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আজকেি আক োচয রিষয়

মোইকরোওকয়ভ উপোদোনগুর ি ধোিণো।



3.1 মমৌর ে মোইকরোওকয়ভ উপোদোন, (i) ওকয়ভ গোইড টিজ, (ii) মযোরজে টি, (iii) রিরিন্ন যন্ত্র, (iv) অ্যোডজোকেি  মেজ 
রিেটোি, (v) হোইরিড রিিং (ইঁদিু-জোরি), (vi) েোপর িং মরোি, (vii) েোপর িং  পু, (viii) ওকয়ভ গোইড ফ্ল্যোঞ্জ, (ix) ম োিোকনো 
জকয়ন্ট, (x) ট্রোকভ  রডকটক্টি, (xi) মমোড সোকরসোি, (xii) irises, (xiii) টিউরনিং মপোে এিিং সু্ক্র

এেটি ওকয়ভগোইড টি এেটি 3-মপোটট  রডভোইস যো এেটি ওকয়ভগোইড রসকেকম িরি রিভি িো 
এেরিি েিকি িযিহোি েিো মযকি পোকি। এটি তিরি হয় যখন রিনটি ওকয়ভগোইড টিউি ইিংকিরজ 
িণটমো ো 'T' আেোকি সিংযুি থোকে। এখোন মথকেই এি নোম একসকে। ওকয়ভগোইড টি দটুি রধোন 
ধিকনি



ওকয়ভগোইড টিকজি দটুি রধোন ধিন িকয়কে: 

১. E-মেন ওকয়ভগোইড টি। এেটি ওকয়ভগোইড টি এেটি 3 মপোটট  রডভোইস যো পোওয়োি 
রডভোইডোকিি অ্নরুূপ।
২. H মেন ওকয়ভগোইড টি।

ই-প্লেন টি

ই-সমতল িী একটি ভ োল্টেজ বো সিসিজ িম্মিলন হয়। নীল্টেি সেল্টে ভেখোল্টনো ওল্টয় গোইল্টেি সবি্তৃত মোেো বিোবি

একটি আয়তল্টেেোকোি স্লি ভকল্টি একটি ওল্টয় গোইল্টেি িোল্টে একটি িোইেআম মিংযুক্ত কিো হয়।



যসে ই-ভেন জংশন িম্পূর্ ম োল্টব প্রসতিম এবং যসে তিঙ্গ িোইেোম ম সেল্টয় প্রল্টবশ কল্টি। ভয তিঙ্গগুসল

মূল বোহুগুসল ভেল্ট়ে যোয় ভিগুসল িমোন এবং পয মোল্টয় সবপিীত। ভযল্টহতু ববেুুসতক ভেল্টেি লোইনগুসল

ভপোিম 1 এবং 2 ভেল্টক ভবি হওয়োি িময় তোল্টেি সেক পসিবতমন কল্টি, তোই এটিল্টক ই-ভেন টি বলো

হয়। ভয ভকোন িংল্টকত যো সব ক্ত কিো হল্টব অেবো ভয ভকোন েুটি িংল্টকত যো একম্মেত কিো হল্টব তো E

বোহুল্টত খোওয়োল্টনো হল্টব।

H প্লেন টি

H-প্লেন টি একটি বতমমোন, শোন্ট বো িমোন্তিোল জংশন। ভযল্টহতু িোইেোল্টম মি অেটি প্রধোন ওল্টয় গোইল্টেি

H ভেল্টেি িমতল্টলি িমোন্তিোল, তোই এল্টক H-Plane Tee বলো হয়। একটি আয়তল্টেেোকোি স্লি একটি

লম্বো ওল্টয় গোইল্টেি িরু মোেো বিোবি কোিো হয় এবং নীল্টেি সেল্টে ভেখোল্টনো হল্টয়ল্টে এমন একটি

িোইেআম মিংযুক্ত েোল্টক।

যসে H- িমতল জংশনটি িম্পূর্ মরূল্টপ িমোন্তিোল হয় এবং তিঙ্গগুসল িোইেোল্টম মি মধু সেল্টয় প্রল্টবশ কল্টি,

