Laborator 3
Simulare în HFSS, Antena Dipol
Porniţi ANSYS Electronics Desktop, apoi porniţi HFSS apăsând pe icoana
corespunzătoare . În caz de nelămuriri accesaţi laboratorul 1.
Se verifică (şi în caz de nevoie se schimbă) că modul de lucru este Driven Modal,
HFSS > Solution Type > Modal .

Se setează unitățile de măsură pentru lungime mm , Modeler > Units > mm .

Se schimbă modul implicit de desenare prin fereastra de introducere a coordonatelor,
Tools > Options > General Options > 3D Modeler > Drawing > Dialog . Se reaminteşte că
utilizând tastele F3/F4 se poate trece între acest mod şi modul grafic (utilizând mouse-ul).

Pentru o vizualizare mai bună setaţi o transparenţă implicită de 0.7, Tools > Options
> General Options > Display > Rendering.

Se desenează antena în modul de lucru parametric. Acest mod presupune că se vor
folosi variabile pentru dimensiunile proprii structurii. Pentru dipol sunt necesare şi suficiente
trei variabile, raza şi lungimea celor două fire plus distanţa dintre fire. Modul de lucru
parametric prezintă avantajul că dimensiunile sunt introduse prin variabile care primesc o
valoare iniţială, iar în caz de nevoie schimbarea valorii numerice a variabilei conduce la
redesenarea structurii astfel încât să se ţină cont de noua valoare. De asemenea este permisă
analiza parametrică (variaţia automată a unei variabile, cu compararea rezultatelor - de
exemplu variaţia razei si verificarea modului în care se modifică frecvenţa de rezonanţă a
antenei).
Variabilele se definesc în momentul desenării. Dacă în una din poziţiile care necesită
o dimensiune se introduce un cuvânt, în cazul în care acea variabilă nu există apare fereastra
de definire a acesteia şi de introducere a valorii iniţiale. Pentru a desena un fir selectaţi Draw
> Cylinder şi introduceţi un text la rază sau înălțime.

Se verifică (şi eventual se modifică) faptul că tipul de date este lungime (Length) cu
unitatea de măsură mm. În exemplu se folosesc ca variabile denumirile "raza", "lung",
"port_l" cu valorile iniţiale 0.5mm, 39.5mm, 1mm respectiv. Se va desena antena in lungul
axei OZ, simetrică faţă de origine (de aici rezultând poziţionarea centrului 0, 0, port_l/2).
Important! Denumirile nu sunt esenţiale, puteţi folosi şi alte cuvinte dacă doriţi, e
însă esenţial să păstraţi consistenţa pe parcursul lucrării (dacă aţi ales să denumiţi variabila
"X" folosiţi acelaşi "X" în continuare unde apare necesară dimensiunea respectivă).

După desenarea primului fir îl vom crea pe al doilea simetric. Ținând cont de modul
particular de alegere a coordonatelor putem crea al doilea cilindru prin rotire cu 180° în jurul
axei OX sau OY (! nu OZ - implicit). Selectaţi cilindrul desenat şi apoi selectaţi Edit >
Duplicate > Around Axis alegeţi axa X sau Y si introduceţi unghiul de 180°, Număr total 2.
Avantajul duplicării constă în faptul ca al doilea cilindru va păstra aceleaşi dimensiuni
parametrizate cu aceleaşi variabile ca în cazul primului cilindru.

În conformitate cu metoda prezentată la lucrarea 2 atribuiţi un material (cupru /
cooper) pentru cele două fire.
Se introduce excitaţia pentru realizarea simulării. Semnalul de intrare va consta în
fixarea unui anume câmp electromagnetic între cele două fire. Zona în care se depune
semnalul de intrare (denumirea generică este Port) se desenează ca un dreptunghi. Selectaţi
Draw > Rectangle şi desenaţi un dreptunghi (! model de suprafaţă nu de volum) între cele
două fire, ca în figurile următoare.

Selectaţi dreptunghiul desenat şi definiţi-l ca zonă de introducere a smnalului de
intrare HFSS > Excitations > Assign > Lumped Port.

La definiţia portului, în trei paşi succesivi, alegeţi numele portului (P1), desenaţi linia
de integrare între centrele celor doi cilindri şi introduceţi impedanţa de renormalizare de 73Ω.

