
 
 
 
 

L1 Utilizarea unui instrument de simulare a propagării microundelor
MEFiSTo - 2D

 

Obiectiv: Învăţarea modului de lucru cu simulatorul MEFiSTo-2D şi a principalelor opţiuni 
disponibile cu acest instrument.

Întrebări de reper:

• Ce este MEFiSTo-2D şi ce metodă de analiză utilizează ?
• Care sunt caracteristicile principale ale instrumentului de simulare MEFiSTo-2D ?
• Care sunt cele 3 moduri de afişare disponibile în MEFiSTo-2D ?
• Ce este un ghid de undă plan-paralel şi cum este el modelat în MEFiSTo-2D ?
• Cum este modelat materialul dielectric din structura liniilor de transmisie? Amintiţi-vă 
câteva exemple.
• Definiţi coeficientul de reflexie pe linii de transmisie.
• Descrieţi modurile de propagare TEM, TE şi TM.

Prezentarea Simulatorului

Simulatorul MEFiSTo (Multi-purpose Electromagnetic Field Simulation Tool) este 
utilizat pentru analiza bidimensională a structurilor electromagnetice de diferite forme. Metoda 
de analiză este aceea a modelului liniei de transmisie (TLM - Transmission Line Model).

Pentru modelarea comportării câmpurilor, se utilizează o structură uniformă de celule 
pătrate. Algoritmul TLM este rezolvat în domeniul timp. Acest lucru implică calcularea 
răspunsului în timp al structurii la diferite excitaţii. Caracteristicile de frecvenţă, cum ar fi 
parametrii S sau pierderile, sunt extrase după sau în timpul simulării cu ajutorul transformatei 
Fourier discrete.

Simulatorul poate reprezenta evoluţia în timp a câmpurilor electromagnetice şi a puterii 
disipate, atât continuu cât şi pas cu pas, atât înainte cât şi înapoi. 

Caracteristicile principale ale simulatorului pot fi grupate astfel:

• structurile electromagnetice analizate - pereţii ghidurilor, proprietăţile dielectrice şi 
magnetice, pierderile, subregiunile neliniare, sursele şi sondele, regiunile de animaţie - 
sunt introduse, prin intermediul mouse-ului, într-un spaţiu discretizat reprezentat de 
reţeaua TLM, ca într-un program de desenare. Utilizatorul poate defini mărimea celulelor, 
latura acestora fiind notată cu AL
• funcţiile de excitaţie pot fi selectate dintr-un meniu prestabilit - care permite alegerea 
unor forme de undă standard, la care se pot modifica o serie de parametri - sau se pot 



defini noi forme de undă de către utilizator.
• răspunsul în timp al structurii poate fi reprezentat şi observat simultan, cu ajutorul a 
maximum trei sonde de analiză, alături de transformatele Fourier asociate, care reprezintă 
faza şi amplitudinea răspunsului în frecvenţă.• se pot vizualiza, într-o reprezentare 
spaţială tridimensională, componentele câmpului electromagnetic şi evoluţia lor în 
secvenţe de animaţie. Se pot face de asemenea vizualizări legate de puterea disipată într-
un mediu cu pierderi.  
• răspunsul în timp şi în frecvenţă, formele de undă ale excitaţiei, modificările 
parametrilor şi
imaginile câmpurilor pot fi afişate şi printate. Datele pot fi salvate în fişiere pentru a 
putea fi utilizate ulterior.                                                      

Pe scurt, MEFiSTo combină funcţiile unui reflectometru, ale unui analizor de reţea pentru 
domeniul microundelor şi undelor radio, unui analizor spectral, unui procesor de semnal şi unui 
sistem de reprezentare video. 

 
 

Utilizarea simulatorului

La pornirea simulatorului, pe ecran apare o zonă rectangulară, formată din 17x11 pătrate, 
reprezentând o reţea sau o grilă bidimensională ce va modela un dispozitiv, văzut de sus. 
 

 

Fig. 1 : Ecranul de start al simulatorului, prezentând reţeaua TLM şi meniul principal 
 

Se poate selecta o reţea mai fină în funcţie de aplicaţia dorită şi de asemenea, 
dimensiunile celulelor care alcătuiesc reţeaua pot fi modificate. Axa z este axa orizontală (de la 
stânga la dreapta), iar axa x este axa verticală (din punctul de sus în punctul de jos). Axa y este 
axa perpendiculara pe ecran.

Graph Deasupra acestei reţele apar meniul principal şi o serie de opţiuni. Opţiunile şi 
Field sunt inţial nevalidate. Meniul HELP este realizat sub forma de document HTML şi este 

 2



foarte bine organizat. Astfel, se poate naviga cu uşurinţă şi se poate învăţa despre utilizarea 
simulatorului. 

 
Utilitatea meniurilor este următoarea: 

 
File Meniul File permite deschiderea, salvarea şi printarea fişierelor şi documentelor precum şi 

părăsirea programului.

View Meniul View are trei funcţii distincte.
Prima funcţie este aceea de a permite selectarea modului de reprezentarea a elementului sau 
a simulării (Draw, Graph si Fieid). Numai unul dintre aceste moduri de lucru poate fi activ 
la un moment dat.
A doua funcţie este să permită vizualizarea şi modificarea parametrilor elementelor speciale 
{Varactor Diode, Active Diode, Variabîe Link)
A treia funcţie este aceea care permite ascunderea sau prezentarea diferitelor bare de 
instrumente, a coordonatelor şi a butonului de re setare.

Draw Meniul Draw este utilizat pentru a desena şi edita diferitele structuri care vor fi analizate. 
Reţeaua TLM este afişată atunci când acest meniu este activ.

Graph Meniul Graph este utilizat pentru vizualizări grafice ale funcţiilor de intrare şi ieşire ale 
simulatorului.

Field Meniul Fieid este utilizat pentru vizualizarea componentelor câmpului electromagnetic şi a 
puterii disipate într-o regiune sau în toată structura.

Source Meniul Source Waveform permite selectarea diferitelor tipuri de semnale pentru excitarea 
Waveform liniei de transmisie, semnale care se doresc a fi induse în structura ghidantă. Există tipuri de 

funcţii prestabilite şi pot fi definite şi alte funcţii de către utilizator.
Sampling Meniul Sampling Mode permite selectarea cantităţii de câmp care se vrea a fi vizualizată 
Mode sau reprezentată grafic.
Simulation Meniul Simulation Control permite setarea parametrilor de simulare, cum ar fi: numărul de 
Control paşi, timpul dintre actualizări, fereastra de frecvenţa utilizată pentru transformata Fourier şi 

altele, care permit controlul utilizatorului asupra procesului de simulare.
Wizard Meniul Wizard conţine un dispozitiv de calcul pentru modelul bidimensional. Meniul 

Microstrip permite calcularea lăţimii efective si a constantei dielectrice efective a unui ghid 
de unda plan-paralel cu pereţi magnetici. Se utilizeaza formule quasi-statistice pentru 
generarea acestor parametri, cu utilizarea caracteristicilor originale ale structurii microstrip.
Meniul Wavegiiide permite calcularea frecventelor de taiere, a lungimilor de unda si 
impedantelor de unda pentru modurile TEn>o, care apar într-un ghid de unda rectangular, 
uniform umplut cu un dielectric. Aceste moduri de propagare pot fi modelate corect într-o 
simulare bidimensional.

Help Meniul Help este foarte util si lucreaza cu documente HTML. Opţiunile lui cele mai 
utilizate sunt:
-Tutorial - care conţine prezentarea unor serii de demonstraţii - Virtual EMLaboratory - 
care conţine prezentarea unor experimente

 Prin apasarea butonului din dreapta al mouse-ului, se obţine un meniu contextual care pune 
la dispoziţia utilizatorului o serie de opţiuni care repeta principalele facilitati ale meniurilor 
standard si permite astfel utilizarea mult mai facila a programului de simulare.

 

Desfăşurarea lucrării

Propagarea câmpurilor TEM într-un ghid de undă plan-paralel

Tensiunea dintre noduri, V ,y  în reţeaua TLM 2D închisă, reprezintă componenta 
transversală a câmpului electric Ey în ghid, în timp ce curenţii reprezintă cele două componente 

 3



ale câmpului magnetic (Iz modelează -H Ix si x modelează Hz). 

 
                 (a)       (b) 

Ghid de undă plan-paralel, cu pereţi magnetici laterali si orientarea celor trei câmpuri pentru modurile (a) 
 TE z.m0, care se propagă pe direcţia  Pentru m=0 avem modul TEM cu H  = I  = 0.z x

(b) Orientarea reţelei TLM, a tensiunii si curenţilor, corespunzător modurilor de propagare. Toate 
câmpurile si mărimile din reţea sunt independente dej. Pereţii magnetici sunt modelaţi prin circuite în gol. 

Pereţii superiori şi inferiori ai structurii ghidante sunt astfel paraleli la planul zx şi 
distanţa dintre ei nu are nici o consecinţă asupra valorilor de câmp care sunt independente de y. 
De aceea vor fi desenaţi doar pereţii laterali, care determină topologia structurii ghidante. 

 
Cerinţe:

Desenaţi o structură ghidantă plan-paralelă, cu lăţimea de 10 mm şi lungimea de 90 mm. 
Ambele capete sa fie închise cu o sarcină adaptată. Studiaţi propagarea undei TEM  în această 
structură.
 
Paşi:

Creaţi o nouă grilă bidimensională:
• În meniul File, selectaţi New,
• În căsuţa de dialog Mesh New, setati:
• Număr de celule pe axa Z: 91
• Număr de celule pe axa X: 11
• Dimensiunea celulei Delta L în [mm]: 1

Desenaţi pereţii magnetici laterali 
• In meniul Draw, selectaţi Magnetic Wall 
• Desenaţi doi pereţi magnetici laterali, unul începând din punctul (0,0) până în punctul (90,0), şi 
celălalt din punctul (0,10) (90,10).  în punctul 
 

Definiţi zona de calcul şi proprietăţile acesteia
• ÎIn meniul Draw, selectaţi Computation Region,
• Umpleţi suprafaţa ghidului cu un singur dreptunghi. In cutia de dialog, setati Relative 
dielectric constant= 1, Conductivity [S/M] = 0.
Computation Region nu numai că defineşte permitivitatea şi conductivitatea mediului, dar şi 
activează celulele selectate. Pentru celulele care nu sunt cuprinse în Computation Region nu se 
efectuează calculele.
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Desenaţi sarcinile adaptate la ambele capete 

• În meniul Draw, selectaţi Reflection Wall.
• Desenaţi câte un perete de reflexie la ambele capete ale ghidului. ÎIn căsuţa de dialog setaţi 
valoarea TEM wave reflection coefficient = 0, care caracterizează un perete absorbant sau o 
terminaţie adaptată pentru o undă plană TEM, incidenţă normal la perete.

Observaţie: Valoarea Relative dielectric constant este cea păstrată de la ultima creare a unei 
zone de calcul. Astfel, se recomandă să desenaţi zona de calcul adiacentă unui perete 
absorbant înainte să desenaţi peretele însuşi. Oricum constanta dielectrică poate fî schimbată 
oricând. Coeficientul local de reflexie pentru un impuls (Γ  = -0.171573) este diferit de zero, 
la sarcină adaptată, şi reiese din modelul teoretic TLM-2D.

i

Desenaţi o regiune sursă
• În meniul Draw, selectaţi Source Region,
• Delimitati o zonă verticală îngustă, în interiorul structurii, în partea stângă. In cutia de dialog, 
păstraţi valoarea implicită pentru Scaling Factor de 0.707107, care este valoarea solicitată pentru 
a seta o sursă de IV în portul de intrare. Distribuţia sursei este constantă pe axa x. 
 

Desenaţi o regiune de animaţie
• Observaţi şi vizualizaţi câmpurile în structura ghidantă. La început veţi determina aria de afişare 
prin desenarea unei regiuni de animaţie. Apoi selectaţi o de formă de undă, în Source Region, şi 
vizualizaţi câmpul.
• În meniul View, selectaţi Draw,
• În meniul Draw, selectaţi Animation Region,
• Desenaţi o regiune din punctul (3,1) în punctul (90,10). 

 

 

Fig. 2: Ghid de undă plan-paralel, cu pereţi laterali magnetici şi sarcini adaptate la fiecare capăt. 
Sursa este reprezentată printr-o regiune-sursă îngustă, aflată la extremitatea stângă. Interiorul ghidului 

este acoperit de o regiune de animaţie.
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Simularea şi vizualizarea propagării undei TEM 
• În meniul Source Waveform selectaţi Gaussian (T). In fereastra de dialog setaţi, Magnitude = 
1, Sigma in Delta_t = 6, şi Mean in Delta_t = 24. OK. Forma de undă va apărea pe ecran.
• În meniul Sampling Mode, selectaţi Vy == Ey.
•În meniul Simulation Control, selectaţi Control Data. În fereastra de dialog, setaţi Total 
number of time steps = 180, şi Time steps between updates = 1. OK.
• In meniul View, selectaţi Field. Pe ecran apare o reprezentare tridimensională a structurii 
ghidante.
• Porniţi simularea prin click pe butonul 
• In meniul Field, selectaţi Field Display Attributes. Puteti deplasa, roti sau scala imaginea cum 
doriţi.
• Observaţi câmpul care se propagă prin structură. Continuaţi să modificaţi parametrii vizualizării 
3D în timp ce aplicaţia rulează. Ajustaţi amplitudinea câmpului folosind Magnify Y sau Reduce 
Y. Opriţi şi porniţi simularea din nou, sau rulaţi-o pas cu pas utilizând butonul  
 

 
 
 

Fig. 3 : Vizualizarea câmpului pentru un impuls Gaussian ce se propagă printr-un ghid de undă plan- 
paralel, cu pereţi laterali magnetici. Se creează o undă TEM, prin implementarea unei regiuni-sursă cu o 

distribuţie transversală uniformă.
 

Puteţi de asemenea schimba intervalul de reactualizare, din meniul Simulation Control 
Data, în timp ce simularea este oprită sau rulează. 

Bara de simulare conţine şase dintre opţiunile din meniul Simulation Control şi două din 
meniul contextual, în modul de afişare Field 2D. Funcţiile acestora sunt: 
 

Porneşte sau continuă simularea (înainte) 
 

Un pas înainte 
 

Porneşte sau continuă simularea (înapoi) 
 

Un pas înapoi 
 

Opreşte simularea 
 

Resetează simulatorul la t=0 şi şterge rezultatele simulării 
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Pentru a opri simularea apăsaţi butonul Stop . Pentru a relua simularea din punctul în 
care aţi oprit-o folosiţi butonul . De asemenea puteţi utiliza butonul  pentru a rula înapoi 
simularea. Puteţi parcurge simularea pas cu pas, înainte şi înapoi, utilizând butoanele  şi . 
Pentru a relua simularea de la început, utilizaţi opţiunea Reset Simulator, din meniul Simulation 
Control sau mai simplu, butonul  din bara de instrumente. 