প্রধোন তিঙ্গগুসল ভেল্ট়ে যোওয়ো তিঙ্গগুসল মোেো এবং পয মোল্টয় িমোন।



মযোরজে টি
এেটি মযোরজে টি িো হোইরিড টি হ  এেটি 4 মপোটট  ওকয়ভগোইড টি যো এেটি ই-মেন এিিং এইচ-
মেন ওকয়ভগোইড টি এি সিংরমশ্রণ ।
এেটি মযোরজে টিকি চোিটি মপোটট  িকয়কে:
•মপোটট  1 - মপোটট  4 - সোম মপোটট
•সহ -তিরখে
•মপোটট  2 - সহ -তিরখে
•মপোটট  3 – রডেোকিন্স

https://www-everythingrf-com.translate.goog/community/what-is-an-e-plane-waveguide-tee?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bn&_x_tr_hl=bn&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
https://www-everythingrf-com.translate.goog/community/what-is-an-h-plane-waveguide-tee?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bn&_x_tr_hl=bn&_x_tr_pto=ajax,sc,elem


এেটি মযোরজে টি এি অ্পোকিিন:
মেস 1: যখন সমোন মোিোি দটুি রসগনযো  মপোটট  1 এিিং 2 মথকে খোওয়োকনো হয়, আমিো মপোটট  3 এ এেটি িনূয 
পোই এিিং মপোটট  4 এ দটুি রসগনযোক ি মযোগে  পোই।
মেস 2: যখন মপোটট  4 এি মোধযকম এেটি সিংকেি খোওয়োকনো হয়, িখন এটি মপোটট  1 এিিং 2 এি মকধয 
সমোনভোকি রিভি হকয় যোয় এিিং উভয় আউটপুট পযটোয়রকম থোকে। মপোটট  3 মথকে মেোন আউটপুট আকস নো।
মেস 3: যখন মপোটট  3 এি মোধযকম এেটি রসগনযো  খোওয়োকনো হয়, আমিো সমোন মোিোি আউটপুট পোই রেন্তু 
মপোটট  1 এিিং 2 এ রিপিীি মেজ (রসগনযো গুর  মেকজি 180 রডরি িোইকি)। মপোটট  4 এ আউটপুট িনূয।
এেটি যোদ ুটি আদিটভোকি ক্ষরিহীন। রেন্তু মযোরজে টি -এি সিকচকয় িড় অ্সুরিধো হ ররিরিকেি অ্সোমঞ্জসযিোি 
েোিকণ এি মকধয ররিে ন মদখো মদয়, যোি েক  রেেু মোিোয় রিদযুৎ ক্ষরি হয়। এই ররিে নগুর  রমক  
অ্রিমোইজ েকি েমোকনো মযকি পোকি।



মযোরজে টি এি অ্যোরেকেিন

•মযোরজে টি জিংিন ররিিন্ধেিো পরিমোপ েিকি িযিহৃি হয়।

•মযোরজে টি এেটি ডুকেক্সোি রহসোকি িযিহৃি হয়

•মযোরজে টি রমক্সোি রহকসকি িযিহৃি হয়

•মযোরজে টি জিংিন মোইকরোওকয়ভ রিজ, মোইকরোওকয়ভ তিষমযম ূে ইিযোরদ রহসোকিও িযিহৃি 
হয়।



3.২ Hybrid ring (rat-race

 যসে ভকোন িংল্টকতল্টক মুোম্মজক-টি-এি বোহুল্টত খোওয়োল্টনো হয়, তোহল্টল এটি েুটি

আউি-ভেজ উপোেোনগুসলল্টত সব ক্ত হল্টব। সেে 1-67 এ ভেখোল্টনো হল্টয়ল্টে, ভেখুন

(A), এই েুটি উপোেোন a এবং c বোহুল্টত েল্টল যোল্টব। খ বোহুল্টত প্রল্টবল্টশি

িংল্টকতটি সে বোহুল্টত প্রল্টবশ কিল্টব নো কোির্ সে বোহুি প্রল্টবশদ্বোল্টি শূনু িম্ভোবুতো

সবেুমোন। খ বোহুি িীমোনো শতম পূির্ কিল্টত এই িমল্টয় িম্ভোবুতো শনূু হল্টত

হল্টব। িম্ভোবনোি এই অনুপসিসত ভেখো যোয় (B) এবং (C) ভযখোল্টন খ বোহুল্টত E 

ভেল্টেি মোেো তীল্টিি বের্ঘ মু দ্বোিো সনল্টেমসশত হয়। ভযল্টহতু ই লোইনগুসল খ বোহুি

ভকল্টে িব মোসধক এবং প্রোল্টন্ত িব মসনম্ন ভযখোল্টন সে বোহুি প্রল্টবশদ্বোি অবসিত, তোই সে

