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Resum 
 

Aquest treball està destinat a l’estudi de les transicions i asimetries produïdes sobre línies 

Three-Line Microstrip. Aquesta estructura està formada per tres pistes metàl·liques 

paral·leles en la cara superior del substrat i un pla de massa en la part posterior, i propaga 

tres modes fonamentals (mode EE, mode OO i mode OE).  

La metodologia emprada ha estat l’obtenció d’uns models circuitals multimodals que 

expliquen de forma quantitativa la interacció de cadascun dels  modes generats en les 

transicions i asimetries. Aquests models multimodals trobats es caracteritzen per tenir un 

comportament totalment equivalent a la simulació electromagnètica de les estructures.  

Com a primer pas s’obtenen els paràmetres característics de propagació dels modes de la 

línia Three-Line Microstrip utilitzant software Matlab i simulació electromagnètica amb ADS-

Momentum, que permetran posteriorment estudiar les estructures proposades per 

comparació entre la simulació electromagnètica de les estructures i els seus equivalents 

cicuitals multimodals.  

Les estructures estudiades recullen des de l’estructura més bàsica, transició d’una línia 

microstrip a una Three-Line Microstrip, fins a estructures amb elements en sèrie i en 

paral·lel. Els circuits multimodals equivalents passaran una primera validació teòrica per 

comparació amb les simulacions electromagnètiques. En segon lloc, s’executarà la 

fabricació dels layouts i es tornarà a comprovar la validesa dels models multimodals a partir 

de mesures experimentals.  

Finalment, es corroborarà que la metodologia utilitzada ofereix bons resultats i que els 

models circuitals multimodals són una eina vàlida entendre les interaccions modals que 

s’esdevenen en les transicions i asimetries.  
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Resumen 
 

Este trabajo está destinado al estudio de las transiciones y asimetrías producidas sobre 

líneas Three-Line Microstrip. Esta estructura está formada por tres pistas metálicas paralelas 

en la cara superior del sustrato i un plano de masa en la parte posterior, y propaga tres 

modos fundamentales (modo EE, modo OO, modo OE). 

La metodología usada ha sido la obtención de unos modelos circuitales multimodales que 

explican de forma cuantitativa la interacción entre los diferentes modos generados en las 

transiciones y asimetrías. Dichos modelos multimodales se caracterizan por tener un 

comportamiento totalmente equivalente al de la simulación electromagnética de las 

estructuras.  

Como primer paso se obtienen los parámetros característicos de la propagación de los 

modos de una línea Three-Line Microstrip utilizando el software Matlab i la simulación 

electromagnética con ADS-Momentum. Esto nos permitirá posteriormente estudiar las 

estructuras propuestas mediante la comparación entre la simulación electromagnética de las 

estructuras y sus equivalentes circuitales multimodales.  

Las estructuras estudiadas engloban desde la estructura más básica, transición entre una 

línea microstrip y una Three-Line microstrip, hasta estructuras que implican elementos en 

serie y en paralelo. Los circuitos multimodales equivalentes se expondrán a una primera 

validación teórica por comparación con las simulaciones electromagnéticas. En segundo 

lugar, se fabricarán los layouts a estudiar y se volverá a corroborar la validez de los modelos 

multimodales a partir de medidas experimentales. 

Finalmente, se confirmará que la metodología usada ofrece buenos resultados y que los 

modelos circuitales multimodales son una herramienta válida para entender las 

interacciones modales que se producen en las transiciones y asimetrías. 
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Abstract 
 

In this project we will study asymmetries and transitions in Three-Line Microstrip lines. That 

kind of technology is formed by three conductor strips on the top of the dielectric layer and 

reference plane on the bottom of that layer. It is also characterized by having three 

propagation modes (EE mode, OO mode and OE mode). 

The methodology used is based on looking for some circuital multimodal models. These 

schematics will make clear the interaction between the different propagation modes. These 

multimodal models are meant to be totally equivalent to the electromagnetic simulation of the 

structures.  

 

We will analyze and study the main parameters of a Three-Line Microstrip line. We will use 

some software tools as Matlab to find the correct values for the parameters and ADS 

Momentum to make the simulations. After that, we will compare the trace of the 

electromagnetic simulation with the results of the circuital one for every transition. 

   

There is a wide range of transitions to study. The project will cover the 101 transitions, for 

example the microstrip to Three-Line Microstrip transition and more complex layouts with 

serial or parallel elements. The validation of the multimodal models will be in two phases. 

The first one, will be the theoretical one. We will check the correct behavior of the models 

only using the electromagnetical simulation. The other phase consists on manufacturing and 

measuring the layouts and repeating the comparative study with real data.  

 

Finally, we can check that the models give good results in every step of the study. We can 

also confirm the multimodal models work efficiently and describe accurately the interaction 

between propagation modes in each transition and asymmetry.  
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1. Introducció  

1.1. Context del projecte 

 

El treball que es presenta a continuació queda dins del marc de l’estudi de les línies 

multimodals. En els últims anys, el disseny multimodal s’ha anat aplicant a línies planars de 

microones permetent nous dissenys de circuits, alternatius als basats en línies amb només 

un mode fonamental de propagació. 

Els circuits multimodals alternatius que sorgeixen són, habitualment, combinacions de línies 

planars de microones de tipus CPW (Coplanar Waveguide) i Slotline.  Amb estructures com 

les de la Figura 1 es poden aconseguir aplicacions com són filtres, xarxes sintonitzadores i 

baluns entre d’altres. Totes aquestes aplicacions es beneficien dels avantatges de treballar 

amb aquests tipus de línies:  

- Simplificació del procés de fabricació . 

- Simplificació en  la inclusió d’elements en sèrie o paral·lel. 

-  Evita l’ús de forats metal·litzats (via holes) per accedir al pla de massa inferior. [1] 

 

 

Figura 1: Layout d’un filtre multimodal de tipus Chebyshev d’ordre 2 [2] 

 

Com a exemple, a la Figura 1  es representa un filtre passabanda multimodal de segon ordre 

amb inversors d’immitància multimodals [2].  Aquest esquema és una demostració del gran 

potencial de la tecnologia. Per una eficaç utilització dels circuits multimodals calen, però, 

equivalents circuitals que expliquin quantitativament la interacció modal a les transicions i 

discontinuïtats.   

Les representacions circuitals que presentarem i validarem al llarg d'aquest treball, resulten 

una eina molt útil i  interessant. Dits esquemes representen una alternativa visual i eficient al 

conjunt d'equacions que descriuen el comportament de les línies multimodals.  Aquests 

circuits permeten fites com és la fàcil identificació d'elements com els stubs. També fan més 

visuals els fluxos d'energia i, amb aquest coneixement dels fluxos, es fa possible entendre 

processos com els acoblaments modals. De tota manera, si hem de destacar una utilitat 

d'aquestes representacions, és que ens permeten interconnectar diversos tipus de línies 
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modals i afegir alguns elements passius. D’aquesta manera aconseguirem circuits que tenen 

una certa funcionalitat, com a la Figura 1, però sabent que està passant realment:  quins 

modes es propaguen  i on s’està manifestant l’energia introduïda des de l’entrada. 

Aquest treball es centrarà en la validació d'unes propostes de models circuitals multimodals 

que representen les transicions més comunes i el conjunt d'asimetries que es produeixen en 

afegir als layouts impedàncies en sèrie i en paral·lel. Les estructures que valorarem estan 

basades en l’ús de línies microstrip acoblades. Per ser més concrets, utilitzarem les línies 

Three-Line Microstrip com a element principal.    

La tria d’aquesta topologia de línia es fa perquè un tret diferenciador d’aquest projecte és la 

consideració del pla de massa inferior. En els models a comprovar es considerarà aquest 

tret com una constant als layouts. L’addició d’un pla de massa té certs efectes sobre les 

estructures però el més important és la generació de tres modes diferents quan normalment 

se’n consideren només dos. En aquest punt, es pot qüestionar perquè la tendència d’aquest 

projecte no és simplificar els models. El raonament que sosté treballar amb plans de massa 

inferiors és que els plans de massa no són tan evitables com creiem. Això vol dir que, tot i 

que no treballem amb una línia “grounded”, fets com recolzar les plaques sobre una Taula de 

mesura creen un pla de massa “virtual”. 
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1.2. Objectius 

 

En aquest treball s'espera assolir els següents objectius: 

 Definició de les línies Three-Line Microstrip a estudiar amb diferents paràmetres 

geomètrics (amplades, separacions). 

 Estudi del comportament i la variabilitat dels paràmetres modals x i y. 

  Creació dels layouts de les transicions multimodals amb conductors perfectes. 

 Comprovació de la validesa dels esquemes circuitals equivalents a les transicions en 

un entorn sense pèrdues. 

 Fabricació dels layouts corresponents a les diferents transicions i asimetries sobre 

substrat Rogers 4003 (        i          ) 

 Anàlisi del comportament dels circuits impresos respecte a les simulacions. 

 Exposar les conclusions respecte a l'estudi realitzat: certificació de validesa dels 

models circuitals multimodals. 

 Donar línies de treball futur a partir d'aquest projecte. 

 

  



Estructures multimodals en guía d’ones coplanar amb pla de massa inferior 
 

14 
 

1.3. Estructura de la memòria 

 

El present projecte s'estructura en quatre capítols diferenciats. La finalitat d'aquesta 

organització és en primer lloc, donar els conceptes en un ordre que afavoreixi la bona 

comprensió de cada capítol. En segon lloc, es pretén que el lector pugui veure la cronologia i 

la progressió que ha seguit realment aquest treball. 

Al capítol 2, totalment teòric, s'explicaran breument resultats de la teoria multimodal 

generalitzada (desenvolupada per Miquel Ribó Pal [3][4]) que són necessaris per entendre 

aquest treball. A més, dins d'aquest mateix capítol, s'oferirà una descripció detallada de la 

quina serà la nostra línia principal (Three-Line Microstrip). Es descriurà quins són els seus 

paràmetres físics, quins modes de propagació suporta i quin és el seu equivalent circuital. Al 

tercer capítol, el més extens, constarà de l'estudi de les transicions en un entorn ideal i 

sense pèrdues. Es presentaran els diferents layouts, els seus models equivalents i les 

simulacions circuitals i electromagnètiques (amb ADS Momentum®) corresponents. En 

aquest mateix apartat es donarà una primera validació dels models circuitals multimodals 

proposats. En passar al quart capítol, tractarem el tema de la fabricació dels layouts de 

proves i les seves mesures. Finalment es farà una comparativa i comentarem les 

conclusions extretes d'aquest procés d'estudi. 

