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Представлено радіочастотні МЕМС фазообертачі, їх характеристики і значення в системі бездротового 

зв’язку. Також розглядаються різні типи радіочастотних фазообертачів з використанням різних пристроїв, та-

ких як PIN діодів. Разом з тим у статті представлено типи аналізу для перевірки роботи радіочастотного фазоо-

бертача в графічному вигляді, аби показати, як напруга притягання впливає на кінцеве відхилення перемикача. 

Запропоновано структурно-функціональні схеми фазообертачів дискретизованих гармонічних сигналів. Також 

показано доцільність використання діелектричних матеріалів у фазообертачах НВЧ і проведено теоретичне 

дослідження характеристик інтегральних ліній передачі на багатошарових діелектричних основах. Будучи реа-

лізовані в сучасній інтегральній схемній елементній базі, такі схеми можуть знайти різноманітне застосування.  
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Представлены радиочастотные МЕМС фазовращатели, их характеристики и значения в системе беспровод-

ной связи. Также рассматриваются различные типы радиочастотных фазовращателей с использованием различ-

ных устройств, таких як PIN диодов. Вместе с тем в статье представлены типы анализа для проверки работы 

радиочастотного фазовращателя в графическом виде, чтобы показать, как напряжение притягивания влияет на 

конечное отклонение переключателя. Предложены структурно-функциональные схемы фазовращателей дис-

кретизированных гармонических сигналов. Также показано целесообразность использования диэлектрических 

материалов в фазовращателях СВЧ и проведено теоретическое исследование характеристик интегральных ли-

ний передач на многошаровых диэлектрических основах. Будучи реализованы в современной интегральной 

схемной элементной базе, такие схемы могут найти разнообразное использование.  
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Під МЕМС-

пристроями мається на увазі інтегровані мікроеле-

менти або системи з розмірами від мікрометрів до 

міліметрів, що об’єднують електричні і тримірні 

механічні компоненти, що виготовлені за технологі-

єю сумісними з технологіями мікросхем.  Техноло-

гія МЕМС продемонструвала універсальність засто-

сування в біології, природознавстві в аерокосмічній 

і телекомунікаційній галузях науки своїми унікаль-

ними і хорошими характеристиками. Зокрема, 

останнім часом, динамічний розвиток персональних 

пристроїв зв’язку привели частоту сигналу до мілі-

метрового і надвисокочастотного (НВЧ) діапазону.  

Клас радіочастотний МЕМС включає пасивні 

компоненти (ключі, ємності, елементи індуктивнос-

ті, резонатори), схемо-технічні вузли (частотні філь-

три, генератори, фазообертачі, лінії затримки) і ак-

тивні пристрої і системи (фазовані антенні решітки, 

перемикачі матриць, приймально-передавальні бло-

ки мобільних засобів зв’язку і т.д.). В основному 

сучасні МЕМС-структури виготовляють методами 

об’ємної або поверхневої мікрообробки, а також за 

допомогою вико профільної технології. При 

об’ємній мікрообробці тримірна структура, що 

складається з гнучких консолей (кантилеверів), 

отворів, канавок і мембран, як правило формується 

шляхом видалення певних ділянок підкладки (як 

правило, кремнієвої). При цьому використовується 

ізотопне (для створення закруглених поглиблень), 

анізотропне (для отримання V – образних канавок, 

пірамід і виямок) або глибоке іонне травлення (для 

отримання прямокутних карманів). В деяких випад-

ках тримірну структуру створюють шляхом 

з’єднання декількох підкладок з створенням верти-

кальних зв’язків на атомарному рівні (метод наро-

щування).        

Радіочастотний фазообертач (РЧ) є мережею 

двох портів (рис. 1) за умови, що різниця фаз між 

вихідним сигналом і вхідним сигналом можна керу-

вати за допомогою керуючого сигналу, як правило, 

зміщенням постійного струму [1]. Останні розробки 

в області технології радіочастотних МЕМС, показа-

ли себе з найкращого боку, так як радіочастотні 

МЕМС на основі таких пристроїв, як перемикачі, 

котушки індуктивності, датчики тиску і температу-

ри вимагають істотного зниження потужності пос-

тійного струму для телекомунікаційних просторів на 

основі радіолокаційних систем. В цілому феритові 

фазообертачі мають низькі внесені втрати і можуть 

працювати на істотно більш високих ступенях, але 

мають складні характеристики і мають високу вар-

тість виготовлення. У той час, як напівпровідникові 

фазообертачі з використанням PIN діодів є менш 

дорогими і меншими за розмірами, ніж феритові, їх 

застосування було обмеженим через високі внесені 

втрати. Тому інші види фазообертачів з використан-

ням мікромеханічних систем (МЕМС), можуть бути 

використані для подолання вищевказаних обмежень. 
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Рисунок 1 – Мережа двох портів  

радіочастотного фазообертача 

 

Сучасні РЧ МЕМС-ключі (комутатори НВЧ-

сигналів) можуть бути контактними («метал-метал») 

або з ємністю замикання ланцюга. В кінці 2007 року 

був запропонований новий клас контактних ключів 

для діапазону міліметрових хвиль – типу «рідина-

метал» складає від нуля (DC) до 6-40 ГГц. Вони 

більш чутливі до температурних і механічних (уда-

рів і вібрацій) впливів. Частотний діапазон ємнісних 

ключів складає 6-120 ГГц. Ключі типу «рідина-

метал» розраховані на частоти 20-100 ГГц. Вони 

відрізняються малими втратами в замкнутому стані 

(1,3 дБ на частоті 40 ГГц) і підвищеною потужністю 

комутованого сигналу.  

