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ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕХОДУ МІЖ 

МІКРОСМУЖКОВОЮ ТА ЩІЛИННОЮ ЛІНІЯМИ 

МЕТОДОМ СКІНЧЕНИХ РІЗНИЦЬ 
 

Репрезентовано результати аналізу переходу між мікросмужковою та щілинною лініями, 
який є одним з базових елементів об’ємних інтегральних схем надвисоких частот. Для розрахун-
ку методом скінчених різниць у часовій області з’єднання цих ліній розглянуто розсіювання на 
відповідній неоднорідності гаусова імпульсу. Одержано чисельні результати в часовій та частот-
ній області, в тому числі дисперсійні характеристики елементів матриці розсіювання. 
Ключові слова: мікросмужкова лінія, щілинна лінія, об’ємні інтегральні схеми надвисоких частот, 
метод скінчених різниць у часовій області,  матриця розсіювання. 

 
Представлены результаты анализа перехода между микрополосковой и щелевой линиями, 

который является одним из базовых элементов объемных интегральных схем сверхвысоких 
частот. Для расчета методом конечных разностей во временной области соединения этих линий 
рассмотрено рассеяние на соответствующей неоднородности гауссова импульса. Получены чис-
ленные результаты во временной и частотной области, в том числе дисперсионные характерис-
тики элементов матрицы рассеяния.  
Ключевые слова: микрополосковая линия, щелевая линия, объемные интегральные схемы сверхвысо-
ких частот, метод конечных разностей во временной области, матрица рассеяния. 

 

Microstrip to slot line interconnection, which is a basic element of microwave monolithic inte-
grated circuits, is analyzed using the finite-difference time-domain method. Gaussian pulse scattering 
by the discontinuity is simulated to achieve characteristics of the interconnection. Time-and frequency-
domain results are obtained including dispersion characteristics of scattering matrix elements. 
Key words: microstrip line, slot line, microwave monolithic integrated circuits, finite-difference time-domain 
method, scattering matrix. 

 

Вступ. Перехід комп’ютерної техніки та систем зв’язку до частот, що відпові-
дають НВЧ діапазону, мініатюризація електронного обладнання за рахунок викорис-
тання об’ємних інтегральних схем (ОІС) ставить перед розробниками фундамента-
льні проблеми моделювання поширення імпульсних сигналів у складних елек-
тродинамічних структурах, оцінювання електромагнітного зв’язку та електромагніт-
ної сумісності, ефектів спотворення цифрових сигналів за рахунок електромагніт-
ної взаємодії між різноманітними лініями передачі НВЧ діапазону, що складають 
об’ємні інтегральні схеми . Дослідження та розв’язок таких  проблем можливі лише 
за допомогою високоефективних та адекватних методів математичного моделю-
вання реальних фізичних процесів. 

Теоретичні положення. Строгий розв’язок задач моделювання процесів по-
ширення сигналів у складних багатошарових електродинамічних структурах якими 
є ОІС НВЧ став можливим тільки в останні роки завдяки швидкому прогресу засо-
бів обчислювальної техніки та розробці ефективних методів чисельного аналізу. 
Одним з найбільш перспективних методів обчислювальної електродинаміки на цей 
час вважається метод скінчених різниць у часовій області, який відрізняється від 
інших методів значною гнучкістю та універсальністю, здатністю одержувати не 
тільки частотні характеристики електродинамічних структур, але і  досліджувати 
еволюцію імпульсних сигналів під час поширення та розсіювання. Використання 
цього методу з метою моделювання процесів поширення імпульсних сигналів у 
надвисокочастотних об’ємних інтегральних схемах вважається найбільш привабли-
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вим засобом дослідження таких складних електродинамічних структур, а очікувані 
результати можуть допомогти знайти фундаментальні закономірності та властивос-
ті процесів поширення сигналів у високочастотних елементах сучасних 
комп’ютерних систем та систем зв’язку. 