Abans de donar per tancat aquest apartat, val a dir que l’apartat d’annexos serà l’espai per 

recollir tota la informació complementaria però relacionada amb el projecte. Trobarem, entre 

altres informacions d’interès, el datasheet del substrat utilitzat a la fabricació, el codi del 

programa de Matlab amb el que s’han calculat els paràmetres dels mètodes, el model 

circuital correponent a una línia CBFGCPW i una mostra de la metodologia utilitzada per 

arribar als models circuitals finals .  

  



Estructures multimodals en guía d’ones coplanar amb pla de massa inferior 
 

15 
 

2. Fonaments teòrics  previs  

2.1. Introducció 

 

El propòsit d'aquest capítol és oferir, amb suficient detall, els conceptes teòrics que han estat 

necessaris en el desenvolupament del present treball. L'altra fita que es vol aconseguir és 

donar al lector una visió de quin és l'abast del projecte. La teoria sobre el comportament 

multimodal de les línies de transmissió és realment extensa i cal posar-hi focus. 

Aquesta secció es dividirà en dos subcapítols ben diferenciats. Al primer apartat es donaran 

unes breus pinzellades, una fotografia d’allò que ens resultarà útil de la teoria multimodal 

generalitzada [3],[4]. Per tal d’introduir la nomenclatura i la metodologia en la qual ens 

basarem més endavant. La segona part de la secció serà un subcapítol on es descriurà la 

línia Three-Line Microstrip perquè serà la protagonista del nostre estudi. A més, es definiran 

els seus paràmetres físics i s’explicaran els modes que es propaguen per aquesta línia.  

 

2.2. Conceptes de la teoria modal generalitzada 

 

La teoria modal generalitzada [3],[4] té com a finalitat arribar a un model circuital multimodal 

general per una línia de transmissió multiconductora. Aquest model pot ser utilitzat com 

equivalent de qualsevol estructura de transmissió amb N+1 conductors, que, per tant, pot 

propagar N modes fonamentals.   

Consideri’s un entorn format per N línies microstrip acoblades. Aquestes línies tenen una 

estructura molt concreta: consten d'un conjunt de N +1 conductors i una capa de dielèctric. 

Com veiem en la Figura 2, els N primers conductors descansen sobre la capa de dielèctric i 

el que resta, fa la funció de pla de massa inferior (conductor N+1).   

 

Figura 2: Estructura de transmissió amb N+1 conductors  

 



Estructures multimodals en guía d’ones coplanar amb pla de massa inferior 
 

16 
 

Definim una parella tensió – corrent física per a cada conductor situat sobre el substrat 

dielèctric.  A la Figura 3  podem veure la nomenclatura que s'utilitzarà per identificar els 

corrents físics,           , i  les tensions           . 

 

Si a més es defineix un mode de propagació com una distribució, concreta i perdurable en el 

temps, de les tensions i els corrents físics de la línia, una línia de transmissió de N+1 

conductors propagarà N modes diferents. Com a resultat, l'estructura podrà ser mapejada 

amb N línies de transmissió modals independents.   

Per arribar a un model circuital que equivalgui a una transició de comportament modal a 

circuital, primer necessitem convertir el conjunt de magnituds físiques a modals. El 

comportament modal d’una línia ve caracteritzat per la tensió de mode o    , el corrent de 

mode o     , la seva impedància característica     i la seva constant de propagació   . De 

fet, si utilitzem ones progressives el comportament modal d'un mode qualsevol, es pot definir 

per les següents equacions: 

 

La relació entre els valors corresponents al mode i,              i              i els  

termes físics es farà de manera  arbitrària. Com que ambdues magnituds procedeixen d’un 

càlcul arbitrari, el paràmetre que les relaciona,      
, també serà considerat d’aquestes 

característiques. L’ única restricció que s’ha de complir és que la potència propagada pel 

mode ha de ser igual a la potència propagada pel conjunt dels conductors. Llavors, s’ha de 

complir per cadascun dels N modes: 

Figura 3: Línia de transmissió amb N+1 conductors a un entorn microstrip 
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Una vegada coneguda aquesta relació, podrem aconseguir esquemàtics com el de la Figura 

4.  A grans trets, s’han redefinit les tensions físiques com diferents porcions de la tensió de 

mode. Mentrestant, els corrents dels conductors han estat reescrits en funció del corrent del 

primer conductor. Aquest tipus de representació la utilitzarem per definir el conjunt de modes 

d’una línia Three-Line Microstrip.  

En entorns microstrip, cada mode i (i=1..N) queda representat per la Figura 4 : 

Mode i: 

 

Figura 4:Línia de transmissió amb N+1 conductors per el mode i 

Si se segueix aquest procediment per cadascun dels modes i s’afegeixen totes les tensions i 

corrents per a cada mode sobre un mateix model circuital, s’obté el model de la Figura 5, on 

    
 és la tensió total pel conductor i i     

és el corrent total pel conductor i : 

 

Figura 5: Línia de transmissió amb N+1 conductors 

Per tant, si s’apliquen les lleis de Kirchhoff a la Figura 5 i la restricció de potència, 
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s’extrauran les equacions que lliguen tensions i corrents als conductors amb tensions i 

corrents modals.   

 

2.3. La línia CBFGCPW 

 

La línia CBFGCPW (Conductor Baked Finite Grounded Coplanar Waveguide) o Three-Line 

Microstrip serà l'element principal dels nostres casos d'estudi. Per aquest motiu, convé 

conèixer bé quines són les seves característiques principals i, sobretot, fer una anàlisi 

detallada dels modes que es propaguen.  

Aquest tipus de línia de transmissió es tractarà com un cas particular de la teoria modal 

introduïda a l'apartat anterior pel cas N=3.  Introduïm que serà una línia formada per tres 

strips conductors i que propaga un total de tres modes completament diferents. 

2.3.1. Paràmetres físics 

 

Una línia de transmissió planar del tipus Three-Line Microstrip consta de tres conductors 

sobre una capa dielèctric i un pla de massa inferior. La distribució d'aquesta línia consisteix a 

formar dues ranures o pistes paral·leles sobre una metal·lització.  

El comportament electromagnètic d'aquesta línia de transmissió ve definit pels seus 

paràmetres físics. En un tram Three-Line Microstrip de longitud  , es defineix l'amplada del 

strip central com   i l'amplada dels plans laterals com   . S’utilitzarà el paràmetre   per 

referir-nos a l'amplada de les ranures, és a dir, a la distancia que separa el conductor central 

dels laterals.   

 

Figura 6: Línia de transmissió amb 4 conductors 

 

El dielèctric utilitzat, tindrà una constant dielèctrica relativa    i una tangent de pèrdues 

       . El gruix del substrat es definirà com   i es considerarà que és suficientment gran 

com perquè els camps quedin confinats a la capa de dielèctric.  El pla de massa inferior 
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donarà suport a la funció de confinament dels camps. 

Les tensions i els corrents de cada conductor, anteriorment explicats i denominats 

respectivament com            i            , estan directament relacionats amb els 

paràmetres físics o de forma de la línia.  Rescatem per un moment la Figura 4 i ens fixem en 

el fet que cada parella tensió-corrent dels conductors està definit com  una porció de la 

tensió o corrent de mode. Seguin aquest fil de raonament,  podem suggerir que els 

coeficients de proporció (          i          ) dependran directament de com sigui 

fabricada la línia CBFGCPW.  Fem aquest suggeriment perquè en un principi sembla 

raonable. Més endavant, a la part de treball de camp, avaluarem aquesta proposta per veure 

en quin rang de valors es troben els           i           .  

 

2.3.2. Els modes d'una Three-Line Microstrip 

 

En aquesta secció es descriurà detalladament els tres modes que es propaguen en una línia 

Three-Line Microstrip. Es proporcionaran esquemes on es podrà veure quin és el 

comportament de cadascun dels modes, es calcularà detalladament els seus paràmetres 

característics i es donarà un equivalent circuital a aquesta línia.  

La finalitat d'aquest apartat és entendre bé d'on provenen tots els paràmetres modals d'una 

línia CBFGCPW. Als futurs esquemes circuitals apareixeran aquests paràmetres com un 

seguit de números i es pot perdre la perspectiva. 

 

2.3.2.1. Anàlisi dels modes 

 

Començarem per presentar la matriu que defineix els modes. En la següent matriu podem 

veure els coeficients que acompanyen a corrents i tensions per cada mode [4]. 

La informació d’aquesta matriu està organitzada de la següent manera: en primer lloc, a la 
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meitat superior trobem les porcions respecte a la tensió de mode. Dualment, a la part inferior 

trobem les porcions sobre el corrent de mode. Comentar també, que cada mode es 

representa en una columna. Finalment, si sobre aquesta informació s'imposa la restricció de 

la potència propagada, es poden calcular la tensió modal, el corrent modal i la impedància 

característica modal. 

 El Mode EE 

 

El mode EE és l’equivalent al mode microstrip en una línia multiconductora i està representat 

a la primera columna de la matriu. Sobre la línia de transmissió quedaria representat 

d’aquesta manera: 

 

Figura 7: Mode EE 

Com podem veure a la Figura 7, els corrents i les tensions tenen sentit únic. Veiem també 

que els valors relacionats amb el conductor central son els que dependran dels valors de x i 

y.  A és una constant arbitraria, que normalment pren el valor A=1. 

Passem ara al càlcul de les magnituds modals. Apliquem la restricció de potència i obtenim: 
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 El Mode OO 

 

El Mode OO és aquell que més s'assembla al mode parell (even mode) de les línies 

coplanars (CPW).  

 

Figura 8: Mode OO 

En aquest esquema podem veure que x (normalment és la porció de la tensió mode) està 

relacionada amb el corrent. Això demostra que tots els modes estan fets per respectar el 

balanç de potència i que es poden donar simultàniament. Ara donem les expressions 

concretes per aquest mode. 

       
            

            
 

 
   

   

   
 

   
 

 

   
    

        
   

 
   

     
   

   
 

  
 

    
   

   

 
 

    
 

 

   
 
  

  
 

 El Mode OE 

 

Aquest és l’últim mode que hem de conèixer. La seva representació sobre la línia Three -

Line Microstrip serà: 

 

Figura 9: Mode OE 
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Com podem veure, aquest mode és el que més s'assembla al mode senar (odd mode) de 

les línies coplanars (CPW). A més és l’únic que no depèn dels paràmetres x i y . Els valors 

d’aquest mode són: 
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3. Validació teòrica de les transicions i les asimetries 

3.1. Introducció 
 

Aquest capítol el dedicarem a fer una primera ronda de comprovacions sobre els models. 