Din meniul Source Waveform Sin(f) alegeţi o altă formă de undă, de exemplu şi 
efectuaţi o simulare cu această opţiune. Pentru a vizualiza componentele de câmp magnetic pe 
direcţiile x şi z, modificaţi selecţia iniţială Vy = = Ey, din meniul Sampling Mode, în timp ce 
simularea rulează sau este oprită. 

Modificaţi caracteristicile peretelui de reflexie de la capătul din dreapta al liniei de 
transmisie. Pentru aceasta este nevoie să ştergeţi peretele existent şi să desenaţi din nou un perete 
de reflexie, de această dată având coeficientul de reflexie -1. Porniţi din nou simularea, observaţi 
şi interpretaţi modificările. 

Observaţie: pentru a şterge un element desenat daţi click dreapta pe element şi bifaţi 
opţiunea Select Element. Cu această opţiune bifată, daţi click stânga pe element: culoarea lui se 
modifică şi în acest moment puteţi apăsa tasta Delete. 
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L2 Studiul propagării undelor TEM pe linii de transmisie 

 
 

Obiective:
1. Analiza propagării undelor TEM de-a lungul unei linii de transmisie 
2. Studierea efectelor datorate formei de undă, proprietăţilor electrice ale liniei, adaptărilor şi 

discontinuităţilor, asupra câmpurilor electric şi magnetic ce se propagă. 
 
 
Întrebări de reper:

• Cum se modelează o linie de transmisie în MEFiSTo-2D? Enumeraţi câteva exemple. 
• Ce înseamnă o linie terminata în scurt ? Cum se propagă undele reflectate în acest caz 

? 
• Ce înseamnă o linie terminată în gol ? Cum se propagă undele reflectate în acest caz ? 
• Ce este şi cum se formează o undă staţionară ?  
• Ce reprezintă VSWR ? 
• Ce anume cauzează reflexii pe o linie de transmisie ? 
• Ce coeficient de reflexie corespunde unui perete electric în MEFiSTo-2D? Dar unui 

perete magnetic? 
 
 
Desfăşurarea lucrării
 

Analizaţi parametrii liniei de transmisie utilizate pentru simulare, studiind structura din 
fişierul L02.tlm
Fişierul de simulare conţine date pentru o secţiune de ghid de undă plan-paralel, cu pereţi laterali 
magnetici, adică o secţiune de linie de transmisie TEM uniformă. Caracteristicile acesteia sunt:

• lungimea – 78Δl/, pe direcţia axei z; 
• lăţimea - 5 Δl, pe direcţia axei x. 
• proprietăţile dielectricului: ε  = r 0, adică aer, fară pierderi. 
• unitatea de lungime - Δl - 1 mm. 

 

 
 
Cele două linii orizontale albastre reprezintă pereţi magnetici (Magnetic Wall), cu un 

coeficient de reflexie de +1. Cele două linii verticale verzi reprezintă pereţi de reflexie 
(Reflection Wall) cu un coeficient de reflexie care poate fi setat de către utilizator. Într-o reţea 
TLM bidimensională un perete electric cu un coeficient de reflexie de -0.171573 reprezintă o 
impedanţă adaptată, dacă unda incidenţă, perpendiculară pe perete, este de tipul TEM. 
 

Zona gri, care este mărginită de pereţii mai sus amintiţi, este zona de calcul 
(Computation Region). În această zonă se pot defini εr şi σ. Doar celulele aflate în interiorul 
acestei zone sunt actualizate în timpul calculelor şi a evoluţiei simulării, celelalte celule nefiind 
afectate. 



Zona sursă (Source Region) - situată în partea stângă a desenului (forma îngustă din jurul 
primei coloane din arhitectura nodurilor TLM) modelează sursa. Distribuţia de tensiune a sursei 
este constantă pe direcţia axei x. Astfel, se vor injecta impulsuri identice în fiecare nod conţinut 
zona sursă. Aceste impulsuri vor fi reflectate de peretele absorbant şi vor reprezenta o sursă de 
intrare adaptată care permite realizarea unui mod de propagare TEM pe linia de transmisie. Unda 
corespunzătoare acestui mod de propagare are amplitudinea stabilită în meniul formei de undă 
(Source Waveform), în primul caz ea fiind un impuls Gaussian cu amplitudinea de 0.5 
(Gaussian(T)). 

Se alege, iniţial, o regiune de animaţie (Animation Region) cu grosimea de 1Δl (forma 
îngustă care înconjoară centrul structurii); ea începe la nodul z = 2Δl  şi se termină la nodul 
z = 78Δl. Regiunea de animaţie este utilizată pentru a reprezenta variaţia mărimii Vv de-a lungul 
axelor liniei, unde Vy reprezintă tensiunea în fiecare nod al structurii TLM şi este de fapt 
componenta câmpului electric perpendiculară pe ecran. 

 
Date iniţiale:

• deschideţi fişierul L02. tlm 
• meniul Draw este activ. Observaţi culorile diferitelor componente ale desenului. în cadrul 

lucrării vom modifica arhitectura şi caracteristicile electrice ale dispozitivului. 
• selectaţi meniul View şi apoi meniul Field. Din acest meniu selectaţi modul de 

reprezentare 2D. În fereastră va aparea un grafic “Vy versus Position”. El reprezintă 
amplitudinea câmpului electric faţă de axa z. 

 
I. Propagarea unui impuls Gaussian de-a lungul unei linii de transmisie fără pierderi 
 

1. Dacă ati deschis fişierul L02.tlm puteţi începe simularea prin apăsarea butonului  situat 
în bara de simulare. De asemenea puteţi selecta opţiunea Forward din meniul Simulation 
Control sau tastaţi Alt+S şi apoi F. 

2. Pentru a inspecta caracteristicile funcţiei de excitaţie, selectaţi meniul Source Waveform 
din care selectaţi Gaussian (T). Dupa ce daţi OK în căsuţa de dialog, veti observa 
reprezentarea funcţiei alese. 

3. Inspectaţi caracteristicile iniţiale ale modalităţii de simulare utilizând meniul Simulation 
Control şi opţiunea Control Data. Numărul de paşi, denumit număr de iteraţii, este 
iniţial de 170, iar perioada de iteraţie (perioada dintre actualizările repetate ale ecranului) 
este 1. Simularea se va opri automat după aceşti 170 de paşi. Simularea poate fi oprită în 
orice moment de către utilizator prin butonul roşu, Stop , care se găseşte în bara de 
simulare. Distribuţia câmpului de-a lungul axei z (în spaţiul regiunii de animaţie) este 
redesenată la fiecare pas, pentru o reprezentare cat mai fidelă. 

4. Observaţi propagarea impulsului Gaussian pe ecran. Viteza de propagare depinde de 
dimensiunile ferestrei şi este determinată de performanţele calculatorului şi nu de timpul 
de calcul TLM. 

5. Selectaţi meniul Field şi apoi opţinunea 3D. Observaţi evoluţia impulsului Gaussian de-a 
lungul liniei, într-o reprezentare spaţială. 

6. Pentru a modifica atributele simulării, atât la simularea bidimensională cât şi la simularea 
tridimensională, selectaţi meniul Field şi utilizaţi opţiunea Graph Display Attributes 
pentru reprezentarea 2D (bidimensională), respectiv Field Display Attributes pentru 
reprezentarea spaţială 3D. 
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De notat că o serie de opţiuni din meniuri sunt oferite şi prin meniul contextual care apare la 
apăsarea butonului drept al mouse-ului. 
 
 
II. Propagarea unei unde sinusoidale de-a lungul unei Unii de transmisie fără pierderi 
 

1. Iniţializaţi simulatorul cu ajutorul butonului Reset Simulator sau utilizând meniurile. 
 
2. Din meniul Source Waveform selectaţi Sin(f). Stabiliţi caracteristicile acestei funcţii 

astfel: amplitudinea = 0.5; frecvenţa = 6 GHz. Validaţi aceste setări şi aveţi reprezentarea 
funcţiei de excitaţie. Reveniţi la meniul Field, opţiunea 2D, cu ajutorul meniului View 
sau cu meniul contextual oferit prin apăsarea butonului drept al mouse-ului. 

 
3. Din meniul Simulation Control, opţiunea Control Data, setaţi numărul de paşi la 300 şi 

intervalul de actualizare la 1 pas. Validaţi setările şi porniţi simularea aşa cum s-a explicat 
în secţiunea anterioară. 

 
4. Observaţi propagarea undei sinusoidale pe ecran. Prima alternanţă a undei este neregulată 

şi distorsionată. Aceste fenomene sunt rezuiatatul naturii dispersive a reţelei TLM. 
 

5. Apăsaţi butonul Enveiope Display şi obsevaţi anvelopa constantă a undei sinousoidale 
care se deplasează pe linie. Se observă că nu apare nici o reflexie pe sarcină, astfel încât 
raportul de undă staţionară care apare pe linie este egal cu unitatea. 

 
Puteţi reseta opţiunea de vizualizare a anvelopei prin utilizarea butonului sau utilizând 
meniul contextual. Pentru eliminarea reprezentării anvelopei apăsaţi din nou butonul 
Envelope Display. 
 

6. Pentru a relua simularea, a derula pas cu pas, înainte sau înapoi, repetaţi procedurile 
expuse în prima lucrare. 

 
 
III. Reflexia unui impuls Gaussian de către un scurt-circuit 
 

1. Modificaţi sarcina adaptată de la capătul structurii, cu un perete electric - Electric Wall. 
Pentru a realiza acest lucru procedaţi astfel: 

 
• resetaţi simulatorul (utilizaţi butonul de Reset Simulator) 
• selectaţi meniul Draw din meniul View sau din meniul contextual 
• alegeţi opţiunea Select Element din meniul Draw sau din meniul contextual 
• selectaţi impedanţa adaptată care încheie linia de transmisie şi este reprezentată printr-o 

linie verde. La selectare, aceasta îşi va schimba culoarea. Ştergeţi acest element cu 
ajutorul opţiunii Delete Element sau utilizând tasta Delete. 

• din meniul Draw selectaţi Electric Wall. Desenaţi elementul. 
• linia verde iniţială este acum înlocuită de o linie roşie. Dacă greşiţi trebuie să utilizaţi 

procedura ştergere şi adăugare (select-delete-select) şi să desenaţi din nou. 
 

2. Din meniul Source Waveform selectaţi Gaussian(T) şi păstraţi caracteriticile iniţiale. 
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3. Setaţi numărul de paşi pentru simulare la 200 şi intervalul de actualizare la 1, din opţiunea 

Control Data, aşa cum s-a mai arătat şi porniţi simularea. 
 

4. Observaţi propagarea impulsului Gaussian de-a lungul liniei de transmisie, impuls care 
este reflectat cu un coeficient de reflexie de -1 de către scurt-circuitul reprezentat de 
peretele electric. Dacă măriţi numărul de paşi la 300, impulsul se va propaga până în 
capătul opus al liniei şi se va consuma pe sarcină, care este de fapt o impedanţă adaptată. 

 
5. Pentru a relua simularea, a derula pas cu pas înainte sau înapoi, repetaţi procedurile 

expuse în      prima lucrare. De asemenea, pentru a avea o reprezentarea spaţială a 
fenomenului, puteţi modifica reprezentarea in 3D, din opţiunea Field. 

 
 
IV. Reflexia unui impuls Gaussian pe o iinie de transmisie terminată în gol 
 

1. Înlocuiţi peretele electric, care încheie linia de transmisie, cu un perete magnetic – 
Magnetic Wall, reprezentând astfel un circuit în gol. Pentru a realiza acest lucru 
procedaţi astfel: 

 

• resetaţi simulatorul 
• selectaţi meniul Draw din meniul View sau din meniul contextual 
• alegeţi opţiunea Select Element din meniul Draw sau din meniul contextual 
• selectaţi peretele electric care încheie linia de transmisie şi este reprezentat 

printr-o linie roşie. La selectare, acesta îşi va schimba culoarea. Ştergeţi acest 
element cu ajutorul opţiunii Delete Element sau utilizând tasta Delete. 

• din meniul Draw selectaţi Magnetic Wall. Desenaţi elementul. 
• linia roşie este acum înlocuită de către o linie albastră. 

 
2. Alegeţi aceleaşi funcţii de intrare ca şi în cazul anterior şi observaţi evoluţia undelor pe 

linie, reflexia acestora cu un coeficient de reflexie de +1 de această dată. 
 
 
V. Reflexia parţială a unui impuls Gaussian de către o sarcină rezistivă 
 

1. Terminaţi linia de transmisie cu un perete de reflexie - Reflection Wall. Pentru a realiza 
aceasta, ştergeţi fostul element care termina linia, selectaţi noul element şi desenaţi-l. 
Pentru a introduce o anumită proprietate se seletează butonul radio din dreptul acesteia, în 
fereastra de dialog care apare. Coeficientul local de reflexie al peretelui, Γi, este legat de 
impedanţa peretelui prin relaţia: 

 

2
2

0

0

ZZ
ZZ

i +
−

=Γ  

 
2. De exemplu, pentru a reflecta o undă TEM incidenţă, cu un coeficient de reflexie ρ = -0.5, 

coeficientul local de reflexie Γi  al peretelui de reflexie trebuie să fie -0.616513. Valorile 
iniţiale ale parametrilor sunt astfel alese încât peretele de reflexie să se comporte ca o 
impedanţă adaptată pentru unda TEM. 
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3. Alegeţi acelaşi semnal de intrare ca şi în cazul terminării liniei într-un scurt circuit şi 

verificaţi dacă apare reflexia în concordanţă cu valoarea coeficientului de reflexie p, prin 
compararea amplitudinii undei incidente cu cea a undei reflectate. Pentru a realiza 
aceasta, înlocuţi de mai multe ori peretele de reflexie, modificând ρ  (de ex ρ = -0.5 ; -0.7; 
-0.9) . Procedurile pentru realizarea acestui lucru au fost descrise anterior. 

 
 
VI. Reflexia unei unde sinusoidale de către un scurt-circuit 
 

1. Iniţializaţi simulatorul prin utilizarea butonului Reset Simulator. 
 

2. Utilizaţi modul de lucru Draw şi terminaţi linia de transmisie cu un perete  electric - 
Electric Wall. 

 
3. Din meniul Source Waveform alegeţi o undă sinusoidală prin selectarea opţiunii Sin(f). 

Setaţi caracteristicile astfel: amplitudinea = 0.5, frecvenţa = 6 GHz. Observaţi 
reprezentarea funcţiei de intrare şi reveniţi la modul de afişare Draw. 