Метод скінчених різниць у часовій області [1] базується на поділенні області 
визначення поля на елементарні кубічні комірки і обчисленні значень компонент 
електричного та магнітного векторів у вузлах просторової сітки, що утворюється, у 
послідовні моменти часу [2]. Пряме дискретизування рівнянь Максвела із застосу-
ванням центрально-різницевої апроксимації зводить їх до системи алгебраїчних 
рівнянь відносно компонент електричного та магнітного поля у вузлах сітки. Елек-
тричне та магнітне поля почергово розраховуються одно через друге в усіх вузлах 
сітки при просуванні за часовими шарами. Такий алгоритм дозволяє при послідов-
ному просуванні за часовими шарами змоделювати проходження імпульсного сиг-
налу в надвисокочастотній схемі, що аналізується.  

Розглянемо процес поширення імпульсів у з’єднанні мікросмужкової та щі-
линної лінії з електромагнітним 
зв’язком, що є одним з базових 
елементів об’ємних інтегральних 
схем надвисоких частот. Трьох-
шарова електродинамічна струк-
тура, що розглядається, утворена 
скінченим відрізком мікросмуж-
кової лінії, в металевому екрані 
якої зроблено щілину, що прямує 
під прямим кутом до смужки 
(рис.1).  

Збуджується така структура 
імпульсним сигналом, який роз-
повсюджується вздовж мікро-
смужкової лінії. В області пере-
криття смужки та щілини здійс-
нюється електромагнітна вза-
ємодія між лініями і, відповідно, 
передача сигналу на другий шар 
об’ємної інтегральної схеми 
НВЧ. Металеві екрани та смуж-
ки вважаються такими, що не 
мають втрат. Товщина смужок 
та екранів є нескінченно мали-
ми. Тобто, всі провідники в об-
ласті аналізу можуть бути вве-
дені до обчислювального алго-
ритму, якщо тангенціальні ком-
поненти електричного поля в 
містах розташування провідни-
ків установити такими, що дорів-
нюють нулю. Тангенціальні 
компоненти електричного поля 
на границях області обчислення 
задовольняють абсорбуючим 
умови Мура першого порядку 
[3]. Початкові умови встанов-

Рис.1 Перехід між мікросмужковою та щілин-
ною лініями 

 
 

Рис.2. Залежність компонент електричного поля 

 від часу 
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люють усі компоненти електричного та магнітного полів дорівнюючими нулю у 
початковий момент часу в усіх вузлах сітки. У наступний момент часу на фронталь-
ній межі області обчислення збуджується Гаусів імпульс.  

Чисельні результати. За відповідним обчислювальним алгоритмом складено 
комп’ютерну програму і проведено чисельне моделювання дифракції імпульсного сиг-
налу на переході від мікросмужкової до щілинної лінії. Результати розрахунків у часо-
вій області зображено на рис.2 для електричного поля під смужкою та в щілині. Щіль-
на лінія зображує проходження сигналу в мікросмужковій лінії (перше плече) і має три 
пики, що відповідають збуджуючому імпульсу та відбитому імпульсу спочатку від не-
однорідності, що утворена щілиною, а потім від неоднорідності, яка утворена відкри-
тим кінцем смужки. Пунктирна лінія відповідає імпульсу, який пройшов у щілинну 
лінію (друге плече). На підставі цих результатів можна одержати частотно-залежні ха-
рактеристики структури, якщо застосувати до них Фур’є перетворення. Відповідні ди-
сперсійні залежності для елементів матриці розсіювання зображені на рис.3. Поле від-
битої хвилі розраховується в цьому разі як різниця між повним полем мікросмужкової 

лінії та полем збуджуючої хвилі. 
Поле збуджуючої хвилі одержа-
но як результат скінчено-
різницевого моделювання регу-
лярної мікросмужкової лінії [4]. 

Висновки. Проведено елек-
тродинамічне моделювання пе-
реходу між мікросмужковою 
та щілинною лініями, який є 
одним з базових елементів 
об’ємних інтегральних схем 
надвисоких частот. Одержано 
дисперсійні характеристики 
елементів матриці розсіюван-
ня. Розроблений обчислюваль-
ний алгоритм та програмний 
пакет може бути використано 
при проектуванні елементів 
ОІС НВЧ. 
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Рис.3 Залежність елементів матриці розсіювання  

від частоти 