Per començar, farem un estudi sobre els possibles valors de les  x i y que es poden donar. 

Seguidament, presentarem els models a estudi un per un i finalitzarem aquest apartat 

donant una validació dels models en un entorn teòric sense pèrdues. 

3.2. Els paràmetres x i y 
 

Com hem vist en el capítol anterior, la definició de modes ve condicionada pels valors de les 

variables x i y. Aquests paràmetres tenen efectes sobre el corrent de mode pel Mode EE ( 

   ), la impedància característica del Mode EE  (    ) , el corrent de mode del Mode OO ( 

   ) i la impedància característica pel Mode OO (     ). Donat que aquestes variables 

afecten els dos modes més importants, cal estudiar-les amb una mica de deteniment. 

També en el capítol anterior vam introduir que   i   són paràmetres de construcció. Això vol 

dir que els valors depenen de de les dimensions de la línia Three-Line Microstrip  i que es 

mantindran  gairebé constants en freqüència.   

Per fer aquest recerca, utilitzarem un script del software matemàtic Matlab® .  Aquest 

programa és una versió del programa fet pel Gerard Solà i Sabaté al seu projecte de final de 

carrera [4]. Per utilitzar directament l’eina que comentem, considerarem A = 1 i B = 1. A i B 

són les constants arbitràries que trobem al model.  

Una vegada s’han comentat quines són les eines per fer l’estudi, passarem a explicar en què 

consisteix. Utilitzant el simulador electromagnètic ADS Momentum es simularan diferents 

trams de línia CBFGCPW.  Tots ells tindran en comú el terme de longitud i les modificacions 

realitzades seran: diferents amples de conductors (central i extrems), diferents separacions 

entre conductors i canvis en la mida del pla de massa inferior. El dielèctric utilitzat en tots els 

casos és un Rogers 4003 (        i          ) en un entorn sense pèrdues (        ) 

i amb conductor perfecte.  Com que és la primera vegada que parlem de la configuració 

prèvia, descriurem amb deteniment els passos a seguir. Així doncs, abans de la simulació 

col·locarem els sis ports sobre layout ( Figura 10a )  i afegirem les dades del substrat triat. A 

la Figura 10b veiem dit substrat. 
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Figura 10: a) Tram de línea CBFGCPW emb sis ports b) Substrat Rogers 4003 sense pèrdues i amb conductor perfecte  

També per realitzar una simulació correcta cal fixar el rang de freqüències en les quals 

treballarem. Al llarg d’aquest tercer capítol treballarem entre           i          . 

L’últim punt a tenir en compte abans de simular és el menú de Mesh que veiem a la Figura 

11: 

 

Figura 11: Menú Mesh de ADS Momentum 

Les opcions que veiem i expliquem en aquest punt són una constant d’aquí al final del 

treball. Dins de l’apartat Mesh Density triarem que la simulació es faci amb 30 cel·les per 

unitat de longitud d’ona. Per realitzar una simulació, l’ADS Momentum subdivideix el layout 

en un número X de cel·les. L’opció Mesh Density ens permet regular les dimensions 

d’aquestes subdivisions. Això té una influencia directa en la precisió de la simulació i en el 

temps de duració d’aquesta. El valor 30 Cells/Wavelength és un valor equilibrat entre els dos 

factors. L’altra opció que caracteritza les nostres simulacions és l’activació del Edge mesh. 

Aquesta selecció obliga al programa a definir i a examinar les vores del layout on el corrent 

longitudinal pot ser important.   

La simulació electromagnètica mencionada s’utilitza per obtenir ,a partir de les dades de 

simulació, un fitxer d’extensió tipus .s6p ( en format de sis portes) per utilitzar-lo a l’script de 

Matlab. Els fitxers de tipus .s6p extrets de la simulació ens permetran saber, com ja em 

comentat, el valors  dels paràmetres característics de la línia CBFGCPW. Per trobar aquests 

paràmetres hem d’utilitzar l’script de Matlab. El script utilitzat necessita una entrada de fitxer 
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del tipus .s6p i per aquest motiu una vegada tenim el resultat de la simulació de sis ports, cal 

transformar el Dataset resultant en un fitxer .s6p (ADS està dotat d’aquesta utilitat).  Després 

del tractament amb el software matemàtic obtenim gràfiques dels paràmetres   i   i 

constants de fase de cada mode  tal com es mostra en l’exemple de la Figura 12. 

                    

                  

Figura 12: a) Comportament de x.  b) Comportament de y. c) Comportament de      d) Comportament de  
    

    
 

Les Figures 12a,b ens mostren els valors de   i   en un rang de freqüències determinat. El 

valor que introduirem a la simulació circuital serà el valor promig de   i  . La figura 12c és el 

comportament de la constant de propagació,    , en el rang de freqüències. A l’esquema 

circuital ens interessa obtenir el valor per        . Per ser el més exacte possible, 

utilitzarem un Marker i ens situarem a         (la predicció és més fidel a freqüències més 

grans) i extrapolarem el valor per una         . L’última figura ens aporta directament la 

relació 
    

    
 que es necessita per calcular la impedància característica del mode,     . El 

programa de Matlab ens ofereix en el mateix format els valors per el mode OO i el mode OE.  

La informació de cada cas  es recollirà en format de Taula. En aquestes taules trobarem  els 

valors: x, y, les constants de propagació per cadascun dels modes (                 ) i les 

relacions tensió modal – corrent modal de primer conductor per cada mode (
     

     

 
     

     

  
     

     

 ). 

Les modificacions aniran identificades a la taula així:  
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“XXX_XXX_XXX_XXXX” =“Laterals_Separació_Central_PlaMassa” 

 Modificació del ample del conductor central  

 

Figura 13: Three-Line Microstrip amb modificacions sobre el conductor central 

En aquesta secció, modificarem l’ample del conductor centrar entre 25    i 1000    (Figura 

13 ) deixant fixats la resta de paràmetres de construcció. Els resultats es veuran a la Taula 1. 

   Freq = 1 GHz 

 Y X βee 

[   ]  

Vee1/Iee1 

[Ω] 

βoo 

[   ] 

Voo1/Ioo1 

[Ω] 

βoe 

[   ] 

Voe1/Ioe1 

[Ω] 

400_50_25 17,950 1,0085 34,13 155,1 31,61 12,88 31,75 57.87 

400_50_50 12,755 1,0090 34,16 156,3 31,61 14,71 31,77 59.8 

400_50_75 10,050 1,0100 34,19 157,2 31,61 16,36 31,78 61.33 

400_50_100 8,300 1,0115 34,21 158 31,61 17,92 31,79 62.61 

400_50_250 4,130 1,0185 34,38 162,2 31,62 25,61 31,84 67.34 

400_50_500 2,256 1,0310 34,64 167,8 31,63 34,62 31,93 70.87 

400_50_1000 1,175 1,0560 35,07 176,3 31,68 46,28 32,04 73.72 

Taula 1: Valors dels paràmetres x i y per diferents amplades de conductor central 

 

 Modificació de la separació entre els conductors 

 

 

 

Figura 14: Three-Line Microstrip amb modificacions sobre la separació entre conductors 

Modificarem la separació entre conductors des de 25    a 1000    (Figura 14). Les 

variacions es faran respectant la simetria de la línia en tot moment. La resta de paràmetres 

romandran constants. Els resultats es veuran a la Taula 2. 

   Freq = 1 GHz 

 Y X βee  

[   ] 

Vee1/Iee1 

[Ω] 

βoo 

[   ] 

Voo1/Ioo1 

[Ω] 

βoe 

[   ] 

Voe1/Ioe1 

[Ω] 

400_25_300 3,720 1,0170 34,39 165,5 31,62 23,16 31,83 62.79 
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400_50_300 3,540 1,0210 34,43 163,5 31,62 27,7 31,86 68.31 

400_100_300 3,265 1,0290 34,52 159,5 31,63 34,92 31,93 75.45 

400_250_300 2,760 1,0545 34,72 149,3 31,65 50,64 32,11 86.95 

400_500_300 2,345 1,0975 34,88 137,1 31,72 67,68 32,38 95.61 

400_1000_300 2,015 1,1600 34,84 123,2 31,95 86,02 32,78 101.7 

Taula 2: Valors dels paràmetres x i y per diferents separacions entre conductors 

 

 Modificació del ample dels conductors laterals 

 

 

Figura 15: Three-Line Microstrip amb modificacions sobre l’amplada de les plaques laterals 

Modificarem l’amplada dels conductors laterals de 25    a 1000    (Figura 15). Les 

variacions es faran respectant la simetria de la línia en tot moment. La resta de paràmetres 

romandran constants. Els resultats es veuran a la Taula 3. 

   Freq = 1 GHz 

 Y X βee 

[   ] 

Vee1/Iee1 

[Ω] 

βoo 

[   ] 

Voo1/Ioo1 

[Ω] 

βoe 

[   ] 

Voe1/Ioe1 

[Ω] 

25_300_400 0,750 1,0510 33,98 351,5 31,65 152,7 31,78 190.1 

50_300_400 0,910 1,05 34,08 300,3 31,63 126,6 31,82 164.3 

100_300_400 1,383 1,0485 34,12 244,3 31,63 97,82 31,86 137.2 

250_300_400 1,735 1,0650 34,58 181,1 31,66 71,2 32,05 105.9 

500_300_400 2,500 1,07 35,02 133,1 31,69 51,7 32,31 83.05 

1000_300_400 3,880 1,0800 35,66 90,44 31,76 35,43 32,84 61.69 

Taula 3: Valors dels paràmetres x i y per diferents amples de plaques laterals 

 

 Modificació de l’ample del pla de massa inferior 

 

 

Figura 16: Three-Line Microstrip amb modificacions sobre el pla de massa inferior 

Modificarem l’amplada del pla de massa inferior de 25    a 2500    (Figura 16). La resta de 
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paràmetres romandran constants. Els resultats es veuran a la Taula 4. 