বোহুি মুখ জলু্ট়ে ভকোন িম্ভোবু পোে মকু ভনই।

সেে 1-67A। - মুোম্মজক-টি ইনপুি িু আম ম খ।সেে 1-67B। - মুোম্মজক-টি ইনপুি িু আম মখ

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=bn&ajax=1&prev=search&elem=1&se=1&u=http://armyintelligence.tpub.com/it0350a/it0350a0017.htm
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=bn&ajax=1&prev=search&elem=1&se=1&u=http://nuclearpowertraining.tpub.com/h1011v1/css/Potential-Difference-29.htm


সেে 1-67C। - মুোম্মজক-টি ইনপুি িু আম ম খ।

িংল্টেল্টপ, যখন মুোম্মজক-টি হোইসিে জংশল্টনি আম ম b ভত একটি ইনপিু প্রল্টয়োগ কিো

হয়, তখন অস্ত্র a এবং c ভেল্টক আউিপুি সিগনুোল এল্টক অপল্টিি িোল্টে 180 সেসি

েলূ্টি েোল্টক এবং d বোহুল্টত ভকোন আউিপুি হয় নো।

মুোম্মজক-টি এি সে বোহুল্টত একটি িংল্টকত খোওয়োল্টনোি িময় ভয ম্মিয়ো র্ঘল্টি তো সেে 1-

68 এ সেম্মেত কিো হল্টয়ল্টে। H- িোইপ T জংশল্টনি মল্টতো, d বোহুল্টত প্রল্টবল্টশি

িংল্টকতটি a এবং c বোহুগুসলল্টক সব ক্ত কল্টি এবং আউিপুি সহিোল্টব িসিল্টয় ভেয় যো

এল্টক অপল্টিি িোল্টে এবং ইনপুল্টিি িোল্টে পয মোয়িল্টম েোল্টক। গসতশীল E ভেল্টেি

আকৃসত িংখুোযুক্ত বো াঁকো িুকিো দ্বোিো ভেখোল্টনো হয়। E ভেেটি d বোহুি সনল্টে েল্টল

ভগল্টল, পল্টয়ন্ট 2 এবং 3 িমোন িম্ভোবনোয়। শম্মক্ত িমোন োল্টব বোহু a এবং c ভত সব ক্ত

হয় এবং উ য় বোহুি E ভেেগুসল আকৃসতল্টত অস ন্ন হল্টয় যোয়। ভযল্টহতু খ বোহুি উ য়

পোল্টশ িম্ভোবুতো িমোন, সব বোহুল্টত প্রল্টবশদ্বোল্টি ভকোন িম্ভোবু পোে মকু ভনই, েল্টল ভকোন

আউিপুি ভনই।



সেে 1-68। - মুোম্মজক-টি ইনপুি িু আম ম সে।

যখন একটি ইনপুি সিগনুোল একটি বোহুল্টত খোওয়োল্টনো হয় ভযমন সেে 1-69 এ ভেখোল্টনো

হল্টয়ল্টে, শম্মক্তি একটি অংশ সব বোহুল্টত িংযুক্ত কিো হয় কোির্ এটি একটি ই-িোইপ টি

জংশল্টন েোকল্টব। H- িোইপ জংশল্টনি ম্মিয়োি কোিল্টর্ সিগনুোল্টলি একটি িমোন অংশ d 

বোহুল্টত যুক্ত হয়। সি বোহুল্টত েুটি ভেে িল্টয়ল্টে যো এল্টক অপল্টিি িোল্টে ভেল্টজি

বোইল্টি। অতএব ভেেগুসল বোসতল হয়, যোি েল্টল সি বোহুল্টত ভকোন আউিপুি হয় নো। এই

ম্মিয়োি সবপিীতটি র্ঘল্টি যসে সি আল্টম মি মল্টধু একটি িংল্টকত খোওয়োল্টনো হয়, যোি েল্টল b 

এবং d বোহুল্টত আউিপুি হয় এবং aবোহুল্টত ভকোন আউিপুি েোল্টক নো।



হাইব্রিড ব্র িং । - এক ধিল্টনি হোইসিে জংশন যো মুোম্মজক-টি-এি পোওয়োি িীমোবদ্ধতো

অসতিম কল্টি হোইসিে সিং, যোল্টক য মোি ভিিও বলো হয়। সেে 1-71, স উ (এ) -এ

সেম্মেত হোইসিে সিং আিল্টল মুোম্মজক-টি-এি একটি পসিবতমন। এটি একটি বতৃ্তোকোি

পুোিোল্টন ম edাোলোই কিো আয়তল্টেেোকোি ওল্টয় গোইে দ্বোিো সনসম মত। বোহুগুসল বতৃ্তোকোি