 
4. Setaţi numărul de paşi pentru simulare la 350 şi intevalul de actualizare la 1. Apoi porniţi 

simularea în modul de reprezentare Field - 2D . 
 

5. Observaţi propagarea undei sinusoidale de-a lungul liniei de transmisie şi reflectarea ei cu 
un coeficient de reflexie de -1 de către scurt-circuit. Din combinarea undei incidente cu 
unda reflectată rezultă o undă staţionară. 

 
6. Pentru o mai bună vizualizare a fenomenului, utilizaţi opţiunile de simulare pas cu pas 

precum şi opţiunea de reprezentare a anvelopei semnalului Show Signal Envelope. 
 
 
VII. Reflexia unei unde sinusiodale pe o linie de transmisie terminată în gol 
 

1. Resetaţi simulatorul, alegeţi modul Draw şi terminaţi linia de transmisie cu un perete 
magnetic - Magnetic Wall. Utilizaţi apoi modul Field-2D pentru vizualizare. 

 
2. Utilizând acelaşi semnal de intrare ca şi în cazul anterior, observaţi formarea undei 

staţionare, dar deplasată cu un sfert de lungime de undă faţa de cazul scurt-circuitului. 
 
 
VIII. Reflexia parţială a unei unde sinusoidale de către o sarcină rezistivă 
 

1. Terminaţi structura cu un perete de reflexie. Alegeţi un coeficient de reflexie ρ  = -0.6 
 

2. Utilizând aceeaşi sursă de intrare ca în secţiunea anterioară, observaţi comportamentul în 
timp al undei formate, care are o parte staţionară şi o parte care se propagă. Raportul de 
undă staţionară de tensiune VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) este în acest caz mai 
mare decât unitatea. Acest raport VSWR se defineşte ca raport dintre valoarea maximă şi 
minimă a tensiunii: 
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min

max

V
VVSWR =  

Utilizaţi opţiunea de reprezentare a anvelopei Show Signal Envelope pentru a vizualiza   
comportarea undei staţionare si pentru a citi corect Vmax şi V . min

 
3. Determinaţi valoarea VSWR şi lungimea de undă prin plasarea cursorului mouse-ului pe 

maximul amplitudinii şi apăsarea butonului din stânga al acestuia. Citiţi, în căsuţa de 
reprezentare a coordonatelor, poziţia pe axa z şi valoarea amplitudinii (coordonata x). 
Repetaţi procedura pentru un minim al undei. 

 
 
IX. Propagarea unui impuls Gaussian de-a lungul unei linii de transmisie cu pierderi 
 
 

1. Înlocuiţi zona de calcul Computation Region, care este iniţial fără pierderi, cu o zona de 
aceleaşi dimensiuni, dar cu o valoare a conductivităţii σ = 0.02 S/m. Terminaţi linia de 
transmisie în goi (perete magnetic - Magnetic Wall) sau o sarcină la alegere (un perete de 
reflexie - Reflection Wall, cu o valoare fixată pentru coeficientul de reflexie ρ). Treceţi în 
modul de vizualizare Field-2D 

 
2. Pentru a înlocui zona de calcul procedaţi astfel: 

• în meniul Draw alegeţi Select Element 
• apăsaţi butonul stâng al mouse-ului oriunde în regiunea de calcul Computation 

Region (dar nu pe o margine sau pe contur). La selectare, regiunea de calcul îşi 
modifică culoarea. 

• ştergeţi regiunea cu ajutorul tastei Delete sau a opţiunii Delete Element  

• în meniul Draw selectaţi Computation Region. Desenaţi regiunea de calcul aşa 
cum era ea înainte, pentru a acoperi linia de transmisie. Setaţi valorile constantei 
dielectrice şi conductivităţii conform valorilor date mai sus. Acum linia de 
transmisie este o linie cu pierderi. 

 
3. Utilizând aceleaşi semnale de intrare şi modalităţi de simulare ca până acum, observaţi 

scăderea treptată a amplitudinii impulsului la deplasarea sa pe linia cu pierderi. Prin 
utilizarea opţiunii de reprezentare a anvelopei Show Signal Envelope se poate vedea 
foarte bine scăderea amplitudinii. De altfel, se remarcă şi o uşoară distorsiune a 
impulsului, datorată pierderilor pe linie, şi o mică reflexie la sarcină, datorată dezadaptării 
dintre impedanţa de ieşire şi linia de transmisie cu pierderi. 

 
 
X. Propagarea unei unde sinusoidale de-a lungul unei linii de transmisie cu pierderi 
 

1. Utilizaţi modul Draw şi înlocuiţi regiunea de calcul cu o regiune care prezintă o 
conductanţă σ = 0.1 S/m. Terminaţi linia cu o sarcină la alegere. 

 
2. Alegeţi o excitaţie sinusoidală cu o frecvenţă de 10 GHz şi amplitudine 1. 

 
3. Observaţi scăderea treptată a amplitudinii undei când aceasta se deplasează pe linia de 

transmisie, şi variaţia raportului de undă staţionară VSWR de-a lungul direcţiei de 
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propagare, utilizând diferite sarcini care să producă diferite modalităţi de reflexie. 
Utilizaţi opţiunea Show Signal Envelope pentru a studia comportarea VSWR. 

 
 
XI. Comportarea unui impuls Gaussian la întâlnirea unei discontinuităţi în linia de 
transmisie 
 

1. Utilizaţi modul Draw şi înlocuţi regiunea de calcul care acoperă linia de transmisie, cu 
două regiuni egale ca dimensiuni, dar având caracteristici diferite. 

 
Astfel, prima regiune de calcul trebuie să includă nodurile de la z =1Δl până la z =39Δl şi 
are caracteristicile următoare: εr=l şi σ=0. (Coordonatele sunt date în contorul de 
coordonate). 

 
Cea de a doua regiune de calcul trebuie să includă nodurile de la z = 40Δl până la z = 78Δl 
şi are caracteristicile următoare: ε =4 şi σ=0. r După ce aţi desenat aceste regiuni de calcul, 
terminaţi linia de transmisie cu un perete de reflexie - Reflection Wall. Se remarcă faptul 
că valoarea prestabilită pentru Γi este acum -0.477592, care este o impedanţă adaptată 
pentru o linie de transmisie cu εr=4, pe care se propagă un mod TEM. Alegeţi modalitatea 
de vizualizare Field-2D. 

 
2. Utilizând aceleaşi semnale de intrare şi modalităţi de simulare ca pana acum, observaţi 

modificările care apar asupra impulsului la trecerea prin interfaţa dintre aer şi al doilea 
material dielectric, interfata situată între nodurile z = 39 Δl şi z = 40 Δl. Observaţi 
compresia spaţială şi reducerea vitezei de deplasare a impulsului în zona dielectricului. 

 
3. Prin terminarea liniei în gol sau într-un scurt-circuit, în loc de sarcina adaptată, se pot 

observa modificările repetate ale undelor la trecerea prin interfaţa dintre aer şi al doilea 
dielectric. De asemenea, se remarcă apariţia unor oscilaţii amortizate în regiunea 
dielectricului, care duc la o afectare progresivă a formei impulsului ce traversează această 
regiune. 

 
 
XII. Comportarea unei unde sinusoidale la întâlnirea unei discontinuităţi în linia de 
transmisie 
 

1. Utilizaţi aceeaşi structură ca în experimentul anterior. 
 

2. Utilizând aceleaşi semnale de intrare şi modalităţi de simulare ca şi în secţiunea XI, 
observaţi modificările undei sinusoidale la întâlnirea interfeţei dintre aer şi al doilea 
material dielectric, interfaţa situată între nodurile z = 39Δl şi z = 40 Δl. Observaţi 
reducerea lungimii de undă şi reducerea vitezei undei în zona dielectricului 2. În regiunea 
în care avem aer comportarea undelor este similară cu cea a unei linii terminate pe o 
sarcină parţial adaptată. 

 
3. Prin terminarea liniei într-un scurt circuit sau în gol, în loc de sarcina adaptată, se pot 

observa modificările repetate şi oscilaţiile amortizate care apar în regiunea de dielectric. 
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Alte experimente 
 

Experimente suplimentare pot fi efectuate modificând arhitectura structurii şi natura 
funcţiilor de intrare. 

La utilizarea diferitelor forme de undă, de diferite frecvenţe, trebuie ţinut cont de natura 
discretă a reţelei TLM care se comportă uniform doar la frecvenţe la care lungimea de undă este 
mare, comparativ cu mărimea celulelor. Atunci când lungimea de undă corespunzătoare celei mai 
mari frecvenţe a excitaţiei devine mai mică decât 15 Δl distorsiunile formelor de undă devin 
importante. 
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L3 Studiul propagării undelor în ghiduri de undă rectangulareL3 Studiul propagării undelor în ghiduri de undă rectangulare

Obiective:
1. Observarea propagării undelor TE 0 în ghiduri de undă rectangulare, utilizând 

MEFiSTo- 2D, respectiv MEFiSTo-3D, şi
m

 
1. 

Obiective:

2. Studierea efectului formei de undă, proprietăţilor electrice ale ghidului, condiţiilor de 
sarcină şi al discontinuităţilor în linii de transmisie. 

2. 

Observarea propagării undelor TE 0 în ghiduri de undă rectangulare, utilizând 
MEFiSTo- 2D, respectiv MEFiSTo-3D, şi

m
 

Studierea efectului formei de undă, proprietăţilor electrice ale ghidului, condiţiilor de 
sarcină şi al discontinuităţilor în linii de transmisie. 

Întrebări de reper:Întrebări de reper:

• Care sunt condiţiile la limită pentru propagarea undelor în ghiduri de undă ?
      • Ce relaţie există între viteza de grup şi frecvenţă ?

• Care sunt condiţiile la limită pentru propagarea undelor în ghiduri de undă ?

• Descrieţi modurile TE şi TM  în general.?

      • Ce relaţie există între viteza de grup şi frecvenţă ?

• Descrieţi modul TE într-un ghid de undă rectangular.
• Descrieţi modurile TE şi TM  în general.?

• Descrieţi modul TE într-un ghid de undă rectangular.

Consideraţii teoreticeConsideraţii teoretice

Configuraţia câmpurilor în interiorul ghidurilor trebuie să satisfacă ecuaţiile lui Maxwell, 
pe întreaga lungime a ghidului. De asemenea, trebuie satisfăcute condiţiile la limită: câmpul 
electric să nu aibă componentă paralelă la o suprafaţă conductoare şi câmpul magnetic să nu aibă 
componentă perpendiculară pe o suprafaţa conductoare. Fie o distribuţie standard a câmpurilor 
într-un ghid de undă rectangular, ca în figura de mai jos. 

  

Configuraţia câmpurilor în interiorul ghidurilor trebuie să satisfacă ecuaţiile lui Maxwell, 
pe întreaga lungime a ghidului. De asemenea, trebuie satisfăcute condiţiile la limită: câmpul 
electric să nu aibă componentă paralelă la o suprafaţă conductoare şi câmpul magnetic să nu aibă 
componentă perpendiculară pe o suprafaţa conductoare. Fie o distribuţie standard a câmpurilor 
într-un ghid de undă rectangular, ca în figura de mai jos. 

 
Distribuţia standard a câmpurilor într-un ghid de undă rectangular 

 
Câmpurile pot fl considerate ca rezultat al propagăm unei unde electromagnetice plane 

care a se deplasează în zig-zag între pereţii ghidului de undă. Componentele electrică şi 
magnetică sunt în fază în domeniul timp, dar în spaţiu sunt perpendiculare una pe cealaltă, fiind 
perpendiculare şi pe direcţia de propagare. O astfel de undă se deplasează cu viteza luminii şi, 
atunci când întâlneşte pereţii conductori ai ghidului, se reflectă cu inversarea fazei câmpului 
electric, unghiul de reflexie fiind egal cu unghiul de incidenţă 

 
 
 
 



Având în vedere că undele componente care produc câmpul real se deplasează sub un 
unghi faţă de axa centrală a ghidului, viteza de propagare a energiei de-a lungul ghidului este mai 
mică decât viteza luminii. Această viteză de propagare a energiei în ghid se numeşte viteză de 

grup şi ea se calculează astfel: ( )22/1sin accvg λθ −== .
De asemenea, se defineşte lungimea de undă în ghid λ  care este mai mare decât 

lungimea de undă în spaţiul liber şi care este prezentată în figura anterioară, fiind datorată
g

 
rezultatului compuneri câmpurilor. 

 
Se defineşte totodată defazajul pe unitatea de lungime β, acesta fiind defazajul undei în 

propagarea sa de-a lungul ghidului de undă, 
gλ
πβ 2

= , valoare numită şi constanta de fază.

Este definită şi viteza de fază vf sau viteza aparentă care corespunde lungimii de undă în 

ghid, ea fiind mai mare decât viteza luminii: 
θλ

λ
sin

1
== gf

c
v

. 

După cum se vede, relaţia dintre viteza de grup şi viteza de fază este 
f

g v
cv

2

= . 

 Viteza de fază este legată de pulsaţia ω = 2πf şi constanta de fază β prin relaţia 
β
ω

=fv . 

Astfel, dacă lungimea de undă creşte, atunci unghiul θ scade, astfel încât undele se 
propagă sub un unghi mai apropiat de unghiul drept faţă de axa ghidului. Dacă unghiul devine 0, 
atunci nu se mai propagă energie, viteza de grup este 0, iar viteza de fază devine infinită. 
Frecvenţa care corespunde acestor fenomene se numeşte frecvenţă limită sau de tăiere. 

 Dacă frecvenţa devine foarte mare atunci undele componente tind a se deplasa paralel 
cu axa ghidului, unghiul θ fiind de aproximativ 90°, astfel încât viteza de grup şi cea de fază 
tind să fie egale între ele şi egale cu viteza luminii. La frecvenţe mult mai înalte decât 
frecvenţa limită, în ghidul de undă rectangular pot să apară modurile superioare. Aceste 
moduri superioare sunt de două tipuri:

• moduri transversal magnetice TM, cunoscute şi ca unde E - atunci când câmpul 
electric are componentă pe direcţia de propagare, dar câmpul magnetic nu are 
componentă pe această direcţie
• moduri transversal electrice TE, cunoscute şi ca unde H - atunci când câmpul 
magnetic are componentă pe direcţia de propagare iar câmpul electric nu are 
componentă pe această direcţie. 