   Freq = 1 GHz 

 Y X βee 

[   ] 

Vee1/Iee1 

[Ω] 

βoo 

[   ] 

Voo1/Ioo1 

[Ω] 

βoe 

[   ] 

Voe1/Ioe1 

[Ω] 

600_300_400_25 0,175 1,2400 32,8 3070 31,36 140,1 30,47 85.11 

600_300_400_50 0,260 1,2425 32,96 1836 31,36 130,2 30,47 85.11 

600_300_400_100 0,338 1,2450 33,17 1176 31,36 119,8 30,47 85.05 

600_300_400_250 0,563 1,2475 33,59 669,7 31,36 84,92 30,49 84.92 

600_300_400_500 0,780 1,2400 34,07 425,8 31,38 91,88 30,58 84.35 

600_300_400_1000 1,238 1,1850 34,8 253,6 31,46 74,37 30,88 82.33 

600_300_400_1500 1,713 1,1400 35,25 186,4 31,55 62,62 31,37 79.15 

600_300_400_2500 2,553 1,0675 35,68 133,6 31,7 49,23 32,1 74.59 

Taula 4: Valors dels paràmetres x i y per diferents amples de pla de massa inferior 

 

Una vegada vist el ventall de possibilitats a l’hora de modificar la construcció de la línia de 

transmissió, comentem quina és la tendència general. Els valors de x, per modificacions 

senzilles (sense canviar el pla de massa inferior), es mantenen propers a la unitat però mai 

igualant el valor 1. A més és difícil, com a norma general, veure valors superiors a  x= 1.1 . 

En el cas de y tenim un rang més ampli de valors (valors d’unes poques desenes) i això és 

el que provoca que hi hagi petites variacions en 
     

     

 , 
     

     

 i 
     

     

  entre els diferents casos. 

Aquestes variacions, es veuran reflectides en els valors de     ,      i     . Mentrestant, les 

constants de propagació                 es mantenen gairebé constants amb independència 

de la modificació. 
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3.3. Models circuitals multimodals en un entorn sense pèrdues  

 

En aquesta secció podrem veure els models circuitals multimodals que corresponen a cada 

transició [5]. Podrem veure quin és el layout corresponent a cadascun, quin és l’esquema 

circuital en ADS i seguidament, es presentaran els resultats de les simulacions 

electromagnètiques (ADS Momentum) i la circuital.  

Basant-nos en l’apèndix 1 d’aquest treball, trobarem els models de cadascuna de les 

transicions que veurem a continuació.  

 

3.3.1. Transició 1: Microstrip a Three-Line Microstrip 

 

La primera transició a modelar la veiem representada en el següent layout : 

 

Figura 17: Layout de la transició microstrip a Three-Line Microstrip 

 

La transició de microstrip a Three-Line Microstrip té una gran rellevància als nostres models 

circuitals multimodals i apareixerà en pràcticament totes les transicions encara que no es 

digui explícitament. 

Del layout de la Figura 17 hem de fer una simulació electromagnètica amb dos ports.  

Aquesta simulació s’utilitzarà únicament per comparar-la amb la simulació circuital. Per fer 

això ens valdrem un altre cop del software ADS Momentum. En aquesta simulació, tot i que 

té un propòsit diferent a la ja vista al apartat 3.2, es mantindran les dades del substrat 

(Figura 10b) i la configuració pel menú de Mesh (Figura 11).       

Definits tots els aspectes de simulació electromagnètica, passem a la part circuital. El model 

circuital multimodal que equival a aquesta transició el trobem a la Figura 18. 
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Figura 18:Model multimodal de transició de línia microstrip a Three-Line Microstrip 

 

D’aquesta manera modelem la transició entre una línia microstrip i una Three-Line 

Microstrip. A l’hora de modelar-lo amb ADS tindrem un primer tram microstrip, l’equivalent 

circuital que modela la transició i un tram de Three-Line Microstrip. Com que el nostre layout 

és un circuit simètric, evidentment la representació circuital també serà simètrica, és a dir, al 

final del Three-Line Microstrip tornarem a tenir l’equivalent circuital de la transició i un tram 

de microstrip idèntic al primer. El resultat es mostra a la Figura 19. 

 

 

 

Figura 19: Esquema circuital equivalent a la transició de línia microstrip a Three-Line Microstrip 
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Les zones emmarcades en vermell són realment els punts on hi ha transició. A la simulació 

circuital no hem afegit la branca del mode OE perquè, en aquest cas, queda curtcircuitada. 

L’eliminació als esquemes dels modes que s’ha demostrat que no afecten serà una pràctica 

habitual. Els circuits acostumen a ser complexos i amb moltes variables i per tant, s’intentarà 

deixar només allò que aporta informació. Com es pot observar, el circuit està tot en funció de 

variables. Aprofitem això per desglossar els components del circuit i explicar com hem 

arribat als diferents valors.  

Ens situem als extrems del circuit on podem trobar dos trams de línia microstrip idèntics que 

tenen com a valors els indicats a la Figura 20.  

 

 

Figura 20: Valors de les variables pel tram Microstip del esquema circuital 

 

Aquests valors procedeixen de l’eina LineCalc del software ADS. Aquesta eina té una 

llibreria de diferents tipus de línies per a seleccionar. Una vegada trobada la varietat de línia 

de transmissió que ens interessa (MLIN ), introduïm els valors del substrat (Figura 21) 

 

 

Figura 21: Substrat Rogers 4003 sense pèrdues                   

 

Seguidament s’afegeixen els valors de les dimensions físiques extretes del layout (amplada 

del microstrip ( ) i longitud del tram ( )) i LineCalc ens calcula, per una freqüència 

determinada (       ), els valor de la impedància característica    i el valor de la constant 
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de propagació   (Figura 22). 

 

Figura 22: Menú de l’eina LineCalc 

A la Figura 23, podem veure que el tram de línia CBFGCPW té representats els diferents 

modes de propagació amb línies de transmissió independents, com es comentava al capítol 

de teoria. 

 

Figura 23: Secció de transició i Three-Line Microstrip 

Per trobar les constants de la part central del nostre model circuital multimodal hem d’utilitzar 

l’script de Matlab tal com s’ha explicat a l’apartat 3.2. El programa tractarà les dades i ens 

oferirà els valors de les constants per posar-los directament al circuit d’ADS sempre i quan 

les constants A i B les fixem a 1.  

Com a últim pas, s’introduiran les dades a l’esquema circuital com a variables de les línies 

de transmisió tal com es mostra a la Figura 24.                                          

Figura 24:  Variables del circuit de ADS pel tram Three-Line Microstrip 



Estructures multimodals en guía d’ones coplanar amb pla de massa inferior 
 

33 
 

Per finalitzar l’estudi d’aquesta transició, hem de revisar que la primera simulació 

electromagnètica i el resultat de la simulació circuital siguin coincidents en mòdul i en fase 

tant per S11  com per S21. Els resultats es mostren a la Figura 25.  

 

Figura 25: Resultat de les simulacions electromagnética i circuital per a la transició de microstrip a Three-Line Microstrip 

 

Els comportaments caracteritzats per les traces vermelles són els extrets de la simulació 

circuital, mentre que les línies blaves representen la simulació electromagnètica.  Mirant 

detingudament les gràfiques podem veure que la predicció és bona. Els pics que podem 

veure són producte del mateix ADS Momentum. S’ha provat a fer una simulació de caràcter 

adaptatiu i tot així no queda corregit. 

3.3.2. Transició 2 

 

La següent transició és una variant de la transició de línia microstrip a Three-Line Microstrip.   

 

 

Figura 26: Layout de la transició 2 
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Aquest layout es caracteritza per deixar a l’aire el conductor central i crear una petita cavitat 

al voltant d’aquest. Aquesta construcció ens donarà una funcionalitat de ressonador. 

Respecte a la simulació electromagnètica del layout, es manté tot el que hem explicat per a 

la primera transició. Es manté el substrat i la configuració de la simulació de Momentum tot i 

que tindrà un comportament diferent. 

El model circuital multimodal equivalent de la transició es mostra a la Figura 27. 

 

Figura 27: Model circuital multimodal de la transició 2  

 

El circuit equivalent és totalment diferent de l’anterior transició. En aquest cas, la transició és 

independent dels valors de   i  . A més, com es pren       , els transformadors només 

executaran un canvi de signe. El punt en comú amb la transició anterior és que el mode OE 

segueix curtcircuitat.  

L’esquema circuital que correspon al layout complet té la mateixa estructura que l’anterior 

transició. De tota manera, s’han de fer algunes modificacions com a conseqüència de la 

cavitat generada. Primerament, es mesura la longitud de la cavitat. Una vegada coneguda la 

longitud, al ser una separació petita, es reparteix l’efecte entre el tram de microstrip i el de la 

línia CBFGCPW, és a dir, s’allarguen les longituds dels trams de forma equitativa com si no 

existís aquesta separació. A part d’aquesta modificació, s’ha de tenir en compte que una 

cavitat petita entre els conductors genera efectes paràsits. És per això que, tot  i que no es 

contempla al model, s’ha d’introduir aquesta correcció amb una bobina i un condensador. El 

sistema a simular es mostra a la Figura 28. 
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Els valors de les constants es mantenen en aquest esquema circuital perquè les línies són 

idèntiques a les vistes en l’anterior transició. Això és degut al fet que les línies són les 

mateixes respecte a la separació de conductors i pràcticament iguals en longitud tot i tenir la 

separació (0,5 mm). El recull del conjunt de simulacions es mostra a la Figura 29. 

 

 

Figura 29: Resultat de les simulacions electromagnética i circuital per a la transició 2 

 

Figura 28: Esquema circuital equivalent a la transició 2 
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El model que es proposa té molt bon comportament pel que fa al mòdul entre 0 i 6 GHz i a 

més, prediu bé l’evolució a freqüències més altes. En termes de fase, trobem que el model 

treballa de forma correcta. Les petites discordances que trobem poden venir de dues fonts: 

la primera pot ser pel fet d’haver repartit equitativament l’efecte de la cavitat entre el tram 

microstrip i el tram de Three-Line Microstrip i la segona, pot ser que existeixi una combinació 

RLC més adient però no podem modificar tant el model sense perdre la bonança en la fase.  

3.3.3. Transició 3 

 

La  següent transició també és una variació de la transició microstrip a Three-Line Microstrip. 

El layout corresponent es mostra a la Figura 30.   

 

Figura 30: Layout de la transició 3 

Aquest layout es caracteritza per deixar a l’aire ambdós conductors laterals. S’està avaluant 

el cas complementari a la transició 2.  A diferència de la transició anterior, aquest és un 

exemple més docent que pràctic. Respecte a la simulació electromagnètica del layout, es 

manté tot el que hem explicat per a la primera transició. Es segueix mantenint el substrat i la 

configuració de la simulació de ADS Momentum. 