ওল্টয় গোইল্টেি িোল্টে যুক্ত হল্টয় ই-িোইপ টি জংশন বতসি কল্টি। ভেখুন (সব)

ভশো, তিঙ্গদেল্টর্ঘ মু , একটি হোইসিে সিং িটিক োল্টব কোজ কিোি জনু প্রল্টয়োজনীয় মোেো।

সেে 1-71A। - তিঙ্গদের্ঘ মু পসিমোপ িহ হোইসিে সিং । সেে 1-71B। - তিঙ্গদের্ঘ মু পসিমোপ িহ হোইসিে সিং।

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=bn&ajax=1&prev=search&elem=1&se=1&u=http://electriciantraining.tpub.com/14184/css/Wavelength-20.htm
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=bn&ajax=1&prev=search&elem=1&se=1&u=http://electriciantraining.tpub.com/14184/css/Wavelength-20.htm


3.3 িিঙ্গ রমটোকিি েোকজি নীরি িণটনো েি

েোজ নীরি
যখন এেটি অ্জোনো রিকেোকয়রন্স সিংকেি রমটোকি রকয়োগ েিো হয় িখন এটি অ্যোমরেেোয়োকি চক  যোয় যো 
দিুট  সিংকেিকে িোরড়কয় মিোক । ... এই রট্রগোিটি Sine িিঙ্গকে এেটি িগটোেোি িিকঙ্গ রূপোন্তরিি েকি, 

যো রমোগি Pulse আেোকি, মযখোকন এেটি Pulse এেটি ধনোত্মে এিিং এেে Negative value এেটি 
single signal মোকনি সমোন।



Cavity Wavemeter

ওকয়ভরমটোিটি সোধোিণি মোইকরোওকয়ভ রিকেোকয়রন্স পরিমোকপি জনয িযিহৃি হয়। রডভোইস এেটি 
Resonant cavity িযিহোি েকি। Cavity অ্নিুোল্টি রিকেোকয়রন্স এেটি েোঙ্গোকিি মোধযকম পরিিরিট ি হয়, যো 
যোরন্ত্রেভোকি এেটি মোইকরোরমটোি মমেোরনজকমি সোকথ সিংযুি।cavity েঞ্জোকিি চ োচ  গহ্বকিি আেোি হ্রোস 
েকি এিিং অ্নিুণনিী িো িরৃি েকি। রিপিীিভোকি, গহ্বকিি আেোকিি িরৃি (েঙ্গোি রিযোহোি েকি তিরি) 
এি িীি রিকেোকয়রন্স হ্রোস েকি। পিীক্ষো েিো যন্ত্রপোরি মথকে মোইকরোওকয়ভ িরি িিঙ্গরমটোকি খোওয়োকনো 
হয় দটুি ইনপুট, A িো B- এি মোধযকম। সিংকিোধনেোিী িিট মোন রমটোি M রনকদট রিি হয়



3.4  আইকসোক টি এিিং সোর্কট ক টি দটুি রনমটোকণি িণটনো দোও

একটি জংশন িোকুমল্টলিি বো আইল্টিোল্টলিল্টিি কোজকম মভবোঝোি জনু সনম্নসলসখত সবষয়গুসল

সবল্টবেনো কিো প্রল্টয়োজন।
 ভেসিি অঞ্চল

 মুোগল্টনটিক িোসকমি

 ইমল্টপল্টেন্স ট্রোন্সেিল্টমশন

 ট্রোন্সসমশন লোইন ম্মজওল্টমটট্র

 িংল্টযোগকোিী

প্লে াইি অঞ্চল

একটি প্লে াইি সেস্ক এবং ওয়োই-জংশন ভেল্টক 3 টি ট্রোন্সসমশন লোইল্টনি ভেে ভযখোল্টন প্রকৃত

িঞ্চোলন র্ঘল্টি। এই অঞ্চল্টলি একটি  োল ভবোঝোি জনু, িংবহন এবং ভেল্টিোমুোগল্টনটিক

অনুির্ল্টনি ধোির্োটি িংল্টেল্টপআল্টলোেনো কিো প্রল্টয়োজন। ব্রিত্র 1 এ ভেখোল্টনো হল্টয়ল্টে সক োল্টব