 
De regulă, modurile superioare, transversal electrice si magnetice, au doi indici. De 

exemplu TEmn. Primul indice, m, reprezintă numărul de semiperioade ale câmpului electric sau 
magnetic care încape pe direcţia laturii mai lungi a ghidului (axa x), iar cel de al doilea, n, 
indică acelaşi lucru, dar pe direcţia laturii mai scurte. 
 
 
Desfăşurarea lucrării 
 
Analiza propagării modului TE10 într-un ghid de undă rectangular, utilizând MEFiSTo-2D 
 



Obiectiv: Să se deseneze un ghid de undă rectangular WR-90, având 0,9 inch lăţime si 9 inch 
lungime. Ambele capete sa fie adaptate în sarcină. Studiati propagarea undelor TE10 în această 
situaţie.  

 
Creaţi o structura de ghid de undă rectangular 
Componenta Ey a modului TE10 are o distribuţie semi-sinusoidală în secţiunea 

transversală a ghidului de undă. Discretizarea secţiunii transversale în 11 celule acoperă minimul 
necesar (este nevoie de cel puţin 10 celule per lungime de undă, sau cel puţin 5 celule per 
semi-lungime de undă).
 

 
(a) (b) 

 
(a) Imaginea ghidului de unda rectangular cu pereti electrici laterali si orientarea celor 3 componente ale 

campului pentru modurile de propagare TE  m0 pe direcţia z.
 

(b) Orientatarea structurii TLM şi a tensiunilor şi curenţilor ce modelează aceste moduri. Toate valorile 
câmpului şi reţelei sunt independente de y. Pereţii electrici laterali sunt modelaţi prin scurt-circuite. De 

remarcat că, pentru o mai bună claritate, structura din figură are o lăţime de doar 5Al.
 

Ghidul de undă va fi astfel discretizat în 11 x 110 celule, cu o dimensiune Δl de 0.9 x 
25.4/11mm = 2.078182 mm

• în meniul File, selectaţi New, 
• în fereastra de dialog Mesh New, setaţi 

• Numărul de celule în direcţia z: 111 
• Numărul de celule în direcţia x: 12 
• Dimensiunea unei celule Delta L în [mm] : 2.078182 

 
Desenaţi pereţii elecrici laterali

• în meniul Draw, selectaţi Electric Wall, 
• Desenaţi doi pereţi electrici laterali, unul din punctul (0,0) în punctul (110,0), iar 

celălalt din punctul (0,11) în punctul (110,11). 
 

Definiţi domeniul de calcul şi proprietăţile mediului dielectric
• În meniul Draw, selectaţi Computation Region 
• Umpleţi întreaga zona a ghidului de undă cu un singur paralelipiped. 
• În fereastra de dialog, setaţi Constanta dielectrica relativă = 1, Conductivitatea 

[S/M]=0 
 
 VALIDAŢI 
 



Deoarece impedanţa de undă pentru modul TE  este dependentă de frecvenţă, un 
perete cu o impedanţă fixă poate fi privit ca o sarcină corectă numai la o singură frecvenţă. 
(Vom vedea mai târziu cum putem rezolva aceasta problemă utilizând peretele matriceal 
Johns). Pentru moment, să alegem o frecvenţă f = 10 GHz şi să determinăm impedanţa de 
sarcină corectă, utilizând formula de mai jos, unde 

10

f = 6.55c 714 GHz7(frecvenţa de tăiere a 
ghidului).

Astfel, la 10 GHz avem Z  = 499.32 Ohm. m
Aceste formule au fost incluse într-un calculator numit "Waveguide Wizard". 
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Pentru a-1 folosi, deschideţi meniul Wizard, selectaţi "Waveguide" şi introduceţi datele 
ghidului de undă. Puteţi folosi opţiunile Cut (Copy) şi Paste pentru a copia rezultatele obţinute 
în Wizard, în câmpul de date din fereastra de dialog Reflection Wall. 
 
 

În meniul Draw, selectaţi Reflection Wall,
Desenaţi câte un perete de reflexie la ambele capete ale ghidului, din (0,0) la (0,11) şi 

din (110,0) la (110,11). în fereastra de dialog, apăsaţi butonul radio din faţa opţiunii Wall 
impedance, în Ohm, introduceţi 499.32, care reprezintă o sarcină corectă pentru modul de 
propagare TE  la 10 GHz. 10

 
Desenaţi regiunea sursă TE .10
În meniul Draw, selectaţi Source Region,
Desenaţi o cutie verticală, îngustă, în jurul coloanei de noduri din partea stângă, în 

interiorul ghidului. În fereastra de dialog, câmpul Distribuţie Spaţială, selectaţi Half Sin 
(Semi-Sinusoidal) pentru a lansa modul TE , setaţi valoarea implicită 1 pentru Factorul de  10
Scalare.
 

Crearea unei regiuni sursă cu o distribuţie spaţială a câmpului semi-sinusoidală, pe 
direcţia x este echivalentă cu a introduce o coloană de puncte sursă unice, fiecare având o 
amplitudine a excitaţiei de valoarea unei funcţii semi-sinusoidale, pe direcţia x. Acest tip de 
regiune sursă este potrivită pentru injectarea unui front de undă a modului TE pur.10 

 
Desenaţi o regiune de animaţie
• În meniul View, selectaţi Draw, 
• În meniul Draw, selectaţi Animation Region, 
• Desenaţi o fereastră din punctul (3,1) până în punctul (110,11). 



 
Ghid de undă rectangular, discretizat, cu pereţi electrici laterali şi sarcini adaptate la ambele capete 

 
Sursa este o regiune îngustă, la extremitatea stângă. Regiunea de animaţie acoperă 

majoritatea ghidului 
 
Simulaţi şi vizualizaţi propagarea undei pentru modul TE10 
 

• În meniul Source Waveform, selectaţi Sin (f). în fereastra de dialog, setaţi amplitudinea 
1, frecventa [GHz] =10. Apăsaţi OK. Forma de undă apare pe ecran. 

• În meniul Sampling Mode, selectaţi Vy = = Ey 
• În meniul Simulation Control, selectaţi Control Data. în fereastra de dialog, setaţi 

numărul total de paşi - 1000, şi numărul de paşi dintre actualizări - 1. Nu luaţi în 
considerare fereastra Frequency Domain Data şi verificaţi dacă dimensiunea unei celule 
este corect introdusă. Apoi apăsaţi OK. 

• în meniul View, selectaţi Field. Pe ecran apare o imagine tridimensională a ghidului, ca 
structură TLM. 

• în meniul Field, selectaţi Field Display Attributes. Deplasaţi, rotiţi şi scalaţi imaginea 
până la forma dorită. 

• Porniţi simularea apăsând butonul  
• Observaţi câmpul în timp ce se propagă prin structură. Continuaţi să modificaţi 

parametrii 3D în timp ce programul rulează. Ajustaţi mărimea câmpului din opţiunile 
Magnify Y sau Reduce Y. Schimbaţi dimensiunea ferestrei active a programului 
MEFiSTo-2D. Opriţi şi porniţi simularea din nou, sau avansaţi pas cu pas apăsând 
butonul  

 
 
 



 
 

Câmpul electric Ef în ghidul de undă, la 10 GHz 
 

Puteţi de asemenea să schimbaţi intervalul de actualizare din fereastra Simulation 
Control Data în timp ce simularea merge sau este oprită. Acest lucru va schimba viteza de 
vizualizare a câmpului în detrimentul netezimii. Încercaţi de asemenea deselectarea opţiunii Wire 
Frame.

Pentru a vedea componentele câmpului magnetic pe direcţiile z şi x, schimbaţi opţiunea di 
fereastra Sampling Mode, în timp ce simularea merge sau este oprită. 
 

Observaţie: Deoarece excitaţia sinusoidală este un sinus ce începe brusc la t = 0, răspunsul 
tranzitoriu al ghidului este dispersiv, rezultând într-un "precursor" şi câteva rezonanţe iniţiale la 
frecvenţa de tăiere. Totuşi, după câteva sute de iteraţii în timp, unda ce se propagă se stabilizează şi 
apare complet absorbită de sarcina de la capătul îndepărtat. 
 



 
 

L4 Studiul modurilor de propagare superioare în ghiduri de undă 
rectangulare 

 
 
Obiectiv:
Determinarea frecvenţelor de tăiere pentru primele trei moduri TM într-un ghid de undă 
rectangular. 
 
Întrebări de reper:

• Care este modul de propagare dominant într-un ghid de undă rectangular? 
• Descrieţi modul TM într-un ghid de undă rectangular. 
• Cum se calculează frecvenţele de tăiere într-un ghid de undă rectangular? 
• Cum se determină domeniul de utilizare al unui ghid de undă? 
• Cum determinaţi primele trei frecvenţe de tăiere TM din rezultatele simulărilor? 

 
Consideraţii teoretice

În cazul ghidurilor de undă rectangulare nu pot exista moduri TEM. Fie ghidul de undă şi 
axele prezentate în figura de mai jos: 

 
 

 
 

Fig. 1: Ghid de undă rectangular  (cu axele de propagare) 
 

De obicei este preferat modul de lucru cu frecvenţa limită cea mai joasă, denumit mod 
fundamental sau dominant. În acest caz câmpul electric este yertical (paralel cu axa y). El este 
maxim în centrul ghidului de undă şi scade sinusoidal, până la 0 lângă pereţii verticali. Câmpul 
magnetic are forma unor bucle închise, în plane perpendiculare pe câmpul electric (paralele cu 
axa x şi cu direcţia de propagare), iar distribuţia lui în toate aceste plane este aceeaşi. În direcţia 
axei x intensitatea câmpului magnetic în orice punct este direct proporţională cu intensitatea 
câmpului electric. 

Toată această configuraţie de câmpuri se deplasează cu viteza de fază în direcţia axei z.
Modul fundamental este transversal-electric, notat TE10 şi care a fost studiat anterior 
Pentru modurile TM nu există m = 0 şi n = 0, astfel modul TM11 este primul posibil. 

 
 



 
Fig. 2: Distribuţia câmpurilor pentru modul de propagare TM11

 
Lungimea de undă axială este corespunzătoare unei perioade de variaţie a configuraţiei 

câmpului pe direcţia axială şi se notează λ .g  Viteza de propagare corespunzătoare acestei lungimi 
de undă este v .f

Principalele moduri de propagare în ghidurile rectangulare sunt: TE10, TE11, TM11. Alte 
moduri, superioare, pot fi: TE20, TM21 TE21, TM31 etc. 

 
 

Desfăşurarea lucrării  
 
Consideraţii preliminare 
 

La frecvenţa de tăiere toate componentele câmpului sunt independente de poziţia pe axa| 
longitudinală a ghidului (axa y). Aşadar, trebuie rezolvată o problemă bidimensională pentru care 
programul MEFISTo-2D este foarte potrivit. 

Modelăm câmpul longitudinal Ey al modurilor TM prin tensiunea Vy din celula TLM. (Vy 
este perpendiculară pe ecran). Componentele câmpului magnetic transversal sunt modelate în 
acest caz de către curenţii din reţea după următoarea corespondenţă: 

• Tensiunea din reţea, Vy modelează componenta câmpului electric Ey. 
• Curentul din reţea, Iz, modelează componenta Hx a câmpului magnetic. 
• Curentul din reţea, Ix, modelează componenta Hz a câmpului magnetic. 
• Se procedează apoi la discretizarea secţiunii transversale a ghidului în celule pătrate. Ca o 

regulă, dimensiunea unei celule trebuie să fie cel puţin 1/10 din cea mai scurtă lungime de 
undă. 10 celule de-a lungul celei mai mici dimensiuni a secţiunii ghidului sunt suficiente 
în prima aproximaţie. 

• Secţiunea transversală a ghidului se divide astfel în 20*10 celule cu dimensiunea 
0.014in*0.014in = 0.3556 mm. 

• Frecvenţele de tăiere ale modurilor TM sunt astfel privite ca frecvenţele de rezonanţă 
transversale ale câmpului care este uniform pe direcţia y 

• Se presupun toţi pereţii ca fiind conductori electrici perfecţi, ghidul este umplut cu aer, iar 
dimensiunile sale interioare sunt a = 0.28 in, b = 0.14 in. 

 
 
Definirea şi realizarea structurii 
 

Se realizează reţeaua TLM şi se desenează secţiunea transversală a ghidului în cadrul 
acestei reţele, după procedura următoare: 

 

 2



• în meniul File se selectează New 
• în cutia de dialog Mesh New se setează: 

- numărul de celule în direcţia z:  21
- numărul de celule în direcţia x:  11
- dimensiunea celulei Delta L, în mm : 0.3556 

• Click OK. Apare noua reţea. 

Desenarea pereţilor ghidului 

• În meniul Draw se selectează Electric Wall 
• Se fixează cursorul în centrul pătratului stânga sus. (z,x) = (0,0) 
• Se apasă butonul stâng al mouse-ului, se tragecursorulorizontal, până la celula din dreapta sus (z,x
• Se fixează cursorul în centrul pătratului din dreapta sus (z,x) = (20,0) 
• Se ţtine apăsat butonul stâng al mouse-ului şi se trage cursorul vertical în jos, spre 

centrul pătratului din dreapta jos (z,x) = (20,10) apoi se eliberează. Linia roşie 
verticală ce se obţine este peretele lateral drept. 

• Se desenează peretele inferior şi cel lateral stânga al ghidului, urmând aceeaşi 
procedură. Se obţine astfel secţiunea transversală. 

• A se verifica dacă secţiunea are 20* 10 celule. 
 
 
Definirea regiunii de calcul şi a proprietăţilor sale 

Programul nu presupune în mod automat că s-ar dori calculul câmpului în toate celulele. 
De aceea trebuie specificate celulele active şi proprietăţile electromagnetice ale spaţiului ocupat. 

• În meniul Draw se selectează Computation Region. 
• Se fixează cursorul în centrul pătratului din stânga sus (z,x) = (1,1) 
• Se ţine apăsat butonul din stânga al mouse-ului, se trage cursorul în diagonală, până în 

centrul pătratului din dreapta jos (z,x) = (20,10). Aria acoperită devine gri şi apare o 
fereastră de dialog, în care se setează: 

- constanta dielectrică relativă:  1  
- conductivitatea [S/M] : 0 

• Click OK. Desenul este complet. 
 

Crearea sursei şi a detectorului 

La fel ca în cazul măsurătorilor reale, trebuie excitat câmpul în ghid injectând energie în 
acesta. Trebuie apoi eşantionat răspunsul la această excitaţie. Cel mai simplu mod de a realiza 
acest lucru este de a crea o sursă punctiformă de excitaţie (Source Point) şi un detector (Probe) 
pentru eşantionarea răspunsului câmpului. Poziţionarea sursei şi a detectorului este guvernată de 
aceleaşi principii ca şi plasarea unui dispozitiv de intrare, respectiv ieşire, în măsurătorile reale. 
 