El model circuital multimodal equivalent de la transició es mostra a la Figura 31. 

 

Figura 31: Model circuital multimodal de la transició 3 
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Tot i que a primera vista pot semblar que no existeixen grans diferències amb l’equivalent 

circuital anterior, ens retrobem amb la dependència amb   i   i desapareix el canvi de signe. 

A més el mode OE per primera resta en circuit obert i no curcircuitat.  

El sistema a simular, seguirà la mateixa estructura que l’utilitzat pels casos anteriors però, en 

comptes d’allargar les longituds dels trams contigus, afegirem un tram de microstrip més 

estret que farà el paper del conductor central a la zona dels rectangles vermells (Figura 22). 

Per entendre bé els canvis, el sistema a simular es mostra a la Figura 32.  

 

Figura 32: Esquema circuital equivalent a la transició 3 

A la Figura 33 es comparen les simulacions circuital i electromagnètica.  

 

Figura 33: Resultat de les simulacions electromagnética i circuital per a la transició 3 
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El model multimodal equivalent prediu amb bona exactitud el mòdul de S11 i S21. De cara a la 

fase, l’evolució la prediu realment bé però existeix un petit avançament en freqüència de la 

simulació circuital. Per tal de corregir aquest avançament, hem introduït efectes paràsits. 

Aquests efectes són limitats perquè s’ha de respectar la integritat del model. 

3.3.4. Transicions CMS a Three-Line Microstrip 
 

Aquesta transició consisteix en unir un tram de Coupled Microstrip amb un de Three-Line 

Microstrip. Aquesta transició implica deixar sense connectar directament el conductor central 

del Three-Line Microstrip. De fet, el que es contemplarà en aquest apartat serà finalitzar el 

conductor central amb una resistència            cap a massa. Seguidament es poden 

veure els layouts a estudiar. 

 Transició CMS a Three-Line Microstrip amb      

 

 

Figura 34:  Transició CMS a Three-Line Microstrip amb      

A la Figura 34 , tenim el cas de        i és quelcom semblant a la transició 2 però amb 

reserves. En aquest cas, no es considera l’existència d’una cavitat perquè ja té una longitud 

significativa. L’equivalent circuital multimodal que representa aquesta transició es mostra a la 

Figura 35. 

 

Figura 35: Model circuital multimodal de la transició CMS a Three-Line Microstrip amb       
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Tornem a veure que, a primera vista, existeixen bastants semblances amb la transició 2 però 

si ens fixem amb deteniment, veurem que la tensió d’entrada ha deixat de ser    . Això és 

degut al fet que el Coupled Microstrip és una línia de transmissió que propaga dos modes: 

un mode Even (amb   ,            ) i un mode Odd (amb   ,             ).  Aquesta és la 

novetat que introduïm en aquest model. 

Abans de veure l’esquema circutal complet, presentarem els canvis més significatius que 

trobarem. Per simular el tram de línia CMS utilitzarem un biport de la llibreria Eqn Based-

Linear per cadascun dels seus modes de propagació (com en Three-Line Microstrip). Els 

coeficients dels modes s’extraurà de l’eina LineCalc de ADS. Mostrem la pantalla de càlcul 

dels paràmetres a la Figura 36. 

 

Figura 36: Eina LineCalc pel càlcul d’un Coupled Microstrip 

 

Abans d’assignar els valors resultants a les variables s’ha de tenir en tenir en compte que: 
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L’assignació de la resta de variables es farà com és habitual. S’utilitzarà LineCalc per el 

microstrip i el programa de Matlab per al tram de línia CBFGCPW. L’esquema circuital 

complet per aquests casos es mostra a la Figura 37. 

 

Les gràfiques que agrupen les simulacions circuitals i electromagnètiques de la transició es 

mostren a la Figura 38. 

 

Figura 38: Resultat de les simulacions electromagnética i circuital per a la transició CMS a Three-Line Microstrip amb 
     

Figura 37: Esquema circuital equivalent de la transició CMS a Three-Line Microstrip amb      
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 Transició CMS a Three-Line Microstrip amb      

 

 

 

Figura 39: Transició CMS a Three-Line Microstrip amb      
 

A la Figura 39 podem observar el cas per       . La part més rellevant d’aquest layout és 

l’ús de forats metal·litzats (via holes) al conductor central de la línia de transmissió 

CBFGCPW, que impliquen un canvi en el substrat utilitzat en la simulació electromagnètica.  

L’ADS Momentum ha de tenir constància de que existeixen dits forats a part de representar-

los gràficament. El nou de substrat es mostra a la Figura 40. 

 

Figura 40: Substrat Rogers 4003 sense pèrdues, amb conductor perfecte i forats metal·litzats 

Una vegada vist els canvis a la simulació del layout, presentem el model de transició per 

aquest cas a la Figura 41. 

 

Figura 41: Model circuital multimodal de la transició CMS a Three-Line Microstrip amb      
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Al cas anterior ja hem explicat les consideracions que havíem de fer abans de fer la 

simulació circuital. Per tant, es pot passar directament a veure l’esquema circuital complet. 

 

Figura 42: Esquema circuital equivalent de la transició CMS a Three-Line Microstrip amb      

 

Les gràfiques que agrupen les simulacions circuitals i electromagnètiques de la transició es 

mostren a la Figura 43. 

 

Figura 43: Resultat de les simulacions electromagnética i circuital per a la transició CMS a Three-Line Microstrip amb 
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Després de revisar els dos casos possibles, veiem que ambdós models coincideixen molt bé 

per S11 tant en mòdul com en fase. Per S21 trobem petites diferències a alta freqüència però 

això no indica un mal funcionament del model. Això vol dir que existeixen efectes paràsits 

que apareixen com més gran és la freqüència. Aquests efectes no es poden corregir sense 

partir la integritat del model. 

3.3.5. Transicions en sèrie 

 

Les transicions en sèrie consisteixen en col·locar un seguit de resistències                en 

un cert punt de la línia CBFGCPW. L’estructura de simulació que segueix aquest grup de 

transicions és la que veiem a la Figura 44.  

 

Figura 44: Diagrama de posicionament dels components de la transició 

Les impedàncies no cal que estiguin col·locades al centre de la Three-Line Microstrip, és a 

dir, el model admet que       . Els models utilitzats podran variar el camp de longitud per 

adaptar-se al layout. Totes les combinacions possibles amb els valors de                 

formen part del grup de transicions sèrie. Els layouts que estudiarem es mostren a les 

Figures         

 

 

 

 

 

Figura 45:a) Transició sèrie amb      i      b) Transició sèrie amb      i        c) Transició sèrie amb       

Com podem veure al peu de la imatge, els layouts a estudiar estan dividits en dos grups. El 

primer grup té impedàncies als conductors laterals (    i   ) i el segon, només té una 

impedància al conductor central (  ).   
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 Impedàncies sèrie (   i   ) als conductors laterals 

El model circuital multimodal que representa aquestes transicions es mostra a la Figura 46. 

 

Figura 46: Model circuital multimodal amb impedàncies sèrie (   i   ) als conductors laterals 

A l’hora de conformar el circuit complet de simulació, s’ha de respectar el que es consideren 

entrades (subíndex 1) i sortides (subíndex 2) del model. Aquest és un punt d’error freqüent i 

difícil de detectar per això cal prestar especial atenció a les connexions.  

L’esquema circuital d’ADS que hem necessitat per simular el layout es mostra a la Figura 47. 

Figura 47: Esquema circuital equivalent de la transició amb impedàncies sèrie (   i   ) als conductors laterals 
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Aquest circuit és únic per totes les combinacions possibles. Per trobar els diferents casos 

només s’ha de modificar el valor de les variables     i     i tornar a simular. De la mateixa 

manera, si volem trencar la simetria i col·locar les impedàncies fora del centre de la línia 

CBFGCPW, només caldrà posar les longituds mesurades al layout. 

Els resultats obtinguts de les simulacions es mostren a les Figures 48 i 49.  

a)      i        

 

Figura 48: Resultat de les simulacions electromagnética i circuital per a la transició amb impedàncies sèrie als conductors 
laterals (     i     ) 

b)        i        

 

Figura 49:  Resultat de les simulacions electromagnética i circuital per a la transició amb impedàncies sèrie als conductors 
laterals (     i     ) 
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En ambdós casos s’han hagut d’introduir efectes paràsits. El conductor que queda en circuit 

obert és el que acostuma a sofrir més els efectes. Els gaps que es produeixen són de l’ordre 

de 0.4 mm i això genera petites capacitats a ajustar. Una vegada corregits aquests 

aspectes, veiem que els models són adients. 

 

 Impedància sèrie(   ) al conductor central  

 

El model circuital multimodal que equival a col·locar una impedància en sèrie al conductor 

central es mostra a la Figura 50. 

 

Figura 50: Model circuital multimodal amb impedàncies sèrie (   ) al conductor central 

L’esquema circuital utilitzat per simular aquesta transició es mostra a la Figura 51. 

 

 

Figura 51: Esquema circuital equivalent de la transició amb impedàncies sèrie (   ) al conductor central 
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El conjunt de simulacions circuitals i electromagnètiques resultants es mostra a la Figura 52. 

c)       

 
Figura 52: Resultat de les simulacions electromagnética i circuital per a la transició amb impedàncies sèrie al conductor 

central (     ) 

En aquest cas s’apliquen els mateixos criteris de correcció dels efectes paràsits i resulta un 

model que funciona realment bé en pràcticament tot el rang de freqüències.    

3.3.6. Transicions en paral·lel 

 

Les transicions en paral·lel a estudiar es dividiran en dos grups. El primer grup consisteix a 

situar impedàncies des dels conductors superiors cap al conductor de referència. Això es 

farà utilitzant forats metal·litzats sempre que    i/o    siguin 0. El segon grup consistirà en 

col·locar les impedàncies    i/o     des dels conductors laterals cap al conductor central.  

 

           

   

 

                                                                           

 

Figura 53: a) Impedàncies cap al conductor de referencia b) Impedàcies cap al conductor central 
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Els layouts a estudiar es mostren a les Figures          . 