একটি জংশন িোকুমল্টলিি কোজ কল্টি তো বুোখুো কিোি জনু একটি িোধোির্ মল্টেল বুবহোি

কিো ভযল্টত পোল্টি ।





কটি ভেিোইি সেল্টস্ক প্রল্টয়োগ কিো একটি িংল্টকত েুটি িমোন, বতৃ্তোকোি ভপোলোিোইজে পোেো-র্ঘূর্ মমোন তিঙ্গ উৎপন্ন কিল্টব যো ভবগ rot+ এবং

ω- এ র্ঘুিল্টব। একটি বতৃ্তোকোি ভপোলোিোইজে তিল্টঙ্গি ভবগ ভযমন এটি একটি েুম্বকীয় পেপোতেুষ্ট মোইল্টিোওল্টয় ভেিোইি উপোেোল্টনি

মোধুল্টম প্রেোি কল্টি তোি আবতমল্টনি সেল্টকি উপি সন মি কিল্টব। যেোযে ভেিোইি উপোেোন সনব মোেন কল্টি এবং ভেৌম্বকীয় ভেল্টেি পেপোত

কল্টি তিল্টঙ্গি পয মোয় ভবগ এক সেল্টক ভ্রমল্টর্ি সবপিীত সেল্টক ভ্রমল্টর্ি তিল্টঙ্গি ভেল্টয় ব়ে কিো যোয়। যসে ভপোিম 1 এ িংল্টকত প্রল্টয়োগ কিো হয়

তোহল্টল েুটি তিঙ্গ ভপোিম 2 এ পয মোয়িল্টম ভপৌৌঁেোল্টব এবং ভপোিম 3 এ বোসতল হল্টব। ভেৌম্বক ভেে. ওয়োই-জংশল্টনি প্রসতিোল্টমুি কোিল্টর্, 

অনুোনু ভপোিম িংসমশ্রল্টর্ি জনু অনুরূপ েলোেল পোওয়ো ভযল্টত পোল্টি।বোসহুক োল্টব িোকুমল্টলিি ভেৌম্বক বোয়োসিং ভেল্টেি ভমরুকিল্টর্ি

উপি সন মি কল্টি িংল্টকত প্রবোহল্টক র্ঘস়েি কো াঁিোি সেল্টক বো র্ঘস়েি কো াঁিোি সেল্টক সনল্টেমশ কল্টি বল্টল মল্টন হয়।

যখন ভেিোইি উপোেোন েুম্বসকত হয় তখন ইল্টলকট্রল্টনি ভেৌম্বকীয় মুহতূ মগুসল বোয়োসিং েুম্বকীয় ভেল্টেি িমোনুপোসতক সিল্টকোল্টয়ম্মন্সল্টত

সপ্রল্টিি কল্টি। ভেল্টিোমুোগল্টনটিক অনুির্ন র্ঘল্টি যখন একটি র্ঘূর্ মোয়মোন আিএে ভেৌম্বকীয় ভেল্টেি একই সেক এবং সিল্টকোল্টয়ম্মন্স েোল্টক যো

ভেিোইি পেোল্টে মি পূব মবতী ইল্টলকট্রল্টনি মল্টতো। আিএে িংল্টকত ভেল্টক ভেিোইি উপোেোন পয মন্ত শম্মক্তি িব মোসধক িংল্টযোজন

ভেল্টিোমুোগল্টনটিক অনুির্ল্টন র্ঘিল্টব। র্ঘূর্ মল্টনি সেক বো আিএে সিগনুোল্টলি সিল্টকোল্টয়ম্মন্স পসিবসতমত হল্টল, নূুনতম িংল্টযোজন র্ঘিল্টব। এই

র্ঘিনোগুসল বুোখুো কিোি জনু একটি িিল উপমো বুবহোি কিো ভযল্টত পোল্টি। একজন বুম্মক্তি জনু আনন্দেোয়ক েল্টিি মল্টধু েোকো

বুম্মক্তল্টেি কোল্টে আইল্টিম ভপ্রির্ কিো িহজ হয় যসে ভি একই সেল্টক এবং একই গসতল্টত েলমোন েোল্টক এবং যসে উ য়ই সবপিীত সেল্টক

