑈𝑇 = 𝑐 ∙  𝑇𝐴 − 𝑇𝑅 ∙ 𝐺 (6.5) 

Βιέπνπκε φηη  ε ζεξκνθξαζία TN  έρεη εμαιεηθζεί, ελψ  ην θέξδνο G παξακέλεη αθφκα 

ίδην. Σψξα ην θέξδνο G πνιιαπιαζηάδεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ζεξκνθξαζίαο TA  θαη 

ηεο ζεξκνθξαζίαο TR, φπνπ ε ζεξκνθξαζία TR επηιέγεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

είλαη ζηελ ίδηα ηάμε κεγέζνπο κε  ηελ ζεξκνθξαζία TA. ηε ζπλνιηθή ηζρχ, ην θέξδνο 

G πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηε δηαθνξά ησλ  ζεξκνθξαζηψλ TA θαη TN αληίζηνηρα. Ζ αξρή 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ξαδηνκέηξνπ Dicke έρεη απνδεηρηεί  πνιχ ρξήζηκε, θαη ηα ξαδηφκεηξα 

Dicke έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εθηελψο εδψ θαη πνιιά ρξφληα. 

Κάπνην ηίκεκα  πξέπεη λα θαηαβιεζεί, ψζηε λα απνθηήζεη ην ξαδηφκεηξν αλνζία σο 

πξνο ηελ αζηάζεηα. Γεδνκέλνπ φηη ν κηζφο ρξφλνο κέηξεζεο μνδεχεηαη ζην ζήκα απφ 

ηελ θεξαία  θαη ν άιινο κηζφο αθηεξψλεηαη ζηε ζεξκνθξαζία αλαθνξάο, ε επαηζζεζία 

είλαη θαηψηεξε απφ ηελ  ζπλνιηθή ηζρχ ηνπ ξαδηνκέηξνπ. 
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6.4.4 Ραδιόμετρο Έγχυςησ Θορύβου 

Σν ξαδηφκεηξν έγρπζεο ζνξχβνπ είλαη ην ηειεπηαίν βήκα πξνο ηε ζηαζεξφηεηα γηαηί 

ε ζπλνιηθή ηζρχο πνπ παξάγεηαη είλαη αλεμάξηεηε απφ ην θέξδνο θαη ηηο δηαθπκάλζεηο 

ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζνξχβνπ. Ζ έμνδνο ζε έλα ξαδηφκεηξν Dicke είλαη κεδέλ 

(αλεμαξηήησο απφ ην θέξδνο G θαη ηε ζεξκνθξαζία TΝ) εάλ ε ζεξκνθξαζία 

αλαθνξάο θαη ε ζεξκνθξαζία πνπ κεηξάηαη απφ ηελ θεξαία είλαη ίζεο. Σν ξαδηφκεηξν 

έγρπζεο ζνξχβνπ είλαη κηα εηδίθεπζε ελφο ξαδηνκέηξνπ Dicke ην νπνίν θιεηδψλεη ην 

φιν ζχζηεκα φηαλ ε ζεξκνθξαζία αλαθνξάο γίλεη ίδηα κε ηελ πξνο κέηξεζε 

ζεξκνθξαζία. 

 

 

ρήκα 6.5 Ραδηφκεηξν Noise-Injection 

 

ρεδφλ ζε θάζε πεξίπησζε, ε ζεξκνθξαζία ηεο θεξαίαο είλαη θαηψηεξε απφ ηνπο 

300K. ηηο ηαηξηθέο εθαξκνγέο φπνπ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο δελ μεπεξλά ηνπο 

40 βαζκνχο θειζίνπ (313Κ) πνιιαπιαζηάδεηαη ε ζεξκνθξαζία πνπ εηζάγεηαη κε έλα 

ζπληειεζηή πνπ θπκαίλεηαη απφ 0 έσο 1 έηζη ψζηε λα πεξηνξίδεηαη πάληα ην ζήκα 

εηζφδνπ κέρξη ηνπο 300 βαζκνχο Kelvin. Αλ ην ζήκα είλαη κεγαιχηεξν απφ 300 

βαζκνχο Kelvin ην ξαδηφκεηξν έγρπζεο ζνξχβνπ δελ πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη γηαηί 

ν θιεηζηφο βξφγρνο δελ πξφθεηηαη λα εμηζψζεη ηελ ζεξκνθξαζία αλαθνξάο κε ηελ 

εηζαγφκελε ζεξκνθξαζία. 