 

 

       

        

 

 

 

 Impedàncies en paral·lel cap al conductor central 
 

El model circuital multimodal equivalent a la transició es mostra a la Figura 55:  

 

  

Figura 54:  a)      i       b)       i       c)       i        d)       i      

 

Figura 55: Model circuital multimodal amb impedàncies en paral·lel cap al conductor central 
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L’esquema circuital complet que és vàlid per a aquest grup el trobem a la Figura 56. 

 

Com en el cas anterior, aquest model també és únic. Per aconseguir totes les possibles 

combinacions només cal donar els valors adients a les variables    i   . Els resultats 

obtinguts es mostren a les Figures 57 I 58.  

a)      i         

 

 

Figura 57: Resultat de les simulacions electromagnética i circuital per a la transició en paral·lel cap al conductor central 
(     i     ) 

Figura 56:  Esquema circuital equivalent de la transició amb impedàncies en paral·lel cap al conductor central 
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b)      i      

 
Figura 58: Resultat de les simulacions electromagnética i circuital per a la transició en paral·lel cap al conductor central 

(     i     ) 

 

 

 Impedàncies en paral·lel cap al conductor de referència 

 

El model circuital multimodal equivalent a la transició es mostra a la Figura 59. 

 

Figura 59: Model circuital multimodal amb impedàncies en paral·lel cap al conductor de referència 
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L’esquema circuital complet que és vàlid per a aquest grup de transicions es mostra a la 

Figura 60. 

Com en els casos anteriors, aquest model és únic. Per aconseguir totes les possibles 

combinacions només cal donar els valors adients a les variables    i   . Els resultats 

obtinguts es mostren a les figures 61 i 62.  

a)      i       

 

Figura 61: Resultat de les simulacions electromagnética i circuital per a la transició en paral·lel cap al conductor de 
referència  (     i     ) 

Figura 60 : Esquema circuital equivalent de la transició amb impedàncies en paral·lel cap al conductor de referència 
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b)      i         

 

Figura 62: Resultat de les simulacions electromagnética i circuital per a la transició en paral·lel cap al conductor de 
referència  (     i     ) 

 

Finalment, avaluem els models i veiem que treballen molt bé. En aquest grup de transicions 

s’han necessitat alguns elements d’ajust. Els ajustos consisteixen en aplicar un inductor per 

recolzar els valors d’impedància     . 
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Figura 63 :  a) Circuits del 1 a  5     b) Circuits del 6 al 10 

 

4. Validació experimental dels models circuitals multimodals. 
 

En aquest capítol es comprovarà experimentalment el funcionament dels models circuitals 

multimodals estudiats anteriorment. Per aquesta fita s’han fabricat els circuits mitjançant la 

tècnica de fotolitografia. El substrat triat per a la construcció del circuits és un Rogers 4003 

que té per paràmetres:            , Tangent de pèrdues:         = 0.0027, h = 0.81 mm,  t 

=17.5 m, Conductivitat (Coure) :                .  

En primer lloc, els circuits fabricats són els que veiem a les Figures 63a,b  

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Aquests circuits són més llargs que els vistos anteriorment amb una longitud de 39,6 mm. 

Això es degut a que, com podeu veure a la figura, porten connectors coaxials a les puntes 

que donen bones prestacions entre 0 GHz i 6 GHz. Com que aquest rang de freqüències és 

més petit que el de les simulacions del capítol anterior, allarguem els circuits perquè es 

puguin veure els canvis a més baixa freqüència. En conseqüència, les simulacions d’aquest 

capítol es faran entre 0.2 GHz i 6 GHz. En les simulacions d’aquest capítol es consideren 

tots els paràmetres que caracteritzen el substrat, és a dir, afegirem els termes relacionats 

amb les pèrdues.  

Als següents apartats podrem veure els resultats obtinguts per la tria de circuits que 

considerem més rellevants i interessants. Els circuits 9 i 10 seran utilitzats per modelar els 

efectes relacionats amb afegir connectors coaxials. La resta de circuits seran descrits 

detalladament en la resta del capítol. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

 
7 

8 

9 

10 
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4.1. Modelatge dels efectes de connector 
 

Aquest apartat el dedicarem a explicar com dissenyar el model circuital del connectors 

aplicats als layouts. Com que els connectors coaxials van sempre situats sobre una línia 

microstrip, utilitzarem els circuits 9 i 10 per arribar al model.  

Primerament, es simularà amb ADS Momentum, les dues línies passants referides 

anteriorment . Una vegada tenim la simulació electromagnètica, la compararem amb la 

mesura real de les línies amb connectors coaxials. Com que la simulació de Momentum i la 

mesura real tindran el mateix substrat i mateixa dimensió, la part que difereix entre elles és 

l’efecte de connector.  

Per arribar a un model fidel de connector, muntarem un esquema circuital a partir de la línia 

microstrip simulada. Aquest circuites mostra a la Figura 64: 

 

 

 

La línia vermella de punts delimita el connector d’entrada i de sortida. Aquests connectors 

consten d’una línia microstrip amb pèrdues, dos condensadors, una bobina i una resistència. 

Aquest elements es col·loquen a banda i banda del Dataset de simulació (element SNP1).  

Per trobar els valors pels coaxials, primer col·locarem un nou circuit amb el fitxer Touchstone 

de les mesures de la línia fabricada i segon, farem un tunning dels valors de les variables . 

Els resultats per la línia passant més ample es mostren a la Figura 65. 

Figura 64: Model circuital pels connectors coaxials  
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Figura 65: Resultats del tunning dels valors dels connectors per una línia ample 

A  les gràfiques podrem veure en color blau l’evolució en freqüència de la línia fabricada i en 

vermell, la línia simulada. Com podem veure, tenim un bon ajust per aquesta línia però 

caldrà assegurar que per els circuits que tenen la línia microstrip més estreta també 

funcionarà si mantenim l’ajust. Els resultats es mostren a la Figura 66. 

 

Figura 66: Resultats del tunning dels valors dels connectors per una línia estreta 

Aquestes gràfiques certifiquen el bon comportament de l’ajust per l’altre línia. En 

conseqüència, ja podem convertir els components que queden dins de les línies de punts en 

un nou element circuital (Connector) per afegir-los als models circuitals just desprès dels 

terminals.  



Estructures multimodals en guía d’ones coplanar amb pla de massa inferior 
 

56 
 

 

4.2. Circuit 4 : Microstrip a Three-Line Microstrip 
 

En aquest apartat analitzarem la primera i més senzilla de les transicions. El layout definitiu 

es mostra a la Figura 67. 

 

Figura 67 Layout definitiu de la transició de Microstrip a Three-Line Microstrip 

 

El circuit té una llargada definitiva de 39,6 mm. El tram de Three-Line Microstrip  mesura 

29,6 mm i el de microstrip serà de 5 mm per cada banda. l’amplada total de la línia 

microstrip és de 2,2 mm. A la línia CBFGCPW els 2,2 mm queden repartits de la següent 

manera: els conductors laterals de        , el conductor central de         i la separació 

entre plaques és simètrica i de        .  

El tram de línia descrit es simula mitjançant Momentum i es processa el fitxer .s6p resultant 

amb el programa de Matlab. Els resultats es mostren a la Taula 5. 

 

             

        

[   ] 

          

[Ω] 

    

[   ] 

          

[Ω] 

    

[   ] 

          

[Ω] 

1.074 2.81 35.12 119.6 31.37 44.49 - - 

Taula 5. Valors dels paràmetres d’un tram de línea CBFGCPW de 29,6 mm de longitud 

 

Calculem també els valor per la línia microstrip que utilitzarem en totes les simulacions 

circuitals. Els valors es mostren a la Taula 6. 

  [   ]    [Ω] 

35.203 43.8171 

Taula 6: Valors dels paràmetres d’un tram de línea Microstrip de 5 mm de longitud 
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Afegirem també coeficients d’atenuació :              . L’esquema circuital multimodal 

complet que correspon a la transició es mostra a la Figura 68.  

Finalment, s’afegeix el circuit de comprovació que incorpora el fitxer Touchstone amb les 

dades de les mesures fetes (Figura 69). 

 

Figura 69: Circuit de comprovació amb les mesures  

Es mostren a la Figura 70 les gràfiques de paràmetres S. La línia vermella és la obtinguda 

mitjançant la simulació circuital i la traça blava les mesures preses al circuit fabricat.  

 

Figura 70: Gràfiques de paràmetres S per a la transició microstrip a Three-Line Microstrip 

 

Figura 68: Esquema circuital multimodal de la transició de microstrip a Three-Line Microstrip 
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Corroborem la bona predicció del model circuital multimodal respecte a les mesures. 

Destaquem el bon comportament en fase de S11 i S21. Els possibles desajustos que podem 

veure al mòdul poden venir de diferents focus. Pot ser que, tot i trobar un model de 

connector que ens val per tots els circuits, el coaxial soldat a la placa no respongui 

exactament igual que el model trobat. Hem de considerar que també pot haver 

imperfeccions de fabricació com, per exemple, que no tota la línia tingui exactament  el 

mateix gruix o que els conductors no siguin exactament de la mesura que esperem .  

4.3. Circuit 1: CMS a  Three- Line Microstrip amb      
 

En aquest apartat analitzarem la transició de Coupled Microstrip a Three-Line Microstrip si 

     .  El layout definitiu es mostra a la Figura 71. 

 

Figura 71: Layout definitiu de la transició de CMS a Three-Line Microstrip amb       

El circuit té una llargada definitiva de 39,6 mm on el tram de Three-Line Microstrip  mesura 

       , el de Microstrip serà de      i estarà col·locat a cada costat del layout i el de 

CMS, tindrà una longitud de      també a banda i banda. El gruix total del layout és de 

      . A la línia CBFGCPW els        queden repartits de la següent manera: els 

conductors laterals de        , el conductor central de         i la separació entre plaques 

és simètrica i de       . Respecte al tram de Coupled Microstrip, tindrem dos conductors 

idèntics de        separats per      de distancia. 

La línia CBFGCPW es simula, amb la longitud adequada i sense forats metal·litzats, 

mitjançant Momentum i es processa el fitxer .s6p resultant amb Matlab. Els resultats els 

veurem a la Taula 7. 

             

        

[   ] 

          

[Ω] 

    

[   ] 

          

[Ω] 

    

[   ] 

     

[Ω] 

1.074 2.82 35.12 119.6 31.32 44.49 - - 

Taula 7: Valors dels paràmetres d’un tram de línea CBFGCPW de 15,6 mm de longitud 
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Calculem els valor per la línia Coupled Microstrip. Els valors són: 

   [   ]    
 [Ω] 

35.4 49.85 

Taula 8 : Valors dels paràmetres d’un tram de línea CMS  

Mantenim els valors de la línia Microstrip vista anteriorment. Afegirem també coeficients 

d’atenuació :              . L’esquema circuital multimodal corresponent a les transició 

es mostra a la Figura 72. 