অিিি হয় তল্টব ভিগুসল পোি কিো আিও কটিন।

ভেল্টিোমুোগল্টনটিক ভিল্টজোনুোল্টন্স জংশন িোকুমল্টলিিল্টক পেপোত কিো কোমু নয় কোির্ িোকুমল্টলিিটি অতুন্ত েসতকোিক হল্টব। খুব কম

বোয়োসিং েুম্বকীয় ভেেগুসলল্টতও উচ্চ িসন্নল্টবশ েসত হল্টত পোল্টি। এই ভেে েসতি ভেেটি এই িতু ভেল্টক উে্ ূত হয় ভয প্রল্টয়োগকৃত

ভেৌম্বকীয় ভেেটি ভেিোইি উপোেোল্টনি পেৃক ভেৌম্বকীয় ভেোল্টমনগুসলল্টক িম্পূর্ মরূল্টপ পসিপূর্ মবো িোসিবদ্ধ কিোি জনু যল্টেষ্ট নয়। যসেও

সনেু ভেে এবং ভেল্টিোমুোগল্টনটিক অনুির্ন উ য় ভেল্টেই উচ্চেসত ভেখো যোয়,



3.5 . আইকসোক টি এিিং সোর্কট ক টকিি নীরি িণটনো েি

সার্ক লুলি :

আসম মোসেল্টপোিম সে োইি গিল্টনি জনু আইল্টিোল্টলিিগুসলল্টক একিোল্টে িংযুক্ত কিো ভযল্টত পোল্টি

ভযখোল্টন তোল্টেি সবম্মিন্নতোি ববসশল্টষ্টুি উপি সন মি কল্টি একটি অপটিকুোল সিগনুোল সে োইিটিল্টক

ভশষ িোসম মনোল্টল ভেল্ট়ে সেল্টত পোল্টি অেবো এটি পিবতী িংযুক্তআইল্টিোল্টলিল্টিি সেল্টক প্রবোসহত হল্টত

পোল্টি।

ii। েলস্বরূপ সে োইিটি িোধোির্ত একটি িোকুমল্টলিি সহিোল্টব পসিসেত, অপটিকুোল সিগনুোল্টলি পে

ভেল্টক এি নোম িহর্ কল্টি যো একটি বন্ধ লুপ বো একটি বতৃ্ত অনুিির্ কল্টি।

iii। এই ধিল্টনি একটি যন্ত্র সেে .2.২১ (খ) এ ভেখোল্টনো হল্টয়ল্টে ভযখোল্টন সতনটি আইল্টিোল্টলিি পিস্পি

িংযুক্ত হল্টয় একটি সতন-ভপোিম সে োইি বতসি কল্টি যো পশ্চোেপে প্রসতেলনগুসল পসিতুোগ কল্টি নো

বিং অনু সবম্মিন্নতোি সেল্টক পসিেোসলত কল্টি।

iv। অতএব িংল্টকতটি আইল্টিোল্টলিি 1 ভেল্টকআইল্টিোল্টলিি 2 এ ভ্রমর্ অবুোহত িোল্টখ এবং অবল্টশল্টষ

এটি আইল্টিোল্টলিি 3 এি ভশষ িোসম মনোল্টল ভশষ হয়।

v। িংল্টকত ইনপুি ভপোিম 1 এ সেল্টি যোওয়ো ভিোধ কিোি জনু, িোধোির্ত ভপোিম 3 এবং ভপোিম 1 এি মল্টধু

ভকোন িংল্টযোগ অনুল্টমোসেত নয়।

vi যখন ভপোিম 1 ভেল্টক ভপোিম 2 এ একটি িংল্টকত ভপ্রির্ কিো হয়, তল্টব, সে োইিটি একই িোল্টে

আল্টিকটি অপটিকুোল সিগনুোলল্টক ভপোিম 2 ভেল্টক ভপোিম 3 এ ভ্রমল্টর্ি অনুমসত ভেয়।



সেে 4.21: অপটিকুোল সবম্মিন্নতো এবং প্রেলন: (ক) একটি অপটিকুোল েোইবোি সবম্মিন্নকিল্টর্ি কোয মকিী

পসিকসিত; (খ) সতন ভপোিম অপটিকুোল িোকুমল্টলিি; (গ) েোি ভপোিম অপটিকুোল িোকুমল্টলিি

vii। একটি েোি-ভপোিম অপটিকুোল িোকুমল্টলিি যো সতনটি ভপোিম সে োইল্টিি অনুরূপ োল্টব কোজ কল্টি সকন্তু একটি