 
Crearea sursei 
 

Se începe prin plasarea unui singur punct sursă în secţiunea transversală a ghidului şi se 
injectează componenta Ey. Poziţia punctului sursă va determina ce moduri vor fi excitate şi cât de 
intens. Plasând sursa în centrul ghidului se vor excita doar modurile cu o simetrie pară faţă de 
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centru (TM , TM , TM , TM , TM , 11 31 51 13 33 etc.) şi vor fi excluse modurile cu simetrie impară. Din 
acest motiv punctul sursă va fi plasat un pic excentric, pentru a se excita cât mai multe moduri 
posibil. 

• În meniul View se selectează Draw. 
• În meniul Draw se selectează Source Point 
• Se plasează cursorul în nodul (9,5) şi se execută click pe butonul stâng al mouse-ului. 

Apare un punct sursă şi o fereastră de dialog. Se acceptă valorile implicite (Scaling 
Factor = 0.707107, Node Voltage Vy) şi se validează. 

 
 
Crearea unui detector 
 

• În ceea ce priveşte plasarea detectorului pentru eşantionare se aplică aceleaşi consideraţii 
ca şi în cazul sursei. 

• În meniul Draw se selectează Probe. 
• Se plasează cursorul în nodul (11,6) şi se apasă butonul stâng al mouse-ului, ceea ce duce 

la apariţia detectorului. 
• Structura realizată se salvează folosind Save sau Save As din meniul File (extensia .tlm 

este adăugată în mod automat). 
 

 
 

Fig 3: Inserarea unei surse punctiforme şi a unui detector 
 

 
Desfăşurarea simulării 
 

Se poate observă că butoanele  şi  din Simulation Bar au devenit galbene, ceea ce 
indică faptul că simularea este activă şi că toate elementele necesare acesteia au fost create. Mai 
trebuie însă precizaţi câţiva parametri. 

 
Selectarea unei forme de undă 
 

Se injectează un semnal cu o bandă extrem de largă pentru a fi siguri că toate modurile 
relevante vor fi excitate. Acest semnal va fi un impuls de tensiune singular. 
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În meniul Source Waveform se selectează Impulse (T). 
În fereastra de dialog se acceptă valoarea implicită (Magnitudinea 1). Pe ecran apare un grafic 
care arată forma de undă a semnalului de la sursă. Este vorba de un singur impuls cu 
amplitudinea 1, la t=0. Scara timpului este reprezentată în multiplii de Δt. 
  

Meniul Sampling Mode ne permite selectarea mărimii de eşantionat cu ajutorul 
detectorului. Se alege eşantionarea aceleaşi componente care a fost injectată, adică tensiunea din 
nodul reţelei Vy (echivalentul componentei longitudinale Ey din secţiunea ghidului). În meniul 
Sampling Mode se selectează Vy = = Ey. 

 
Stabilirea datelor necesare simulării 
 

Meniul Simulation Control permite specificarea în detaliu a desfăşurării procesului de 
simulare. 

• În meniul Simulation Control se selectează Control Data. Apare fereastra de dialog 
specifică. 

• În câmpurile Time Domain Data se introduce durata totală a simulării (1000 eşantioane 
de timp) şi intervalul de actualizare (50 eşantioane de timp). 

• În câmpurile Frequency Domain Data se introduce numărul de puncte de citire a 
frecvenţei (200), frecvenţa inferioară (20 GHz) şi cea superioară (100 GHz). 

• În TLM Mesh Data se verifică valoarea parametrului reţelei Δl. Cuanta de timp este 
calculată automat şi nu poate fi schimbată. 

• În câmpurile TLM Dispersion Error in Percent se observă că eroarea referitoare la 
constanta de atenuare este zero, deoarece dielectricul din ghid este fară pierderi. Eroarea 
maximă relativă la constanta de fază este majorantul dispersiei erorii calculată pentru 
frecvenţa maximă şi este 1,23% în cazul considerat. 

• Se validează setările. 
 
 
Desfăşurarea simulării 
 

• În meniul View se selectează Graph. 
• În meniul Graph se selectează Probe Responses. Se observă trei grafice care reprezintă 

răspunsurile detectorului Probe 1. Graficul de sus reprezintă răspunsul în timp, cel de la 
mijloc amplitudinea răspunsului în frecvenţa (transformată Fourier discretă), iar graficul 
de jos, răspunsul în fază. Se observă că scalele orizontale corespund valorilor stabilite în 
fereastra Simulation Control Data. 

• Simularea se porneşte efectuând click pe butonul  din Simulation Bar. Se observă că 
răspunsul în timp este afişat în intervale de 50 eşantioane de timp, iar amplitudinea şi faza 
transformatei Fourier sunt reactualizate în acelaşi ritm. 

• În meniul Graph se selectează Probe 1> V(f) Magnitude. Apare o singură fereastră care 
prezintă răspunsul în frecvenţa în detaliu. 

• Cu ajutorul mouse-ului, pe fiecare vârf de rezonanţă din grafic se execută un click cu 
butonul stâng. Primul număr care apare în Coordinate Area este frecvenţa în GHz, iar al 
doilea este amplitudinea vârfului. Primele trei frecvenţe de tăiere sunt aproximativ 
47 GHz, 59,5 GHz şi 75,9 GHz. Aceste valori sunt foarte aproape de cele calculate 
analitic 

fc1 = 47,128544 GHz  TM11
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fc2 = 59,613417 GHz  TM21
fc3 = 75,992494 GHz  TM31

 

 
 

Fig. 4: Răspunsul în frecvenţă înregistrat de detector 
 
 

Prelucrarea şi îmbunătăţirea rezultatelor simulării
 

Rezultatele obţinute sunt suficient de precise pentru identificarea frecvenţelor de tăiere, 
dar MEFiSTo-2D poate asigura o acurateţe superioară. Principala limitare a fost rezoluţia 
scăzută de pe axa frecvenţelor. De asemenea se poate îmbunătăţi prin Zoom precizia citirii 
maximelor. 

 
Operaţia de Zoom asupra vârfului unei curbe de rezonanţă 
 

• În meniul Graph se selectează Probe l > V(f) Magnitude. 
• Se poziţionează cursorul uşor în stânga şi deasupra primului vârf de rezonanţă. Se 

apasă butonul stâng al mouse-ului şi se desenează un dreptunghi îngust care include 
vârful. Se eliberează butonul, iar în acest moment dreptunghiul ocupă întregul ecran, 
vârful putând fi examinat în detaliu. Axa frecvenţelor este acum extinsă, dar vârful nu 
este totuşi suficient de bine definit. Soluţia pentru mărirea rezoluţiei la citire ar fi 
creşterea numărului de puncte de citire pentru frecvenţă. 

 
 
Recalcularea Transformatei Fourier 
 

• În meniul Simulation Control se selectează Recompute DFT. 
• În câmpurile Frequency Domain Data se schimbă valorile limită ale frecvenţelor, la 

45 GHz, respectiv 48 GHz, apoi se validează. 
• MEFiSTo-2D recalculează Transformata Fourier Discretă pentru răspunsul la impuls. 

De notat că nu este nevoie a se relua simularea TLM, deoarece răspunsul este încă în 
memoria calculatorului. 

• Rezoluţia este acum mult mai mare deoarece 200 de puncte de citire pentru frecvenţă 
sunt concentrare într-o fereastră mult mai îngustă (3 GHz în loc de 80 GHz). 

• Se determină poziţia maximului efectuând click pe acesta şi citind primul număr din 
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Coordinate Window. (~ 47,086 GHz). Valoarea teoretică exactă este 47,128544 GHz, 
astfel că eroarea este -0,09%. Această citire este de trei ori mai precisă decât eroarea 
maximă a constantei de fază din fereastra de dialog Simulation Control Data. 

• Rezoluţia poate fi îmbunătăţită în continuare după aceeaşi procedură, dar acest lucru nu 
duce în mod necesar la creşterea preciziei rezultatelor. 

 
 
Creşterea numărului de paşi 
 

• În meniul Simulation Control se selectează Control Data 
• În câmpurile Time Domain Data se măreşte numărul de paşi de la 1000 la 4000, apoi 

se apasă OK. 
• Se porneşte simularea (click pe butonul  din Simulation Bar). 
• Se observă îngustarea curbei de rezonanţă. 
• Se determină din nou poziţia maximului şi se execută click asupra lui. Primul număr 

citit în Coordinate Window este ~ 47,086 GHz. Nu se observă o deplasare 
semnificativă în poziţia maximului. Acest lucru arată că 1000 de paşi sunt suficienţi 
pentru a atinge limita preciziei acestui model numeric pentru ghidul de undă. 

 
 
Adăugarea unui nou detector 
 

• Al doilea vârf de rezonanţă, la 60 GHz, nu este atât de pronunţat ca primul şi al treilea. 
Aceasta se datorează poziţiei  detectorului în raport cu maximul câmpului pentru acest 
mod. Deoarece al doilea vârf este atât de mic, riscul erorilor creşte, lobii laterali ai 
primului vârf de rezonanţă putând interfera cu el şi da naştere la o eroare semnificativă. 
Remediul este plasarea unui al doilea detector acolo unde câmpul pentru modul TM21 
este mai puternic. 

• Se resetează simulatorul cu butonul Reset Simulator. Aceasta permite modificarea 
structurii şi adăugarea de noi elemente. 

• În meniul View se selectează Draw. 
• În meniul Draw se selectează Probe. 
• Se plasează cursorul în nodul (16,6) şi se execută click cu butonul stâng al mouse-ului 

ceea ce duce la apariţia noului detector. 
• Se salvează noua structură utilizând comanda Save As din meniul File, dacă nu se 

doreşte modificarea fişierului original. 
• Se reia simularea urmând paşii din secţiunea de mai sus. Se obţin două seturi de 

răspunsuri, în timp şi în frecvenţă, corespunzătoare celor două detectoare. 
• Se determină frecvenţele primelor trei vârfuri de rezonanţă recalculând Transformata 

Fourier pentru trei ferestre înguste, centrate pe cele trei vârfuri. 
 

• Se obţin valorile: 
fc1 ∼ 47,096 GHz 
fc2 ∼ 59,617 GHz 
fc3 ∼ 75,922 GHz 

 
Comparaţia valorilor calculate analitic, pentru frecvenţele de tăiere ale ghidului WR-28 cu 

datele furnizate de simulare, arată următoarele: 
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Modul Frecvenţa determinată [GHz] Eroarea relativă [%]

 analitic cu MEFiSTo-2D  
TM11 47,128544 47,096 -0,069
TM21 59,613417 59,617 0,006
TM31 75,992494 75,992 -0,0006

 
 

Eroarea tinde să fie mai mică decât majorantul erorii de fază ce apare în meniul 
Simulation; Control Data. Dacă se doreşte reducerea în continuare a dispersiei erorii, singura 
soluţie este creşterea numărului de celule din secţiunea transversală a ghidului. Este foarte indicat 
a se efectua; simularea pe aceeaşi structură o dată sau de două ori, crescând fineţea structurii. în 
felul acesta sej; poate verifica dacă, şi în ce mod, soluţia converge către valoarea ideală pentru o 
mărimel infinitezimală a celulei reţelei. 
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L5 Studiul liniilor microstrip şi utilizarea lor în circuitele de microunde 
 
 
 

Obiective:
1. Cunoaşterea principalelor caracteristici ale elementelor realizate în tehnologie microstrip 
2. Înţelegerea unor aspecte de proiectare a liniilor microstrip, utilizând programele AppCAD 

şi MEFiSTo-2D. 
3. Analiza unui filtru trece-jos realizat în tehnologie microstrip 

 
 
Întrebări de reper:

• Care este modul de propagare dominant în linia microstrip? 
• În ce domeniu de frecvenţe se utilizează liniile microstrip? 
• Care sunt parametrii principali ai unei linii microstrip? 
• Enumeraţi câteva aplicaţii ale tehnologiei microstrip. 
• Care sunt diferenţele între o linie microstrip şi o linie stripline? 
• Cum este modelată o linie microstrip în MEFiSTo-2D? 

 
 
Consideraţii teoretice 
 
O structură microstrip are, în principiu, configuraţia prezentată în figura nr. 1. Un substrat 
dielectric, cu permitivitatea dielectrică relativă εr şi tangenta unghiului de pierderi tgδ, are una din 
feţe complet acoperită cu o folie conductoare foarte subţire. Acoperirea se face prin lipire cu 
adezivi speciali sau prin depunere electrochimică. Grosimea stratului conductor variază între 
0,0007 in (0,00178 cm) şi 0,0014 in (0,003556 cm), iar grosimea h a dielectricului ia valori între 
0,002 in (0,005 cm) şi 0,25 in (0,635 cm). Iniţial faţa opusă opusă a dielectricului este acoperită 
cu o folie metalică identică, ce este ulterior corodată cu excepţia unei regiuni rectilinii de 
lăţime w. 
 

 
Fig. 1: - Structură microstrip de bază 



Cele două folii conductoare separate de dielectric formează un ghid ce permite propagarea 
modului TEM. Grosimea h a dielectricului reprezintă doar o fracţiune (cca 2%) din lungimea de 
undă şi, dacă regiunea necorodată superioară îşi păstrează lăţimea constantă, nu există practic 
radiaţie electromagnetică în afara structurii. 
 

 
Fig. 2: - Structură microstrip radiantă 

 
Pentru ca structura să radieze este necesar ca lăţimea regiunii menţionate să prezinte 

variaţii rapide. De exemplu, structura din figura nr. 2 radiază energie electromagnetică datorită 
variaţiei de lăţime la joncţiunea dintre linia de alimentare şi zona dreptunghiulară, precum şi la 
terminarea bruscă a zonei dreptunghiulare (marcate în figură). Riguros vorbind, există radiaţie 
electromagnetică pe toate laturile zonei dreptunghiulare, dar ea este semnificativă numai pe cele 
menţionate anterior. 
 Toate antenele microstrip sunt, în esenţă, discontinuităţi într-un mediu fizic ce 
determină radiaţia energiei electromagnetice în afara mediului. Forma diagramei de radiaţie 
este determinată de forma acestor discontinuităţi. Impedanţa unei discontinuităţi se comportă în 
frecvenţă ca şi un circuit RLC paralel. Frecvenţa optimă de funcţionare se consideră acea 
frecvenţă la care impedanţa este pur rezistivă. Aria conductoare radiantă poate avea şi alte forme 
decât dreptunghiulară. 
 