Finalment, s’afegeix a cadascun dels esquemes els corresponents circuits de comprovació 

que incorporen els fitxers Touchstone amb les dades de les mesures fetes. 

Es mostren a continuació (Figura 73), les gràfiques de paràmetres S. La línia vermella és la 

obtinguda mitjançant la simulació circuital i la línia blava les mesures preses al circuit fabricat 

.  

Figura 73: Gràfiques de paràmetres S per a la transició CMS a Three-Line Microstrip amb       

 

Figura 72: Esquema circuital multimodal de la transició de CMS a Three-Line Microstrip amb       
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Després de veure les gràfiques de paràmetres S resultants, podem veure un bon 

comportament predictiu del model.  

Les possibles discrepàncies entre el model circuital multimodal i la mesura procedeixen del 

forat metal·litzat, l’efecte del qual no es pot tenir en compte en el model circuital. Per tant, 

creiem que aquest és el principal motiu de les possibles diferències en S11. D’altra banda el 

mòdul de S21 es podria acabar d’ajustar afegint una inductància que representés els efectes 

paràsits però alteraríem el model. De tota manera, cal dir que aquest model és totalment 

vàlid. 

4.4. Circuits 5, 6 i 7: Transicions en sèrie 
 

En aquest apartat analitzarem el grup de transicions sèrie. El layouts definitius es mostren a 

les Figures 74a,b,c. 

a)               

 

 

 

b)               

 

 

 

c)       

 

Figura 74: a) Layout definitiu de la transició  sèrie amb                  b) Layout definitiu de la transició  sèrie amb   
               c) Layout definitiu de la transició  sèrie amb        

 

Aquests tenen una llargada definitiva de 39,6 mm on el tram de Three-Line Microstrip  

mesura         fins a les discontinuïtats i el de Microstrip serà de      per cada costat. 

L’amplada total de la línia microstrip és de 2,2 mm. A la línia CBFGCPW els 2,2 mm queden 

repartits de la següent manera: els conductors laterals de        , el conductor central de  
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       i la separació entre plaques és simètrica i de        .  

La línia es simula, amb la longitud fins a les discontinuïtats, mitjançant Momentum i es 

processa el fitxer .s6p resultant amb el programa de Matlab. Aquests valors es mantenen 

amb independència dels valors de       . Els resultats es mostren a la Taula 9. 

             

        

[   ] 

          

[Ω] 

    

[   ] 

          

[Ω] 

    

[   ] 

     

[Ω] 

1.075 2.85 35.21 119.6 31.71 44.49 32.425 98.4431 

Taula 9: Valors dels paràmetres d’un tram de línea CBFGCPW de 14,6 mm de longitud 

 

Mantenim els valors de la línia Microstrip i afegim els coeficients d’atenuació :       

       . Els esquemes circuitals multimodals corresponents a les transicions es mostren a 

les Figures 75-77. 

a)               

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75: Esquema circuital multimodal de la transició  sèrie amb                 
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b)               

 

 

c)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment, s’afegeix a cadascun dels esquemes els corresponents circuits de comprovació 

que incorporen els fitxers Touchstone amb les dades de les mesures fetes. 

Es mostren a les Figures 78-80, les gràfiques de paràmetres S. La línia vermella és la 

obtinguda mitjançant la simulació circuital i la línia blava les mesures preses al circuit 

Figura 76: Esquema circuital multimodal de la transició sèrie amb                

Figura 77: Esquema circuital multimodal de la transició  sèrie amb       



Estructures multimodals en guía d’ones coplanar amb pla de massa inferior 
 

63 
 

fabricat.  

a)               

 

   

 

 

b)               

 

 

Figura 79: Gràfiques de paràmetres S per a la transició sèrie amb                  

Figura 78: Gràfiques de paràmetres S per a la transició sèrie amb                 
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c)       

 

Figura 80: Gràfiques de paràmetres S per a la transició sèrie amb      

En el conjunt de transicions sèrie trobem molt bons resultats. La predicció i el nivell de 

senyal s’aconsegueixen molt bé i trobem gràfiques on pràcticament les línies blaves i les 

vermelles estan solapades.   

 

Figura 81: Detall del layout fabricat per a la transició sèrie amb      

En               podem veure diferències a baixa freqüència però això no invalida el 

model. El nivell de la senyal en aquesta zona és, com a màxim, de -40 dB i per això podem 

dir que no afecta al model. Ara bé, aquestes discrepàncies en serviran per comentar que el 

punt crític d’aquesta fabricació es l’amplada dels gaps. A les simulacions teòriques ja vam 

justificar que els forats petits a la línia CBFGCPW eren problemàtics perquè generen petites 

inductàncies paràsites. A més d’això, als models reals s’ha d’afegir que, per imperfeccions 

de fabricació, els forats poden resultar encara més petits. Per tant, s’ha de realitzar una 

discontinuïtat d’una amplada raonable (Figura 81). En aquesta fabricació, el gap té un ample 

comparable al del conductor central (      ) i ens dona molt bons resultats.  
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4.5. Circuits 3 i 8: Transicions en paral·lel amb resistències cap al conductor 

de referència 
 

En aquest apartat analitzarem el grup de transicions en paral·lel que tenen com a 

discontinuïtat resistències que van dels conductors laterals superiors al pla de massa (    ).  

Els layouts definitius es mostren a les Figures 82a,b. 

d)               

 

 

e)               

 

 

Figura 82: a) Layout definitiu per a la transició paral·lel des dels laterals amb               b) Layout definitiu per a la 
transició paral·lel des dels laterals amb               

 

Aquests circuits tenen una llargada definitiva de 39,6 mm on el tram de Three-Line Microstrip 

mesura         fins al centre del forat metal·litzat i el tram de Microstrip serà de      per 

cada costat. . L’amplada total de la línia microstrip per aquests casos és de 2,8 mm. La línia 

CBFGCPW és més ample perquè cal fer els forats metal·litzats grans per evitar 

imperfeccions de fabricació. Això es tradueix en que els conductors laterals són més amples, 

concretament, de        . 

 La línia es simula, amb la longitud fins al centre del forat metal·litzat, mitjançant Momentum i 

es processa el fitxer .s6p resultant amb el programa de Matlab. Aquests valors es mantenen 

amb independència dels valors de     . Els resultats els veurem a la Taula 10. 

             

        

[   ] 

          

[Ω] 

    

[   ] 

          

[Ω] 

    

[   ] 

     

[Ω] 

1.08 3.6 35.6 96.46 31.75 37.1 32.745 75.4904 

Taula 10: Valors dels paràmetres d’un tram de línea CBFGCPW de 14,8 mm de longitud 
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Mantenim els valors de la línia Microstrip i afegim els coeficients d’atenuació :       

       .Els esquemes circuitals es mostren a les Figures 83 i 84. 

a)               

 

b)               

 

Figura 83: Esquema circuital multimodal de la transició en paral·lel des dels laterals amb                

Figura 84: Esquema circuital multimodal de la transició en paral·lel des dels laterals amb                
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Finalment, s’afegeix a cadascun dels esquemes els corresponents circuits de comprovació 

que incorporen els fitxers Touchstone amb les dades de les mesures fetes. 

Es mostren a continuació(Figures 85 i 86), les gràfiques de paràmetres S. La línia vermella 

és la obtinguda mitjançant la simulació circuital i la línia blava, les mesures preses al circuit 

fabricat.  

a)               

 

Figura 85: Gràfiques de paràmetres S per a la transició en paral·lel des dels laterals amb                

b)               

 

Figura 86: Gràfiques de paràmetres S per a la transició en paral·lel des dels laterals amb                
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Després de veure els resultats recollits en les gràfiques, podem afirmar que el model 

s’adapta molt bé tant en mòdul com en fase. Els bons resultats es deuen a haver fet els 

forats metal·litzats amb un diàmetre considerable (        ) . Ja havíem comprovat que 

teòricament funcionava però calia trobar uns mesures adequades pel via hole. En aquests 

cas s’ha triat un diàmetre amb un ordre de magnitud comparable a l’amplada del conductor 

central (Figura 87).  A més, al ampliar els conductors laterals, hem evitat que els forats 

metal·litzats quedin sobre les vores del circuit i això afavoreix també els resultats.  

 

 

Figura 87: Detall dels forats metal·litzats per una transició paral·lel amb               

 

4.6. Circuit 2: Transició en paral·lel amb resistències cap al conductor de 

central 
 

En aquest apartat analitzarem la primera i més senzilla de les transicions. El layout definitiu 

es mostra a la Figura 88. 

 

 

Figura 88:  Layout definitiu per a la transició paral·lel cap al conductor central amb               

 

Aquests circuits tenen una llargada definitiva de 39,6 mm on el tram de Three-Line Microstrip 

mesura          fins al centre del forat metal·litzat i el tram de microstrip serà de      per 

cada costat. L’amplada total de la línia microstrip és de 2,2 mm. A la línia CBFGCPW els 2,2 

mm queden repartits de la següent manera: els conductors laterals de        , el conductor 

central de         i la separació entre plaques és simètrica i de        . 

La línia es simula, amb la longitud fins a la discontinuïtat, mitjançant Momentum i es 
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processa el fitxer .s6p resultant amb el programa de Matlab. Aquests valors es mantenen 

amb independència dels valors de     .Obtenim els valors dels paràmetres dels modes que 

es mostren a la Taula 11, els quals s’utilitzaran a la simulació circuital. 

 

             

        

[   ] 

          

[Ω] 

    

[   ] 

          

[Ω] 

    

[   ] 

     

[Ω] 

1.074 2.85 35.21 121.2 31.71 47.1 32.425 98.44 

Taula 11: Valors dels paràmetres d’un tram de línea CBFGCPW de 14,65 mm de longitud 

 

Mantenim els valors de la línia microstrip i afegim els coeficients d’atenuació :       

       . L’esquema circuital multimodal corresponent a la transició quan                

es mostra a la Figura 89. 

Figura 89: Esquema circuital multimodal de la transició en paral·lel cap al conductor central amb               
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Finalment, s’afegeix a cadascun dels esquemes els corresponents circuits de comprovació 

que incorporen els fitxers Touchstone amb les dades de les mesures fetes. 