অসতসিক্ত আইল্টিোল্টলিোি অন্ত ুমক্ত কল্টি সেে 4.21 (c) এ প্রেসশ মত হয়।

viii যসেও বহৃত্তি িংখুক ভপোল্টিমি িোল্টে একটি িোকুমল্টলিি বতসি কিো িম্ভব, তল্টব ভপোল্টিমি িংখুো বমৃ্মদ্ধি িোল্টে

সে োইল্টিি জটিলতো বমৃ্মদ্ধ পোয় এবং অতএব অনুশীলল্টন ভকবলমোে সতনটি বো েোিটি ভপোিম িোকুমল্টলিি

অপটিকুোল ইন্টোিকোল্টনকশল্টনি জনু উপকোিী প্রমোসর্ত হল্টয়ল্টে

ix। বোসর্ম্মজুক োল্টব উপল ু অপটিকুোল িোকুমল্টলিিগুসল 1 সেসব এি কোেোকোসে িসন্নল্টবশ েসত এবং 1.3 এবং

1.5 μm িংল্টকত তিঙ্গদের্ঘ মুল্টক ভকে কল্টি 40 ভেল্টক 50 সেসব িীমোি মল্টধু উচ্চ সবম্মিন্নতো প্রেশ মন কল্টি।



কুোস টি ভিল্টজোল্টনিি কী?

কুোস টি ভিল্টজোল্টনিল্টিি িংজ্ঞো হল একটি ইল্টলকট্রসনক সে োইি যো িোধোির্ত একটি ধোতব ভেয়োল দ্বোিো

আবদ্ধ একটি িোন সনল্টয় গটিত যোি মল্টধু অনুিসর্ত ইল্টলল্টরোমুোগল্টনটিক ভেেগুসল উল্টত্তম্মজত হল্টত পোল্টি

এবং মোইল্টিোওল্টয় সিল্টেল্টম বুবহোল্টিি জনু ভবি কিো যোয়। এটিি এক বো একোসধক সিল্টকোল্টয়ম্মন্সগুসলল্টত

ভেোলোল্টনোি একটি স্বতন্ত্র প্রবর্তো িল্টয়ল্টে এবং একটি িল্টব মোচ্চ প্রশস্ততোয় ববসশষ্টুযুক্ত। তেসতসিক্ত, এই

সিল্টকোল্টয়ম্মন্সগুসল মোেো এবং  ি দ্বোিো বো অনুোনু গুর্োবলী ভযমন শোব্দ, তস়েৎেুম্বকীয় বো ববেুুসতক দ্বোিো

পসিেোসলত হয়।

একটি গহ্বল্টিি অনুির্নকোিী একটি ভর্ঘি সনল্টয় গটিত ভযখোল্টন একটি েো াঁকো জোয়গোি মোেোগুসল অনুির্ন

সিল্টকোল্টয়ম্মন্স সনধ মোির্ কল্টি। িংল্টেল্টপ, একটি গহ্বি অনুির্নকোিী স্বো োসবক োল্টবই অনুোনু তিঙ্গদেল্টর্ঘ মুি

তুলনোয় সকেু সিল্টকোল্টয়ম্মন্স (অনুির্ন সিল্টকোল্টয়ম্মন্স) এ উচ্চতি প্রশস্ততোি িোল্টে ভেোলোয়। িোধোির্ োল্টব, 

অিংখু অনুির্নশীল সিল্টকোল্টয়ম্মন্স এর্টি প্ল ৌত ব্রসলেম ভেল্টক উে্ ূত হয় যো এক সেসিি ভবসশ

স্বোধীনতো প্রেশ মন কল্টি (DOF)।

সবপিীল্টত, একটি িুিসেত এলসি (ইেোক্টি/কুোপোসিিি) িোসকমল্টিি িীমোবদ্ধতো িীমোবদ্ধতো িল্টয়ল্টে যো

এটিল্টক একটি একক িংকীর্ মবর্ মোলী বুোল্টে িীমোবদ্ধ কল্টি। িোমসিক োল্টব, উচ্চ সিল্টকোল্টয়ম্মন্সগুসলল্টত

3.6 Cavity Resonator অ্পোকিিকনি নীরি িণটনো েি

https://resources-pcb-cadence-com.translate.goog/blog/2019-physical-multi-board-assembly-strategies-created-with-superior-pcb-design-tools?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bn&_x_tr_hl=bn&_x_tr_pto=ajax,sc,elem