Domenii de utilizare 
Antenele microstrip se utilizează cu precădere în aplicaţiile în care cerinţele ca antena să fie mică, 
uşoară şi, eventual, flexibilă sunt de primă importanţă. De exemplu: 

•  Telemetrie şi comunicaţii pentru rachete 
•  Altimetre de bord pe aeronave 
•  Comunicaţii şi navigaţie aeriană 
•  Topografie aeriană 
•  Comunicaţii navale 
•  Ghidare automată a “armamentului inteligent” 
•  Sistemul GPS 

 
 
Modelarea antenelor microstrip 
 

Deşi structura de antenă microstrip este simplă modelarea acesteia este dificilă în primul 
rând datorită prezenţei stratului dielectric metalizat pe suprafaţa opusă antenei. Există şi modele 
simple, aplicabile numai anumitor forme de antene, ce furnizează informaţii mai mult calitative 
despre parametrii antenei, dar şi modele complexe ce permit proiectarea cu mare precizie a 
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acestor structuri. Deoarece acestea din urmă utilizează ecuaţii integrale şi diferenţiale ce solicită 
un mare efort de calcul pentru rezolvarea lor numerică, modelele simplificate sunt încă frecvent 
utilizate. 

 
Linii de transmisie microstrip 

Unul din modelele larg utilizate pentru antena microstrip este obţinut prin echivalarea ei 
cu o linie de transmisie microstrip având structura de bază din figura nr. 1. În figura nr. 3 este 
prezentatăo secţiune transversală prin aceasta, precum şi forma aproximativă a liniilor de câmp 
electric şi magnetic ale modului TEM ce se propagă de-a lungul linei (perpendicular pe planul 
foii). Marea majoritate a liniilor de câmp electric se închid direct între cele două folii conductoare 
separate de dielectric. Însă linile de câmp ce pornesc de pe părţile laterale şi de pe faţa superioară 
a zonei conductoare superioare au o parte din traiectorie prin aer. Toate liniile de câmp magnetic 
au traiectorii ce se închid în bună măsură prin aer. 
 

\ 
 

Fig. 3: - Forma liniilor de câmp într-o secţiune transversală prin linia microstrip 
 

Extinderea linior de câmp în afara dielectricului are trei consecinţe importante: 
• Câmpul electromangetic ce se propagă prin linia de transmisie nu este pur transversal, ci 

are şi o componentă longitudinală. Aceasta este relativ mică şi poate fi neglijată într-o 
primă aproximaţie, dar o analiză precisă a liniei microstrip trebuie să o ia în consideraţie. 

• Permitivitatea electrică echivalentă diferă de cea a substratului dielectric. Modificarea 
depinde de lungimea prin aer a traiectoriei liniei de câmp şi aceasta, la rândul ei, este 
influenţată de lăţimea w a liniei, de permitivitatea εr a dielectricului şi de înălţimea h a 
acestuia. 

• Parametrii liniei microstrip devin dependenţi de frecvenţă (fenomen numit dispersie). 
Aceasta deoarece forma traiectoriei liniei de câmp depinde de raportul dintre dimensiunile 
fizice şi lungimea de undă a câmpului ce se propagă prin linia microstrip. Ca urmare, 
fracţiunea din linia de câmp ce se extinde prin aer este dependentă de frecvenţă şi, deci, şi 
permitivitatea electrică echivalentă se modifică cu frecvenţa. Fenomenul de dispersie 
poate fi neglijat pentru frecvenţemai mici de 8 GHz şi înălţimi mici ale dielectricului. 

 
Studiile teoretice şi experimentale asupra liniilor microstrip au avut ca obiectiv stabilirea unor 
expresii compacte pentru principalii parametri ai liniei: permitivitatea electrică echivalentă εre 

şi impedanţa proprie Z0. 
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Desfăşurarea lucrării 
 
Câteva formule empirice au fost dezvoltate de-a lungul timpului pentru a calcula proprietăţile 
ghidului de undă plan-paralel, pornind de la caracteristicile liniei microstrip. Figura 4 prezintă 
secţiunile transversale ale liniei microstrip respectiv ale modelului echivalent ce poate fi 
implementat 2D deoarece toti parametrii sunt independenţi de direcţia verticală. 
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Fig.4: (a) secţiune transversală a unei linii microstrip. (b) modelul echivalent de ghid de undă 
plan-paralel cu pereţi laterali magnetici 

 
Pentru simplitate, aceste formule au fost implementate in Microstrip Wizard, ce poate fi 

găsit sub meniul Wizard. Introduceţi grosimea substratului d, constanta dielectrică relativă 
urmată de lăţimea liniei W, lăţimea normalizată W/d sau impedanta caracteristică Z . Wizzard-u 
returnează apoi lăţimea efectivă şi constanta dielectrică efectivă, ce poate fi implementată în 
modelul TLM.  
Topologia filtrului apare pe ecran la deschiderea fişierului „L05.tlm”. Pereţii magnetici (albaştri) 
definesc geometria filtrului. Filtrul este terminat la capete prin pereţi de reflexie (verzi). 
Coeficientul de reflexie al acestor pereţi a fost ales în aşa fel încât să avem adaptare la porţile de 
intrare şi ieşire. De observat că impedanţa pereţilor adaptaţi nu este aceeaşi cu impedanţa 
caracteristică a liniei microstrip, ci este impedanţa undei TEM în mediul dintre planele paralele 
ale ghidului de undă.. O secţiune de referinţă cu aceleaşi proprietăţi electrice ca şi secţiunea de 
intrare este necesară pentru extragerea parametrilor S ai filtrului. Aceasta apare sub intrarea 
filtrului. Atât filtrul cât şi secţiunea de referinţă conţin dielectric, adică regiuni de calcul, 
colorate mai închis. 
 

 
 

Filtru trece-jos microstrip, implementat ca structură de ghid de undă plan-paralel, cu pereţi 
laterali magnetici şi structura de referinţă pentru extragerea parametrilor S 
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Analiza structurii 
 
Verificaţi proprietăţile fiecărui element din structura filtrului. Procedaţi astfel :

• În meniul Draw alegeţi Select Element 
• Selectaţi cu ajutorul mouse-ului orice element sau zonă a filtrului. Elementul selectat se 

schimbă in mov, iar numele elementului apare in Status Bar. 
• În meniul derulant al butonului mouse dreapta, selectaţi Property. Apare un câmp de 

dialog cu proprietăţile elementului, dacă acestea au fost anterior introduse. 
 
Se pot observa următoarele: 

• Numărul de celule pe direcţia z : 52, numărul de celule pe direcţia x : 15, dimensiunea 
une; celule in mm : 1; 

• Toate regiunile rectangulare ale filtrului precum şi structura de referinţă conţin regiuni de 
calcul cu constanta dielectrică = 8.22146 şi conductivitate = 0; 

• Pereţi de reflexie la ambele porţi ale filtrului şi la structura de referinţă. În fiecare 
regiune de dialog, valoarea coeficientului de reflexie este 0. Această valoare 
caracterizează o4 impedanţă adaptată pentru o undă TEM incidenţă la suprafaţă; 

• Regiunea sursă: factorul de scalare are o valoare implicită de 2.02749 necesar pentru a 
lansa o undă de tensiune de 1V, la poarta de intrare. Distribuţia sursei este constantă pe 
direcţia x; 

• Detectoarele: în MEFiSTo-2D pot fi implementate până la trei detectoare. 
Detectoarele sunt numerotate în ordinea amplasării lor (de la 1 la 3). Dacă unul este 
înlăturat, ordinea se schimbă printr-o operaţie internă la nivel de stivă. De exemplu, 
Probe 1 este detectorul din regiunea de referinţă. Probe 2 şi Probe 3 sunt plasate la 
poarta de intrare, respectiv de ieşire a filtrului. Verificaţi numerotarea detectoarelor 
prin selectarea lor - meniul Draw, Select Element. Numărul detectorului este indicat in 
Status Bar. 

 
 
Rularea simulării 
Selectaţi o formă de undă

Se injectează un semnal cu lăţime de bandă maximă, pentru a fi siguri că toate frecvenţele 
relevante sunt excitate. Acesta va fi un impuls în tensiune. 

• În meniul Source Waveform selectaţi Impulse (T); 
• În zona de dialog, acceptaţi valoarea implicită (Magnitude = 1 ).  Pe ecran apare un grafic 

reprezentând forma de undă aleasă. 
 
Selectaţi modul de eşantionare

Din nou alegem să eşantionăm aceeaşi componentă pe care am injectat-o, adică tensiunea 
V (echivalent cu componenta Ey în structură)

• În meniul Sampling Mode, selectaţi Vy == Ey 
 
Setaţi datele de control al simulării
 

• În meniul Simulation Control selectaţi Control Data. Apare fereastra de dialog 
Simulation Control Data; 

• În Time Domain Data selectaţi durata totală a simulării (2048 paşi) şi un interval de 
actualizare (50 paşi); 
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• În Frequency Domain Data introduceţi numărul de puncte de frecvenţă (101)., limita de 
jos a frecvenţei ( 0  GHz) şi limita de sus a frecvenţei ( 6  GHz) 

• Deoarece structura testată este un filtru trece-jos, se includ frecvenţe până la nivelul de 
curent continuu (DC). Forma de undă a sursei are şi componentă continuă. 

• În TLM Mesh Data verificaţi valoarea parametrului Δt. Cuantele (paşii) de timp sunt 
calculate automat şi nu mai pot fi schimbate. Acest lucru asigură stabilitatea algoritmului; 

• În TLM Dispersion Error in Percent observaţi că eroarea de atenuare este zero deoarece 
dielectricul din ghid este fară pierderi. Eroarea maximă a constantei de fază este limita 
superioară a erorii de dispersie calculată pentru valoarea de frecvenţă maximă introdusă 
anterior. Este 0,52% în acest caz. 

• Bifaţi căsuţa de dialog şi apăsaţi butonul OK 
 
Simularea 

• În meniul View, selectaţi Graph; 
• În meniul Graph selectaţi Probe Responses. Se pot observa trei coloane ce prezintă 

răspunsurile detectoarelor 1, 2 şi 3. Graficele din partea de sus reprezintă răspunsul in 
timp, cele din mijloc amplitudinea răspunsului în frecvenţă (Transformaa Fourier 
Discretă), iar cele de jos, răspunsul în fază. Observaţi că axele orizontale corespund 
valorilor introduse anterior în fereastră. 

• Porniţi simularea prin activarea butonului  din bara de simulare. Răspunsul în timp este 
afişat în salve de 50 de paşi, iar amplitudinea şi faza Transformatei Fourier suni 
actualizate cu aceeaşi rată. Simularea durează câteva secunde. 

• Răspunsul în frecvenţă al detectorului 3 arată deja ca o caracteristică a unui filtru 
trece-jos, de la 0 la 1,5 GHz, cu o a doua bandă de trecere centrată în jurul frecvenţei de 4 
GHz. În secţiunea de referinţă spectrul este aproape plat. 

 

 
 

Răspunsurile detectoarelor dupa 2048 paşi de simulare 
 

Linia 1: Răspunsul în timp, Linia 2: Răspunsul în frecvenţă (Transformata Fourier Discretă), 
Linia 3: Răspunsul în fază 
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• În meniul Graph, selectaţi Probe 1, 2 sau 3 pentru a inspecta fiecare dintre cele nouă 

ferestre în detaliu. 
 
Observaţie: Răspunsurile în frecvenţa nu sunt line ci prezintă un riplu pronunţat (efectul Gibbs) 
în special către frecvenţele înalte. Acesta se petrece din următoarele motive: 

• numărul de paşi de simulare (2048) nu este suficient  
• spectrul sursei conţine frecvenţe în afara intervalului de interes ( 0 - 6  GHz) 

 
 
Vizualizarea câmpurilor electromagnetice din filtru 
 

Dacă se doreşte observarea comportamentului filtrului la anumite frecvenţe, putem excita 
filtrul cu o sinusoidă de această frecvenţă şi să vizualizăm propagarea câmpului prin structură. Să 
presupunem că ne interesează comportamentul filtrului la 1,6 GHz, marginea superioară a primei 
benzi de trecere. 
Resetati simulatorul 

• În meniul View, selectaţi Draw, 
• În meniul Draw, selectaţi Animation Region, 
• Desenaţi un dreptunghi din punctul (2,1) în punctul (51,9). 
• În meniul Source Waveform, selectaţi Sin (f). În zona de dialog, setaţi Magnitude = 1 şi 

Frequency [GHz] = 1.6. Apăsaţi OK. Forma de undă apare pe ecran. 
• În meniul Sampling Mode selectaţi Vy==Ey. 
• În meniul Simulation Control, selectaţi Control Data. În zona de dialog, setaţi Total 

number of time steps = 1000, şi Time steps between Updates = 1. Apasati OK. 
• În meniul View, selectaţi Field. Este afişată o vedere tridimensională. 
• În meniul Field selectaţi Field Display Attributes. Ţineţi aceasta fereastră deschisă intr-o 

parte a ecranului. 
• Porniţi simularea prin apăsarea butonului  

 

 
 

Vizualizarea câmpului electric Ey în filtrul trece jos la 1,6 GHz 
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Observaţi că acest câmp este aproximativ uniform pe secţiunile mai largi ale structurii, indicând 
faptul că acestea acţionează ca şi capacităti la această frecvenţă. Opţiunea Wire Frame a fost 
deselectată. 
 

• Observaţi propagarea câmpului prin structură. Deplasaţi, rotiţi şi scalaţi imaginea până la 
forma dorită. Modificaţi dimensiunile ferestrei client în MEFÎSTO-2D. Continuaţi să 
modificaţi parametrii de vizualizare în timp ce programul rulează. Ajustaţi amplificarea 
câmpului folosind Magnify Y sau Reduce Y. Opriţi si porniţi simularea din nou sau rulaţi 
pas cu pas folosind butonul  

• De asemenea puteţi modifica intervalul de actualizare în Simulation Control Data, în 
timp ce simularea rulează sau este oprită. Aceasta va schimba viteza animaţiei cu preţul 
apariţiei riplurilor. Încercaţi înlăturarea liniilor ascunse prin deselectarea opţiunii Wire 
Frame. 

• Pentru a observa componentele de câmp magnetic pe direcţiile z şi x, modificaţi selecţia 
în meniul Sampling Mode. 
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Studiul clistronului reflex 
 
 
Consideraţii teoretice 
Denumirea de clistron vine din limba greaca, “klizo” însemnând valurile marii, ca urmare 

a asocierii cu modul în care patrund electronii în cavitatea rezonanta de extragere a puterii. 
 