Σν ξαδηφκεηξν έγρπζεο ζνξχβνπ απνηειείηαη απφ έλα Dicke ξαδηφκεηξν θαη έλαλ 

θιεηζηφ βξφγρν ψζηε ην Dicke ξαδηφκεηξν λα δέρεηαη ζαλ είζνδν ηελ ζεξκνθξαζία 

ΣΑ΄ (ζρήκα 6.5). Ο θιεηζηφο βξφγρνο ξπζκίδεη  ην TΗ  γηα λα δηαηεξήζεη ηελ θαηάζηαζε 

ηεο κεδεληθήο εμφδνπ, ή φζν πην θνληά γίλεηαη ζηε κεδεληθή θαηάζηαζε εμφδνπ. Σν 

θέξδνο ησλ βξφγρσλ κπνξεί λα γίλεη κεγάιν αιιά φρη άπεηξν. 

Απφ ηε ζρέζε 6.5 έρνπκε: 
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𝑉𝑂𝑈𝑇 = 𝑐 ∙  𝑇𝛢΄ − 𝑇𝑅 ∙ 𝐺 = 0 

θαζψο θαη ηε ζρέζε 

𝛵𝛢΄ = 𝛵𝛢 + 𝛵𝛪            (6.6) 

πξνθχπηεη φηη: 

𝛵𝛢 = 𝛵𝑅 − 𝑇𝐼                 (6.7) 

Σν TR είλαη κηα γλσζηή ζηαζεξά, θαη ν θαζνξηζκφο  ηνπ TI  ρξεηάδεηαη ψζηε λα βξεζεί  

ην TA. Οη αθξίβεηεο ησλ κεηξήζεσλ ηνπ ξαδηνκέηξνπ Dicke, κέξνο ηνπ ξαδηφκεηξνπ 

έγρπζεο ζνξχβνπ, ιακβάλνπλ ππφςε ην κεγάιν θέξδνο πνπ παξνπζηάδεη ν βξφγρνο. 

Απηφο ν παξάγνληαο είλαη απνιχησο αζήκαληνο γηα ηελ αθξίβεηα κε ηελ νπνία εκείο 

θαζνξίδνπκε ην TA. Απηφ εμαξηάηαη απιψο απφ ηελ αθξίβεηα  ηνπ TI. Ζ επαηζζεζία 

ηνπ noise-injection ξαδηφκέηξνπ ππνινγίδεηαη εχθνια απφ ηνλ παξαθάησ ηχπν 

𝛥𝛵 = 2 ∙
𝛵𝛢΄ + 𝛵𝛮

 𝛣 ∙ 𝜏
               (6.8) 

Αιιά δεδνκέλνπ φηη ην TΑ΄  είλαη ίζν κε  ην ΣR, πξνθχπηεη ε ζρέζε 6.9: 

𝛥𝛵 = 2 ∙
𝛵𝑅 + 𝛵𝛮

 𝛣 ∙ 𝜏
               (6.9) 

Ζ επαηζζεζία ηνπ ξαδηoκέηξνπ έγρπζεο ζνξχβνπ πξνζεγγίδεη ην κνληέιν ηνπ 

ξαδηφκέηξνπ Dicke.  

 

ρήκα 6.6 Μπξνζηηλφ άθξν ξαδηνκέηξνπ 

 

Δάλ ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζην κπξνζηηλφ άθξν ηνπ ξαδηνκέηξνπ (ζρήκα 6.6) 

βξίζθνληαη κέζα ζε έλα ζεξκηθά ζηαζεξνπνηεκέλν πεξηβάιινλ ζηελ θπζηθή 

ζεξκνθξαζία TR, ε γελλήηξηα ζνξχβνπ αλαθνξάο κπνξεί λα είλαη κία κηθξνθπκαηηθή 

ηεξκαηηθή αληίζηαζε (Dummy Load). Έλαο απνκνλσηήο πξνζηίζεηαη κεηά απφ ην 
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θίιηξν γηα λα κελ παξνπζηάδνληαη ζηάζηκα θχκαηα. Σν ζήκα εηζφδνπ κπνξεί λα 

αληηθαηαζηαζεί απφ έλαλ δηαθφπηε. Έηζη ζην εζσηεξηθφ πεξίβιεκα ηνπ δηαθφπηε 

ππάξρνπλ κφλν ηα παζεηηθά ζηνηρεία, φια ζηε ζεξκνθξαζία TR, θαη ην ζήκα εμφδνπ 

δίλεηαη απφ ηε ζρέζε πνπ αθνινπζεί: 

𝑃𝑂𝑈𝑇 = 𝑘 ∙ 𝑇𝑅 ∙ 𝐵               (6.10) 