একটি গহ্বি অনুির্ক এি কোয মকোসিতো

ভবসশি োগ অনুির্ন গহ্বি একটি ওল্টয় গোইে বো উচ্চ-পোিসমটিস টি েোইল্টলসরক উপোেোনগুসলি বন্ধ বো

স্বি-িোসকমিযুক্ত সব োগ ভেল্টক বতসি হয়। কোয মকোসিতোি ভেল্টে, ববেুুসতক এবং ভেৌম্বকীয় শম্মক্তি িঞ্চয়

সনল্টজই অনুির্ন গহ্বল্টিি মল্টধু িঞ্চোসলত হয়। তেুপসি, গহ্বল্টিি ভেয়োল্টলি িীমোবদ্ধ পসিবোসহতো এবং গহ্বি

পূির্কোিী উপোেোনগুসলি েোইল্টলসরক েসতি কোিল্টর্ শম্মক্তি একমোে েসত হয়।

প্রসতটি গহ্বল্টি, আপসন একোসধক অনুিসর্ত সিল্টকোল্টয়ম্মন্স পোল্টবন যো EM ভেল্টেি ভমোল্টেি িোল্টে িম্পসকমত, 

গহ্বল্টিি ভেয়োল্টল প্রল্টয়োজনীয় িীমোনো শতম বজোয় িোল্টখ। এই িীমোনো অবিোি কোিল্টর্ যো অনুির্ল্টন পূির্

কিল্টত হল্টব (গহ্বল্টিি ভেয়োল্টলস্পশ মকোতি ববেুুসতক ভেে অবশুই শূনু হল্টত হল্টব), ভযল্টহতু এটি গহ্বল্টিি

বের্ঘ মু অনুিির্ কল্টি, এটি অনুির্ল্টন অধ ম-তিঙ্গদেল্টর্ঘ মুি একটি পূর্ মিংখুো গুর্ক হল্টত হল্টব।

অতএব, আপসন একটি অনুির্নকোিী গহ্বি সবল্টবেনো কিল্টত পোল্টিন, একটি শিম-িোসকমিযুক্ত অধ ম-

তিঙ্গদের্ঘ মু ট্রোন্সসমশন লোইল্টনি অনুির্ল্টকি িমোন একটি ওল্টয় গোইে। একটি অনুির্নকোিী গহ্বল্টিি

গুর্গত গুর্ক বো Q েুোক্টি হল একটি মোেোসবহীন পুোিোসমিোি যো বর্ মনো কল্টি ভয একটি অসিল্টলিি বো

ভিল্টজোল্টনিি কতিো সনেু হয়। িংল্টেল্টপ, এটি ভেোলল্টনি িময়কোল্টল অনুির্নকোিীি মল্টধু িম্মঞ্চত িল্টব মোচ্চ

শম্মক্তি অনুপোত যো িময়কোল বো েল্টিি প্রসত ভিসেয়োল্টন হোসিল্টয় যোওয়ো শম্মক্তি িোল্টে। সবকি োল্টব, Q 

েুোক্টি হল একটি অনুির্ক ভকল্টেি সিল্টকোল্টয়ম্মন্স এি বুোেউইল্টেি অনুপোত যখন একটি ভেোলন েোলক

শম্মক্তি িোল্টপল্টে। উপিন্তু, এটি গহ্বি সবিম্মক্তকি তত্ত্ব এবং িম্মঞ্চত ববেুুসতক এবং ভেৌম্বকীয় শম্মক্তি

এক্সল্টপ্রশন বুবহোি কল্টি গর্নো কিো ভযল্টত পোল্টি।

গহ্বল্টিি ইল্টলল্টরোমুোগল্টনটিক ভেেগুসল বোসহুক িংল্টযোল্টগি মোধুল্টম উল্টত্তম্মজত হয়। একটি বোইল্টিি শম্মক্তি

উৎি িোধোির্ত একটি ভেোি অুোপোিেোি, একটি ভেোি তোল্টিি ভপ্রোব বো একটি লুপ দ্বোিো গহ্বল্টিি িোল্টে যুক্ত

হয়। বোইল্টিি বো বসহিোগত কোপসলং কোিোল্টমো গহ্বল্টিি কম মেমতোল্টক প্র োসবত কল্টি এবং িোমসিক

সবল্টেষল্টর্ি িময় এটি অবশুই সবল্টবেনো কিো উসেত।
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