Clistronul este un tub electronic special conceput pentru a functiona ca oscillator de 
microunde de mica putere. În mod curent puterile electrice de iesire sunt de ordinal zecilor sau 
sutelor de mW si numai la functionarea în impuls se poate ajunge la puteri de ordinul zecilor de 
wati. Structura simplificata a constructiei clistronului este prezentata în figura 1. 
 

 
Fig. 1: Clistronul reflex: structura simplificata si variatia tensiunii între catod si reflector 

 
Clistronul reflex este alcatuit dintr-o incinta vidata în care se afla: 

• tunul electronic, format din filament (F), catod (K), electrodul de focalizare (EF) si 
anodul (A); 

• cavitatea rezonanta (CR) cu cele doua grile (G1 si G2); 
• bucla de cuplaj (B) pentru extragerea semnalului de microunde si transmiterea lui 

catre sarcina; 
• reflectorul (R); 
• spatiul de grupare (d). 

 
Catodul, încalzit de filament, emite electroni care sunt accelerati de tensiunea continua de 

accelerare U0. Reflectorul R, polarizat negativ în raport cu catodul, are rolul de a reflecta 
electronii, întorcându-i din drum înapoi spre cavitatea rezonanta aflata la un potential pozitiv fata 
de catod. În final, electronii sunt absorbiti de grilele pozitive, constituind astfel curentul continuu 
I0 al clistronului. 

 



Cele mai importante probleme constructive si de exploatare ale clistronului reflex sunt 
legate de valoarea si stabilitatea frecventei de oscilatie, banda de acord, metodele de acord, 
sistemul de cuplaj cu sarcina. 

Cavitatea rezonanta poate fi interna sau externa. De regula, pentru λ<5 cm cavitatea 
rezonanta este de tipul interna, montata în interiorul incintei vidate; pentru λ>5 cm cavitatea este 
de tipul externa. 

În cazul cavitatii externe diafragmele sunt situate în interiorul incintei vidate; doua discuri 
metalice care fac corp comun cu diafragmele traverseaza peretii de sticla sau ceramica ai incintei 
vidate si servesc drept suport pentru fixarea partii exterioare (torului) a cavitatii. 

Principiul de functionare al clistronului reflex poate fi sintetizat în succesiunea 
urmatoarelor etape: 

• accelerarea electronilor de catre sursa de tensiune continua U0; 
• modulatia în viteza a fasciculului de electroni de catre câmpul de microunde existent în 

cavitatea rezonanta; 
• modulatia în densitate a fasciculului de electroni, în timpul zborului lor prin spatiul de 

grupare ,,d” (gruparea electronilor); 
• frânarea grupurilor de electroni datorata câmpului de microunde, ceea ce permite 

autoîntretinerea oscilatiei din cavitatea rezonanta precum si disponibilizarea unei parti din 
energia obtinuta în exterior, sub forma semnalului de microunde. 

 
În principiu, frecventa de oscilatie a clistronului reflex este determinata de frecventa de 

rezonanta a cavitatii rezonante existente în interiorul sau. 
Variatia frecventei oscilatiilor se poate face prin acord mecanic sau acord electronic. 
Acordul mecanic consta în modificarea dimensiunilor cavitatii si se poate realiza prin trei 

metode: 
• acord inductiv; 
• acord capacitiv; 
• prin utilizarea unei cavitati aditionale (intermediera între clistron si sarcina). 

Tipul de acord precum si forma cavitatii rezonante sunt în functie de banda de acord 
necesara si de frecventa de oscilatie. Acordul prin procedee mecanice permite o ajustare a 
frecventei de rezonanta în limitele a (5-10)%. 

Acordul electronic se obtine prin modificarea tensiunii pe reflector. Frecventa de oscilatie 
fs este riguros egala cu frecventa de rezonanta f0 a cavitatii clistronului numai în centrele tuturor 
zonelor de frecventa depind de factorul de calitate în sarcina al cavitatii rezonante QS (fig.2). 

 
Fig.2: Variatia frecventei de oscilatie în functie de tensiunea de reflector 

 
 



În portiunea centrala a zonelor, frecventa variaza practic liniar cu tensiunea de reflector: 
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 Panta caracteristicilor de frecventa creste cu ordinul N al zonei: 
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 Variatia relativa ce poate fi obtinuta pe aceasta cale este în general mica, de ordinal 
procentului. 

Efectul de variatie a frecventei cu tensiunea de reflector se utilizeaza în sistemele de 
control automat al frecventei, la obtinerea semnalelor modulate în frecventa etc.. 

În principiu, se poate realiza atât modulatia de amplitudine cu semnale dreptunghiulare, 
cât si modulatia de frecventa mai des raspândita. Semnalul de modulatie se aplica pe reflector 
peste tensiunea UR ; astfel procesul de modulare se realizeaza cu consum neînsemnat de energie. 
 
 
Desfăşurarea lucrării 
 Se realizează montajul din figură, pentru alimentarea clistronului folosindu-se tensiuni de 
6.3 V pe filament, de la -10 la -300V pe reflector (tensiune negativă faţă de catod) şî tensiune 
pozitivă constantă +200 V (tot faţă de catod) 
 

 
 
 Cu ajutorul undametrului se va determină frecvenţa. Atenţie la modificarea frecvenţei la 
modificarea tensiunii pe reflector. Se va realiza un tabel şi un grafic cu această dependenţă 
 



 
 
 

Studiul magnetronului şi al cuptorului cu microunde 
 
 
Consideraţii teoretice 
 

Magnetronul este un tub electronic cu vid înaintat, care poate genera oscilatii de frecventa 
foarte înalta, a caror lungime de unda este de ordinul centimetrilor sau milimetrilor. 

Magnetronul este utilizat pe scara larga ca oscilator de microunde, de putere mare si cu 
randament ridicat, putând functiona în impulsuri (ca sursa de impulsuri de microunde în 
radiolocatie si în astronomie) sau în regim de radiatie continua ( ca sursa de oscilatii continue 
pentru încalzire , de exemplu în cuptoarele cu microunde). 
 

Exista mai multe tipuri de magnetroane, carora le sunt specifice diferite regimuri de 
oscilatie: 

• magnetroane cu oscilatii electronice (cu frecventa ciclotronica); 
• magnetroane cu rezistenta negativa ( de tip dinatron); 
• magnetroane cu cavitati rezonante. 

 
Magnetronul cu cavitati rezonante este cel mai raspândit. Constructia simplificata, în 

sectiune transversala, a unui magnetron cu patru cavitati rezonante este prezentata în figura 1. 
 

 
 

Fig. 1: Sectiune transversala printr-un magnetron cu cavitati rezonante 
1- catod; 2- spatiu de interactiune; 3- pol anodic; 4- fanta; 
5- cavitate rezonanta (rezonator); 6- anod (bloc anodic); 

7- inel (bara conductoare); 8- sonda (bucla) de extragere a energiei. 
 

Catodul este de forma cilindrica cu oxizi din bariu sau thor, cu o emisie specifica mare, cu 
o mare rezistenta mecanica a stratului de oxizi si o înalta conductibilitate electrica si termica de 
suprafata. 

La functionarea în impulsuri pe catod se aplica impulsuri de tensiune negative de ordinul 
kilovoltilor. 



Anodul este format dintr-un cilindru masiv de cupru electrolitic, în care sunt practicate un 
numar par de cavitati rezonante (în numar de 8 la 150, având forma de tip cilindric, vana sau 
fanta). 

Pe masura ce lungimea de unda scade numarul rezonatoarelor creste. Toate rezonatoarele 
sunt legate între ele prin intermediul câmpurilor de înalta frecventa si al inelelor de legatura care 
îmbunatatesc functionarea magnetronului. 

Anodul este conectat la o sursa de tensiune continua U0, pozitiva fata de catod, astfel ca în 
interiorul dispozitivului exista un câmp electric E0, static si radial. 

Magnetroanele sunt foarte sensibile la variatia tensiunii anodice, astfel ca la o scadere a 
tensiunii anodice cu 4,45 % puterea scade la jumatate. 

Alimentarea filamentului se realizeaza în mai multe etape. Din aceste motiv alimentarea 
la filament trebuie prevazuta cu reglaj continuu sau în trepte. 
 

Rezistenta la rece a filamentului este de circa 10 ori mai mica decât la cald. Fie, astfel, un 
caz de alimentare la 6 V si 30 A , în regim de lucru, când rezistenta filamentului este de 0,2 U. La 
rece rezistenta este de numai 0,02 U, ceea ce ar însemna la 6 V, un curent de 300 A. Curentul, 
maxim admisibil fiind de 150 A, filamentul ar fi distrus. Daca se aplica, într-o prima etapa, o 
tensiune de 2,5 V, curentul de alimentare a filamentului este sub cel maxim admisibil, (numai 
125 A), si dupa un timp de încalzire de ordinul minutelor ( în catalogul de prezentare al 
magnetronului acest timp este precizat pentru fiecare tip de magnetron), filamentului i se poate 
aplica tensiunea nominala, pentru ca datorita încalzirii, rezistenta filamentului a crescut la 
valoarea de lucru ( valoare data în catalog). 

Dupa stabilirea regimului de lucru la filament, se poate aplica tensiunea anodica. Dupa 
aplicarea tensiunii anodice si citirea curentului anodic se reduce tensiunea de filament conform 
indicatiilor (curbelor) catalogului. Reducerea încalzirii la filament dupa aparitia curentului anodic 
este necesara, deoarece, o parte din electronii ce formeaza curentul anodic, se întoarc la catod, 
provocând o emisie secundara, si deci este necesara reducerea puterii de încalzire la filament. 
Exista cazuri, în care functionarea are loc cu tensiunea de filament redusa la zero. 

În timpul încalzirii catodului, tensiunea anodica trebuie sa fie blocata. Aplicarea tensiunii 
anodice numai dupa încalzirea catodului este necesara pentru a împiedica distrugerea catodului. 

Dupa încalzire, în jurul catodului exista un nor de electroni ce formeaza sarcina spatiala 
din jurul catodului. Câmpul electric produs de tensiunea aplicata pe anod actioneaza asupra 
sarcinii spatiale. Daca s-ar aplica tensiunea anodica, când catodul ar fi rece si deci sarcina spatiala 
nu ar exista, câmpul electric generat de tensiunea anodica ar actiona direct asupra suprafetei 
catodului si l-ar putea deteriora. 

Magnetroanele de putere mai mare sunt prevazute cu racire cu aer sau cu apa. Puterea 
absorbita de magnetron de la sursa de alimentare, se transforma în puterea utila de microunde, iar 
restul în putere disipata (putere sub forma de caldura, ce încalzeste magnetronul). La un 
randament de 60%, un magnetron de 5 KW putere utila, absoarbe de la sursa de alimentare circa 
8,3 KW si trebuie sa elimine prin sistemul de racire 3 KW. 
 

Fenomenele care apar la functionarea magnetronului sunt: 
• strapungerea; 
• zgomotul dupa impuls la iesire; 
• radiatia la catod; 
• abaterea frecventei; 
• factorul de târâre; 
• factorul de abatere. 



Electronii emisi de catod se misca sub influenta simultana a câmpului electric si câmpului 
magnetic, câmpuri perpendiculare între ele. Asupra electronilor actioneaza fortele Fm si e care au 
expresiile: 

0BveFm ×−=  si 0EeFe ×−=  
unde e este sarcina electronului (e = -1.6·10-19 C). 

Datorita fortei Fm, traiectoriile electronilor capata o curbura cu atât mai strânsa cu cât 
inductia B0 este mai mare. 

Sub actiunea simultana a celor doua forte, electronii executa traiectorii complicate, de 
forma unor cicloide, rotindu-se în jurul catodului si inducând în rezonatoare un câmp de 
microunde. Forta câmpului de microunde în doua cavitati vecine difera cu π si, de aceea, 
oscilatiile se numesc de tip π. Câmpul de microunde, la care se iau în considerare numai 
componentele electrice, componenta tangentiala Et si componenta radiala Er, patrunde în spatiul 
de interactiune pe o anumita adâncime unde interactioneaza cu electronii emisi de catod. 

Componenta tangentiala Et realizeaza schimbul energetic dintre electroni si câmpul de 
microunde producând un fenomen de “sortare” a electronilor emisi de catod, iar componenta 
radiala Er efectueaza “selectia de faza” prin aceasta asigurându-se conditiile de transfer a energiei 
electronilor catre câmpul de microunde. 

Electronii din spatiul de interactiune nu constituie un nor de densitate constanta, ci 
formeaza grupari si rarefieri dispuse alternativ. Portiunile de densitate mare sunt numite “spite” 
deoarece gruparile au forma unor spite care se rotesc în jurul catodului asemenea butucului unei 
roti în jurul axului. Transferul optim de energie de la electroni la câmpul de microunde se 
realizeaza daca în momentul trecerii spitei prin dreptul unei fante E este frânant si are valoare 
maxima. Pentru aceasta este necesar sa existe un anumit raport între viteza unghiulara ω- a 
electronului si viteza unghiulara (pulsatia) câmpului electromagnetic ωe, adica sa fie îndeplinita o 
conditie de sincronism. 

Daca viteza electronului este egala cu viteza de propagare a undei electromagnetice, în 
cazul modului de oscilatie π timpul t necesar electronilor sa ajunga de la o cavitate la alta, în 
spatiul anod-catod, este egal cu o jumatate din perioada de oscilatie T a câmpului 
electromagnetic, adica t = T/2. 
Din expresia: 

0

2
Nv

t aπρ
=  

unde 
ρa - este raza anodului 
N - numarul de cavitati 
v0 - viteza tangentiala 

rezulta expresia perioadei de oscilatie: 

0

4
Nv

T aπρ
=  

Întrucât v0 = ω0⋅ρa · se obtine: 

02
ωω N

e =  

relatie ce reprezinta o forma de exprimare a legii de sincronism. 
 
 
Desfăşurarea lucrării: 
 



Se vor identifica cu ajutorul magnetronului sectionat componentele acestuia şi traseul 
electronilor. 

Se vor identifica componentele din cuptorul cu microunde (alimentarea, magnetronul, 
protectiile la inchiderea uşii, la suprasarcina pe magnetron). 

Se va determina cu ajutorul undametrului frecventa undelor din cuptor. 