Φπζηθά, ε αθξίβεηα ηνπ ξαδηνκέηξνπ εμαξηάηαη απφ ηελ αθξίβεηα κε ηελ νπνία ν  

ζφξπβνο πνπ εγρέεηαη είλαη γλσζηφο (δει, απφ ηελ πνηφηεηα ηεο πεγήο ζνξχβνπ πνπ 

καο παξάγεη ηελ ζεξκνθξαζία αλαθνξάο) 

6.4.5 Τβριδικό ραδιόμετρο 

Σα ξαδηφκεηξα φπσο έρνπλ πεξηγξαθεί παξαπάλσ είλαη νη θιαζζηθνί ηχπνη δεθηψλ 

θαη ε εθαξκνγή ηνπο ππάγεηαη ζηνλ θιαζζηθφ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

αλαινγηθή νινθιήξσζε. Υαξαθηεξηζηηθφ  παξάδεηγκα είλαη ην ξαδηφκεηξν Dicke 

φπνπ γίλεηαη ε αλίρλεπζε θαη ε αθαίξεζε ηνπ ζνξχβνπ ηεο θεξαίαο κε ην ζφξπβν ηεο 

πεγήο αλαθνξάο κε αλαινγηθά θπθιψκαηα. Πξάγκαηη, πνιιά ξαδηφκεηξα 

πινπνηνχληαη κε απηφ ηνλ ηξφπν. Δληνχηνηο, κε ηελ εκθάληζε ηεο ςεθηαθήο 

κεηαηξνπήο θαη ηεο ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο, άιιεο κνξθέο πινπνίεζεο είλαη δπλαηέο 

θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά.  

πλήζσο κεηά απφ κηα πηζαλή αλίρλεπζε, ην ζήκα κεηαηξέπεηαη απφ αλαινγηθφ ζε 

ςεθηαθφ. Έλα θίιηξν ρακειήο δηέιεπζεο ξπζκίδεη ην εχξνο δψλεο ζεκάησλ ζηε 

ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο ηνπ κεηαηξνπέα. Σν ζήκα απφ ην κεηαηξνπέα νδεγείηαη 

ζε θάπνην είδνο ςεθηαθνχ επεμεξγαζηή, φπσο έλαο ππνινγηζηήο ή κηα 

πξνγξακκαηηζκέλε ζεηξά ππιψλ (FPGA), φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη επεμεξγαζία ησλ 

ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ. Απηφ κπνξεί λα πινπνηεζεί κε ςεθηαθά θπθιψκαηα ηα νπνία 

ζα δνπιεχνπλ ζηνλ απαξαίηεην ρξφλν νινθιήξσζεο η.  

 

ρήκα 6.7 Τβξηδηθφ Ραδηφκεηξν [13] 
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Οη ζηνηρεηνθεξαίεο πνπ εμεηάζακε ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

αηζζεηήξεο θάπνηνπ ηχπνπ ξαδηνκέηξνπ φπσο ηα παξαπάλσ. Δπίζεο εάλ 

θαηαζθεπαζηνχλ ζε εχθακπην θαη ειαζηηθφ ππφζηξσκα ζα κπνξνχζαλ λα 

ηνπνζεηεζνχλ θάησ απφ ην χθαζκα ησλ ελδπκάησλ, ζε επαθή κε ην δέξκα γηα λα 

αληρλεχζνπλ δηαθνξέο ζεξκνθξαζηψλ ζην βάζνο ησλ ηζηψλ πνπ πηζαλψλ λα 

νθείινληαη ζε πηζαλή χπαξμε θαξθηληθψλ θπηηάξσλ. Βέβαηα, ζε κία ηέηνηα πεξίπησζε 

ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε επαθή ηεο θεξαίαο κε ην δέξκα θαη λα ηξνπνπνηεζεί 

θαηάιιεια ε ζρεδίαζε. Ζ ζπρλφηεηα ησλ 2,4GHz επηηξέπεη ηε ζε βάζνο αξθεηψλ 

εθαηνζηψλ εμέηαζε ησλ ηζηψλ. Σν θίιηξν δηαζέηεη αξθεηά κεγάιν εχξνο δψλεο 

(πεξίπνπ 400MHz) ψζηε λα επηηξέπεη ηε δηέιεπζε αξθεηά κεγάιεο ηζρχνο ζνξχβνπ, 

πξάγκα πνπ βειηηψλεη ηελ αθξίβεηα ηνπ ξαδηνκέηξνπ. 
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