Verificaţi succesul definirii portului în Project Manager > Excitations > P1. Situaţia
de pe ecran ar trebui să fie identică cu figura următoare.

Se defineşte zona de calcul (Open Region: în afara acestei zone HFSS consideră
propagare liberă a undelor în vid, fără influenţă din partea altor obiecte, nici măcar a antenei
desenate). Open region determină trecerea de la situaţia de câmp apropiat/câmp îndepartat.
Selectaţi HFSS > Model > Create Open Region. Ca în figurile următoare alegeţi frecvenţa
de interes (în jur de 1.9GHz) şi condiţii la limită de tip radiaţie.

În caz de succes se obţine o suprafaţă de radiaţie paralelipipedică care va înconjura
cele două fire la distanţa corespunzătoare.

Adăugaţi o soluţie. Selectaţi HFSS > Analysis Setup > Add Solution Setup.

În primele două tab-uri ale ferestrei alegeţi frecvenţa în jurul căreia doriţi să aveţi
rezultate corecte (1.9GHz), numărul maxim de paşi 12, numărul minim de paşi 4 şi selectaţi
motorul de simulare iterativ. La frecvenţa indicată se va face segmentarea structurii.

După realizarea segmentării se va realiza o analiză de bandă largă. Selectaţi soluţia
definită anterior (Project Manager > Analysis > Setup1) şi adăugați o soluţie de bandă largă
în jurul frecvenţei corespunzătoare soluţiei HFSS > Analysis Setup > AddFrequency
Sweep.

Selectaţi HFSS > Validation Check pentru a verifica faptul că toţi paşii necesari au
fost îndepliniţi.

Selectaţi HFSS > Analyze All pentru a porni simularea. Apăsaţi butonul Show
Progress pentru a urmări evoluţia soluţiei.

După terminarea simulării se vor afişa rezultatele care oferă informaţii utile despre
antenă.
Selectaţi HFSS > Results > Create Modal Solution Data Report > Rectangular
Plot pentru a afişa parametrul S corespunzător portului de intrare P1 (în dB). Se observă
frecvenţa de rezonanţă a antenei. Pentru a afla valoarea exactă se poate pune un marker pe

ecran în poziţia dorită, fie prin click dreapta pe grafic şi alegerea comenzii Marker > Add
Marker sau din meniu Report2D > Marker > Add Marker.

Pentru a vizualiza impedanţa de intrare în antenă selectaţi HFSS > Results > Create
Modal Solution Data Report > Rectangular Plot, selectaţi "Z Parameter" (Category) şi
"im" (Function) şi apăsaţi butonul New Report, după care, fără a închide fereastra selectaţi
"re" (Function) şi apăsaţi butonul Add Trace pentru a afişa partea reală şi imaginară pe
acelaşi grafic. Utilizaţi din nou comanda Add Marker pentru a observa frecvenţa la care
partea imaginară a impedanţei trece prin zero. La aceeaşi frecvenţă aplicaţi un marker pe
curba părţii reale a impedanţei.

Pentru a vizualiza caracteristica de directivitate selectaţi HFSS > Results > Create
Far Fields Report > 3D Polar Plot, selectaţi "Directivity" (Category), DirTotal (Quantity) şi
"none" (Function) şi apăsaţi butonul New Report. Repetaţi procedura şi în lista function
alegeţi "dB" pentru a reprezenta directivitatea şi în coordonate logaritmice.

Pentru alte metode de reprezentare a directivităţii selectaţi HFSS > Results > Create
Far Fields Report > Rectangular Plot, şi HFSS > Results > Create Far Fields Report >
Radiation Pattern, apoi selectaţi "Directivity" (Category), DirTotal (Quantity) şi

"dB"

(Function). Pentru a afişa rezultatul pentru o singură valoare a unghiului Phi alegeţi tab-ul
Families şi pentru variabila Phi înlocuiţi "All" cu "0deg".

Adaptarea dimensiunilor antenei
Din rezultate se poate observa faptul că antena rezonează la 1.74GHz în loc de
1.9GHz. Pentru a crea o antenă pentru 1.9GHz va trebui modificată lungimea celor două fire.
Se modifică valoarea parametrului corespunzător în fereastra HFSS > Design Properties, şi
se repetă simularea până se obţine o antenă cu frecvenţa de rezonanţă dorită.
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