 

 

Măsuraea puterii microundelor prin metoda calorimetrică 
 
 
 
 
 

 Consideraţii teoretice 
 Puterea este definită ca energia dezvoltată în unitatea de timp. Această energie, în 
tehnica microundelor, este folosită, de exemplu, pentru transmiterea de informaţii la 
distanţă (telecomunicaţii, RADAR etc.), pentru excitarea moleculelor în scopul obţinerii de 
efecte termice (electrotermie industrială, diatermie medicală, utilizări casnice etc.), pentru 
accelerarea particulelor elementare în fizica nucleară etc. Pe baza puterii consumate se 
poate aprecia eficienţa economică a instalaţiilor. 
 În cadrul tehnicii microundelor, puterea activă nu poate fi determinată pe baza 
relaţiei: 

ϕ⋅⋅= cosIUP  
măsurând tensiunea, intensitatea curentului şi factorul de putere, în modul obişnuit la cir-
cuitele de audio şi radiofrecvenţă, deoarece tensiunea, de exemplu, în majoritatea cazurilor 
nu poate fi definită. Tensiunea se poate defini în cazului modului TEM, dar din cauza 
reflexiilor ea poate lua valori foarte diferite în diverse puncte ale ghidului, constatare 
valabilă şi în privinţa distribuţiei intensităţii curentului. Din aceste motive, puterea 
microundelor nu poate fi determinată decât prin metode directe. 
 Măsurarea directă a puterii constituie una dintre cele mai utilizabile metode de 
măsurare, aplicabile într-un spectru foarte larg al oscilaţiilor electromagnetice. Un avantaj 
al metodelor directe de măsurare a puterii este că mărimea determinată, adică puterea medie 
pe intervalul de timp în care se face măsurarea, este o mărime scalară, care este exprimabilă 
printr-un singur număr. 
 În tehnica microundelor, în afara unităţilor de măsură obişnuite - μW, mW, W, kW, 
MW - puterea mai poate fi exprimată şi prin raportarea ei la o putere de referinţă de 1 mW, 
raportul fiind exprimat pe scară logaritmică: 

( )PpdBm ⋅⋅= 1000lg10  
unde pdBm este puterea exprimată în unităţi dBm, iar P este puterea exprimată în waţi. 
 Valoarea instantanee a puterii variază în timp cu o frecvenţă dublă faţă de frecvenţa 
undei electromagnetice. Dacă mărimile câmpului variază sinusoidal în timp, atunci şi 
puterea instantanee variază de asemenea sinusoidal, dar cu frecvenţă dublă. 
 Puterea medie se defineşte prin relaţia: 

( )

T

dttP
P

T

m

∫
= 0  

unde P(t) este puterea instantanee, iar T este intervalul de timp în care se face măsurătoarea, 
în cazul fenomenelor periodice fiind egal cu perioada. Instrumentele folosite în practică 
pentru determinarea puterii măsoară de obicei puterea medie. 
 Puterea de vârf în regim de impulsuri, când forma lor este dreptunghiulară sau 
apropiată de aceasta, se exprimă prin relaţia: 



 

 

( )

τ
=
∫
T

v

dttP
P 0  

unde τ reprezintă lăţimea impulsului corespunzător amplitudinii de 50%, iar T este perioada 
de repetiţie a impulsurilor, conform fig. 1, în care sunt indicate şi formele de undă care 
intervin în definirea puterii de vârf. 
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Forma ideală a impulsurilor

Forma reală a impulsurilor

 
Fig. 1: Forma impulsurilor care se iau în considerare la definirea puterii de vârf. 

 
În conformitate cu aceste figuri, în cazul ideal, relaţia dintre puterea de vârf şi puterea 
medie este: 

τ
⋅=
TPP mv  

În cazul unor impulsuri care nu sunt riguros dreptunghiulare, având o formă apropiată cu 
cea din fig. 2, se obişnuieşte definirea puterii de vârf cu ajutorul relaţiei: 

GUP vv ⋅= 2  
unde Uv este tensiunea de vârf măsurabilă pe conductanţa G. Deoarece tensiunea de vârf 
poate periclita instalaţiile de microunde, existând posibilitatea străpungerii unor 
componente (ghiduri, cavităţi rezonante etc.), puterea de vârf definită prin a doua relaţie 
oferă o utilitate practică mai bună. 

p(t)

t

Puterea
de vârf

Puterea de vârf
calculată cu formula

τ
⋅=
TPP maxv

 
Fig. 2: Forma impulsului considerat pentru definirea puterii de vârf. 

 



 

 

 Puterile de înaltă frecvenţă utilizate în tehnica microundelor se împart în trei 
categorii, după mărimea lor: 
a) puteri mici : 0 ÷ 10 mW (tehnica măsurării, receptoare de semnal); 
b) puteri medii : 10 mW ÷ 10 W (telecomunicaţii); 
c) puteri mari : peste 10 W (RADAR, emiţătoare TV, aplicaţii industriale, casnice, 

medicale, ştiinţifice etc.). 
 Aparatele de măsură destinate determinării puterii medii sunt cuprinse în tab. 1. 
 
Tab.1: Aparate de măsură pentru determinarea puterii medii. 

Tip aparat Scurtă descriere 

Aparate bolometrice 
Cu puterea de microunde de măsurat se încălzeşte un rezistor; 
variaţia rezistenţei cu temperatura este folosită pentru determinarea 
puterii incidente. 

Aparate 
calorimetrice 

Puterea de microunde de măsurat este transformată în putere 
calorică, măsurabilă prin metode termice (de obicei prin viteza de 
variaţie a temperaturii). 

Aparate bazate pe 
efecte termice 

Puterea de microunde este convertită în putere calorică, producând 
un efect uşor de măsurat. 

Aparate bazate pe 
efecte mecanice 

Produc forţe sau cupluri de forţe, proporţionale cu puterea de 
măsurat. 

Aparate bazate pe 
efecte electrice 

Produc curenţi sau tensiuni de joasă frecvenţă sau continue, de 
valori proporţionale cu puterea de măsurat. 

 
Tab.2: Compararea aparatelor de măsură a puterii microundelor prin metode bolometrice. 

Tip aparat Scurtă descriere 
Bolometru 
filiform 
(barreter) 

Puterea de microunde este absorbită de un fir cu diametrul de 1 μm, 
confecţionat de obicei din platină; se calibrează cu o putere cunoscută de 
înaltă frecvenţă; se recomandă pentru măsurarea puterilor foarte mici. 

Termistor 

Materialul semiconductor este aplicat ca o impedanţă terminală a ghidului 
şi care, încălzindu-se sub acţiunea puterii de microunde, îşi modifică 
rezistenţa electrică; se calibrează cu o putere cunoscută de joasă frecvenţă; 
se recomandă pentru măsurarea puterilor mici. 

Bolometru 
Este un strat subţire din material rezistiv, cu grosimea mai mică decât 
adâncimea de pătrundere la frecvenţa de lucru; se recomandă pentru 
măsurarea puterilor mici şi mijlocii. 

 
Tab. 3: Tipuri de aparate calorimetrice pentru măsurarea puterii microundelor. 

Tip aparat Scurtă descriere 
Calorimetru 
static 

Puterea de microunde este absorbită de o impedanţă terminală; se 
calibrează cu o putere cunoscută de joasă frecvenţă. 

Calorimetru 
adiabatic 

Impedanţa terminală, absorbind puterea de microunde de măsurat, este 
înconjurată de o carcasă încălzită, anulându-se diferenţa de temperatură 
dintre ele; în acest caz, impedanţa terminală nu cedează căldură 
mediului; puterea de înaltă frecvenţă se determină din viteza de creştere 
a temperaturii. 

Calorimetru cu 
fluid 

Puterea de microunde, transformată în putere termică, este preluată de un 
fluid în mişcare; puterea se măsoară pe baza diferenţei dintre temperatura 



 

 

de intrare şi cea de ieşire a fluidului, precum şi a debitului acestuia; 
fluidul în mişcare este, de obicei, ulei, aer sau apă; există sisteme închise 
şi deschise, pentru măsurarea puterilor mijlocii şi mari. 

Calorimetru 
dublu (simetric, 
uscat) 

Aparatele de construcţie simetrică conţin două impedanţe terminale, 
având caracteristici identice, dintre care una este încălzită de puterea de 
microunde de măsurat, iar cealaltă este încălzită de o putere cunoscută, 
până la egalizarea temperaturilor; aceasta este o metodă de bază. 

 
 
Tab. 4: Tipuri de aparate bazate pe efecte termice pentru măsurarea puterii microundelor. 

Tip aparat Scurtă descriere 

Termoelement Termoelementul absoarbe puterea de microunde de măsurat, generând o 
tensiune electromotoare proporţională cu aceasta. 

Bec cu filament 
incandescent 

Becul, utilizat ca impedanţă terminală, absoarbe puterea de microunde; 
fluxul de lumină este proporţional cu puterea de măsurat. 

Celula Golay 

Într-o incintă închisă (balon), un material absorbant transformă puterea 
de microunde de măsurat în căldură, încălzind gazul din incintă; un 
perete al incintei este format dintr-o membrană elastică, deformarea 
căreia este evaluată optic sau electronic; se recomandă pentru puteri 
foarte mici. 

Dioda saturată 
Catodul unei diode cu vid, funcţionând în regim de saturaţie, este 
încălzit cu puterea de microunde de măsurat; curentul de saturaţie 
depinde de temperatura catodului şi, implicit, de puterea de microunde. 

 
 
Desfăşuraera lucrării: 
 Se încălzeşte o camtitate cunoscută de apă la diferite temperaturi şi se calculează cu 
ajutorul metodei calorimetrice puterea microundelor. 
 Se încălzeşte o cantitate cunoscută de boabe de porumb proaspăt recoltate şi se 
calculează raportul dintre durata încălzirii şi masa de apă pierdută de acestea. 
 



 
 

L12 Emiterea unui semnal cu ajutorul unei antene horn şi detecţia acestuia 
 
 
 
Consideraţii teoretice 
 

Antenele sunt componente ale tuturor sistemelor electronice care depind de spatiul liber 
ca mediu de propagare. Ele joaca un rol important în determinarea caracteristicilor sistemelor 
carora le apartin, comportându-se ca interfete între spatiul liber, pe de o parte, si emitatoare sau 
receptoare, pe de alta parte. 

Energia data de o sursa de curent continuu sau de curent alternativ pentru ca sa devina 
energie radiata, trebuie transformata mai întâi în energie de înalta frecventa. Curentii de înalta 
frecventa intra în antena care transforma energia lor în energie radiata sub forma undelor 
electromagnetice. În cazul receptiei undelor electromagnetice , fenomenele se desfasoara în sens 
invers. 
 Antena horn a aparut în dorinta de a se obtine un fascicul cu o deschidere mica si un 
câstig mai mare decât un radiator cu ghid de unda deschis. În figura 14.10.a. este prezentat un 
horn piramidal adaptat la un ghid dreptunghiular standard, iar în figura 14.10.b. este un horn 
tronconic excitat de un ghid cilindric. 
 

 
Fig. 1: Antene horn: a) horn piramidal; b) horn conic 

 
Cu notatiile din figura 2, pentru hornuri piramidale si conice, se pot determina 

dimensiunile optime pentru un câstig dat si o caracteristica de radiatie dorita, folosind graficele 
din figurile 3., 4., 5. si 6. 

Dimensiunile optime ale unui horn piramidal se determina din figura 3 cunoscând câstigul 
si lungimea de unda de lucru. 

Variatia diagramei de radiatie în functie de dimensiunile L si l se poate estima din figura 
4., unde este trasata variatia unghiului de deschidere a diagramei ϕ (fata de axa de radiatie) la 
diferite amplitudini ale câmpului în planul H si E. 
 

 
Fig.21: Principalele dimensiuni ale antenelor horn 



 
Fig. 3: Dimensiunile optime pentru un horn pyramidal în functie de câstig 

 
Daca antenele horn se folosesc pentru excitarea unei antene parabolice, tunci este mai 

importanta diagrama de radiatie, decât câstigul, iar proiectarea antenelor horn va porni invers de 
la unghiul de radiatie din figura 4. sau 6., si apoi se va verifica câstigul. 
 

 
Fig. 4: Variatia unghiului de deschidere a diagramei de radiatie fata de axa de radiatie, pentru 

diferite amplitudini ale câmpului 
 

 
Fig. 5: Dimensiunile optime pentru un horn conic în functie de câstig 



 
 

Fig. 6: Variatia unghiului de deschidere a diagramei de radiatie fata de axa de propagare, pentru diferite 
amplitudini ale câmpului 

 
 
Desfasurarea lucrarii 
 
 Pornind de la graficele 4 – 6 se vor realize estimarile pentru antenele gorn din laborator. 
 Se va realize montajul din figura si se va determina diagrama de directivitate a antenei. 
deschiderea semnalului 
 

 
 
 



Studiul ghidurilor de undă 
 
 
Ghidurile de undă functioneaza pe baza fenomenului de reflexie totala la interfata 

dintre doua medii. Ghidarea se face in jurul unei directii in spatiu. Am o regiune prin care 
unda se propaga (numita miez, cu indice de refractie mai mare) inconjurata de o regiune 
(sau mai multe) in care campul electromagnetic nu se propaga (invelis, respective 
substrat, cu indici de refractie mai scazuti). 
  

Din punct de vedere geometric, ghidurile pot fi: 
• � cu miez rectangular (ghiduri integrate; planare) (in sectiune transversala, vezi poza) 

 

 
• cu miez cilindric (fibre optice) (in sectiune transversala, vezi poza) 

 

 
 
 

 Un ghid de undă este o structură tubulară cu pereţii metalici sau dielectrici, având 
o formă cilindrică sau rectangulară. În interiorul tubului se află mediul (neconductor) în 
care se propagă undele electromagnetice. La frecvenţe înalte, singurul mod practic de 
generare şi de transmisie a radiaţiei electromagnetice necesită folosirea unor ghiduri de 
undă a căror secţiune transversală este comparabilă cu lungimea de undă a radiaţiei 
(domeniul undelor centimetrice). 

Mai jos este analizată propagarea undelor electromagnetice într-un ghid cu 
secţiunea rectangulară având pereţii perfect conductori (metalici). Presupunem că mediul 
de propagare este omogen, izotrop, liniar, staţionar, neconductor, neutru din punct de 
vedere electric (ρlib = 0) şi fără pierderi. Pentru o undă care se propagă în sensul pozitiv al 
axei z putem scrie: 
 
 
 
Desfăşurarea lucrării: 



 
Se vor măsura ghidurile de undă din laborator (figura de mai jos) şî se vor 

determina lungimile de undă critice pentru modurile H10, H11, H21, H20. puterile 
transmisen prin ghid când dielectricul este aerul. Se va realiza un tabel în care să se 
evidenţieze că pentru aceeaşi lungime de undă puterile sunt diferite, din cauza 
dimensiunilor diferite ale ghidurilor pe direcţia E . 
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