Es mostren a continuació (Figura 90), les gràfiques de paràmetres S. La línia vermella és la 

obtinguda mitjançant la simulació circuital i la línia blava, les mesures preses al circuit 

fabricat.  

 

Figura 90: Gràfiques de paràmetres S per a la transició en paral·lel cap al centre amb               

Queda comprovat el bon funcionament d’aquest últim model tant a nivell de mòdul com de 

fase. L’única consideració que cal fer és que la discontinuïtat no sigui massa estreta. Al 

nostre circuit hem considerat fer la discontinuïtat de la mateixa amplada que el gap entre els 

conductors. 
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5. Conclusions i línies futures 

5.1. Conclusions 

 

La primera part d’aquest darrer capítol es dedicarà a fer un recull dels resultats més 

destacats i dels punts més importants del desenvolupament d’aquest projecte. 

En primer lloc, parlarem de la fita a assolir en aquest projecte. Donem per vàlids tots els 

models circuitals multimodals que s’han mostrat en el transcurs de la memòria. Els models 

circuitals multimodals analitzats modelen adequadament el comportament de les transicions. 

En el marge de freqüències estudiat, funcionen en entorns ideals i amb pèrdues. 

En segon lloc, cal parlar dels efectes paràsits considerats. S’han tingut en compte només 

efectes paràsits que respecten la integritat dels models circuitals multimodals. Per 

considerar altres efectes paràsits caldria un altre tipus de modelatge multimodal diferent al 

que s’ha estudiat en aquest projecte. El fet de tenir en compte efectes paràsits ens ha ajudat 

a ajustar les simulacions a les mesures, tant en mòdul com en fase. Amb independència del 

que s’acaba de comentar, fins i tot si no s’afegeixen efectes paràsits, els models circuitals 

multimodals ja descriuen prou acuradament la realitat.  

En tercer lloc, comentar que els models son senzills però cal ser estricte al moment de 

connectar els diferents els modes en el punt de transició. Això vol dir que les entrades i les 

sortides del esquema circuital multimodal és un punt freqüent d’error i a més, de difícil 

detecció. Una confusió a les connexions pot oferir resultats que no s’assemblen en absolut 

als esperats. En resum, els models estan caracteritzats per ser rígids i no intercanviables. 

Com a últim punt, comentarem el procés de fabricació. És de vital importància el 

dimensionat dels layouts. Això es degut, en  primera instancia, a la tècnica de fotolitografia. 

La tècnica triada és precisa però no es poden fer circuits amb pistes d’amplades inferiors als 

200 m sense patir irregularitats destacables. D’altra banda, s’han de dimensionar els 

circuits per tal que els efectes multimodals siguin aparents en el marge de freqüència 

d’interès. Triat un el marge de freqüències objectiu, s’ha de triar una longitud adequada 

perquè les ressonàncies degudes al comportament multimodal quedin dins del marge 

freqüencial considerat. 

  



Estructures multimodals en guía d’ones coplanar amb pla de massa inferior 
 

72 
 

5.2. Línies futures 

 

Com a línies futures es proposa l’estudi d’estructures que intercalen trams de línia amb pla 

de massa inferior i trams sense aquest pla. En la planificació d’aquest projecte estava inclòs 

l’estudi d’una transició com la de la Figura 91. 

 

 

Tot i que pot semblar una transició més, a l’hora de treballar amb ella comprovem que no 

funciona igual que la resta. Les diferències les comencem a trobar ja a l’entorn teòric. 

Teòricament s’esperava que tingués un model circuital equivalent com el de la Figura 92.   

 

Figura 92: Proposta d’ equivalent circuital multimodal per una transició CBFGCPW-CPW 

 

El resultat de la simulació electromagnètica per a S11  és el de la Figura 93. 

 

Figura 91: Layout de simulació d’una transició CBFGCPW-CPW 
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Figura 93: S11 de la simulació electromagnètica de la transició CBFGWG-CPW 

No fou possible ajustar el model circuital multimodal amb la mesura, ni tan sols emprant 

efectes paràsits. En veure que considerant els efectes paràsits tampoc hi havia cap millora, 

es va utilitzar l’eina Momentum Visualisation per tal de visualitzar els corrents reals a 

l’estructura.  Aquest post-processament de la simulació electromagnètica ens permet veure 

el flux d’energia sobre el layout i el seu sentit. A la Figura 94 podem observar el 

comportament dels corrents a l’estructura. Veiem que l’absència de pla de massa inferior no 

atura la propagació, pels conductors superiors, de corrents amb el mateix sentit. Això només 

és possible si aquests corrents (que no poden correspondre a un mode ee) han de ser per 

tant de radiació. 

Figura 94: :Tractament de les dades amb Momentum Visualisation 
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En veure aquest comportament diferent en aquests tipus d’estructura, crec que una bona 

proposta de línies futures seria la seva caracterització, trobar un model multimodal circuital 

equivalent que la modeli eficientment, i trobar-ne aplicacions. De fet, amb les proves 

preliminars fetes, podem assegurar que les seves aplicacions estaran més aviat en el camp 

de radiació.   
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Annex 1: Transicions i asimetries 
 

A.1.1.  Model circuital corresponent a una línia CBFGCPW [5] 
 

Siguin   ,     i      els corrents resultants de superposar totes les contribucions de corrent 

dels diferents modes als diferents conductors i sigui    ,     i     el dual per les tensions,  

tenim:  

 

A 1: Diagrama de corrents d’una línea Three-Line Microstrip 

 

Utilitzant les lleis de Kirchhoff, obtenim el següent conjunt d’equacions que relacionen les 

diferents magnituds del diagrama: 
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Una vegada tenim aquest conjunt d'equacions, conformem una matriu que  anomenarem    . 

Cada element d’aquesta matriu correspondrà de transformació entre corrents modals i 

corrents circuitals, en general complexos. Per formar la matriu, agafarem les equacions 

relacionades amb el corrent i col·locarem els termes que acompanyen a Iee, Ioo i Ioe en les 

files de la matriu tal que: 

   

 
  
 

  
 

 

   
 

 

   
  

 

   
 

 

   
 

 

 
 

 

   

 

 
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
  

 
  
 

  
 

 

D’aquesta primera aproximació a   , podem assegurar que l’equivalent circuital tindrà un 

total de 8 transformadors complexos. La quantitat de transformadors s’identifica amb els 

termes diferents de 0 de la matriu anterior. A més, per tal de tenir un esquema circuital el 

més nét i comprensible possible, definim uns nous paràmetres: 

       
 

  
 

 

   
                                                   

 

  
 

 

   
 

      
  

 
  

 

 
 

 

   
                                          

 

 
    

 

 
 

 

   

Reescrivim la matriu D amb les noves constants: 

     
   
   
    

  

D’aquesta matriu     també podrem reescriure el conjunt d’equacions relacionades amb les 

tensions. Per obtenir: 
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Reescrivim les equacions del corrent:   

                   

               

                    

Per conformar el circuit final, necessitem saber quin és l’element que ens permet passar del 

món modal al circuital. El component que respecta l’estructura de la matriu     , tenint en 

compte que els valors generalment són complexos, és el Transformador Complex (A2). 

Aquest element circuital, posa de manifest com es divideix l'energia per poder excitar 

cadascun dels N modes que es produeixen. 

 

A 2: Transformador complex 

Aplicant els coeficients adequats , obtenim  l’equivalent circuital d’una línia CBFGCPW: 
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A 3: Equivalent circuital d’una línia CBFGCPW 

 

A partir d’aquí, utilitzarem les tres primeres transicions estudiades per exemplificar com es 

treballa amb el model circuit multimodal que hem vist anteriorment. Triem les tres primeres 

transicions perquè totes estan relacionades amb transicions formades per una línia 

microstrip i una línia CBGCPW. Aquestes són senzilles però mostren clarament la manera 

com s’ha aconseguit tots els models utilitzats. 

 

A.1.2.  Microstrip a Three-Line Microstrip 

 

Partint del model genèric per una línia CBGCPW, interconnectem els modes com indica la 

següent figura. En aquest cas tots els modes queden units en el punt d’intersecció (línia 

taronja). El model complet el tenim a A4 
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A 4: Model complet de la transició microstrip a Three-Line Microstrip 

A partir de A4  extraiem l’equació per al corrent : 

                                        

                           

             
 

 
           

 

 
   

                
 

 
             

 

 
   

          
 

 
 

 

   
 
   

 
       

 

 
 

 

   
 
   

 
  

          
 

 
 
   

   
       

 

 
 
   

   
  

Les equacions per a les tensions seran, en general: 
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Per tant, el model final per a la transició el trobem a A5: 

 

 

A 5: Model simplificat de la transició microstrip a Three-Line Microstrip 
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A.1.3. Transició 2 

 

 

A 6: Model complet de la transició microstrip a Three-Line Microstrip deixant el terminal central a l’aire 

A partir de la A6 extraiem l’equació per al corrent : 

                    

                    

                         
 

 
     

           
   

 
      

Les equacions per les tensions seran: 

                                                               

                                                     

      

Amb [a] i [b] : 
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Si: 

   
  

 
      

 
   

 
   

      
 

 
   

 

   
 

 

   
 
   

 
 

 

   
 

 

 
  

 
  

 
   

 
  

 
   

   
 

 
 

Per tant, les equacions queden:  

           

           

                

      

El model resultat per aquest transició el trobem a A7. 

 

A 7: Model simplificat de la transició microstrip a Three-Line Microstrip deixant el conductor central a l’aire 
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A.1.4. Transició 3 

 

La transició 3 és el cas complementari a la transició 2.  El model circuital multimodal 

equivalent tindrà els terminals dels extrems a l’aire. La representació resultant la trobem a 

A8. 

 

A 8 :  Model complet de la transició microstrip a Three-Line Microstrip connectant només el conductor central 

Les equacions que regeixen la transició són: 

                                                 

                                              

             

                                                                               

                                                                               

                                                                               

Si sumem [c] i [d] : 
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Si restem [c] i [d] : 

       

Si substituïm [f] en [d] : 

          
  

 
           

 

   
       

Si apliquem  Q·[a] + ( –S·[b]) : 

                     

                       

    
 

 
        

   

 
     

 

   
    

Reescrivim les equacions que ens interessen: 

      
 

   
        

 

   
     

      

                    

Per tant, el model per a la transició el trobem a A9. 
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A 9: Model simplificat de la transició microstrip a Three-Line Microstrip connectant només el conductor central 
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