Фазообертачі з низькими внесеними втратами, 

низькою потужністю керування з постійною надій-

ністю і низькою собівартістю є ключем до розробки 

антен полегшеної ваги. Існують дві основні конс-

трукції фазообертачів: аналогового і цифрового 

наближення. Аналогові фазообертачі здійснюють 

безступінчастий зсув фази від 0
0
 до 360

0
 і побудова-

ні з використанням діодів. Цифрові фазообертачі 

забезпечують дискретний набір фазових затримок і 

зазвичай будуються за допомогою перемикачів. 

Існують дві вимоги до фазообертачів: (1) постій-

ність фази від частоти і (2) лінійність фази в залеж-

ності в залежності від частоти. Як правило констру-

кції фазообертачів використовуються для обробки 

сигналів в радіолокації і застосовуються для конт-

рольно-вимірювальних систем високої точності, і 

краще за все вони побудовані з використанням ко-

мутованих мереж або завантажених технологічних 

ліній. Лінійні конструкції фазообертачів переважно 

використовуються в часовій затримці фазованих 

антенних решіток (ФАР) і були найкраще побудова-

ні з використанням керованих ліній затримки [2].      

В цій статті в основному концентрується увага на 

проектуванні радіочастотних фазообертачів з зсувом 

елементарної комірки за допомогою періодичного 

розміщення шунтуючих перемикачів МЕМС на спіль-

ному хвилеводі передачі. Радіочастотний перемикач 

страждає від деяких обмежень, таких як обмеження 

швидкості роботи, більш високі напруги спрацювання 

і деякі проблеми надійності. Ці проблеми можуть бути 

подолані за допомогою процесу мініатюризації. 

Метою роботи є дослідження можливості ство-

рення керованого за допомогою МЕМС хвилевідно-

го фазообертача С діапазону і створення на його базі 

перетворювача поляризації з колової на лінійну і 

навпаки. 

Для досягнення даної мети в статті розглянуто 

наступні основні задачі: 

 дослідження особливостей розповсюдження 

електромагнітних хвиль в середині структури 

фазообертача, що містить МЕМС; 

 дослідження основних характеристик різних 

конструкцій резонансних фазообертачів на 

МЕМС структурах з активним середовищем; 

 проведення теоретичного розрахунку найбільш 

використовуваних конструкцій і надання оцінки 

їх практичного застосування; 

 розробка і створення діючих макетів частотних 

фазообертачів на основі МЕМС, що містять еле-

ктро-керовані перемикачі на діелектричній осно-

ві, а також дослідження їх характеристик. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Пе-

ремикачі і їх компоненти продемонстрували винят-

кову продуктивність при радіочастотах міліметро-

вих хвиль, при цьому вони мають низькі внесені 

втрати, високу ізоляцію і низьку керовану потуж-

ність. МЕМС перемикач може бути сконструйова-

ний для фазового зсуву, шляхом перемикання між 

двома різними напрямками сигналу, як показано на 

рис. 2, або може бути використаний, як розподіле-

ний ємнісний перемикач, в якому вимикач змінює 

ефективну ємність лінії передачі. Поєднання техно-

логії МЕМС в унікальній конструкції з новим діеле-

ктричним матеріалом в основі в результаті дає лег-

кий, недорогий фазообертач із значно меншими 

витратами на виробництво. Перевага використання 

нових діелектричних матеріалів є те, що вони мо-

жуть дати безперервну зміну фази. Фазообертачі на 

PIN діодах можуть генерувати зрушення фази шля-

хом перемикання сигналу між двома різними на-

прямками, довжинами l0 і l0+l, як показано на рис. 2. 

Фазовий зсув відповідає шляху затримки βl, де β – 

це константа середовища в якому відбувається за-

тримка сигналу. 

 

 
Рисунок 2 – Схематичне зображення МЕМС 

перемикача (PIN діод), як лінія зсуву фази 

 

Різні типи МЕМС перемикачів можуть бути кла-

сифіковані за наступними серіями: резистивний 

перемикач (метал-метал) або ємнісний шунтований 

перемикач (метал-діелектрик-метал), другий зазви-

чай використовується для високочастотних додатків 

через його більш низьку напругу спрацювання і 

високу швидкість перемикання в порівняння з кому-

тованою серією. Ці фазообертачі в цілому склада-

ються з 180
0
, 90

0
, 45

0
, 22,5

0
, 11,25

0
 фазообертачів 

розташованих каскадно. Різниця між довжинами 

шляхів поширення радіочастотних сигналів визна-

чається фазовим зрушенням.  

МЕМС фазообертачі мають низькі втрати проду-

ктивності через конструкцію мосту, який ефективно 
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запобігає витоку струму. Однак, незважаючи на ці 

переваги, зниження напруги спрацювання, як і ра-

ніше є ключовим питанням для МЕМС структур. 

Так як висота МЕМС мосту є щонайменше 3 мкм, як 

правило така величина мосту потрібна, щоб змен-

шити паразитну ємність мостів, це призводить до 

напруги спрацювання 100 В (матеріал мосту - ме-

тал). Напруга спрацювання може бути зменшена 

шляхом зменшення висоти мосту або необхідно 

застосовувати матеріали мосту з відносно низьким 

модулем пружності, наприклад таким, як полімер 

[4].  

Керовані МЕМС-конденсатори необхідні для 

створення переналаштовуваних частотних фільтрів, 

керованих напругою генераторів (КНГ) в складі 

систем фазової синхронізації і т.д. Використання 

для цього напівпровідникових компонентів (варика-

пів) приводить до суттєвого обмеження системи по 

допустимому рівню потужності. Крім цього ці ком-

поненти не сумісні з технологією виробництва мік-

росхем. МЕМС-варактори позбавлені подібних не-

доліків. Вони можуть бути виконані у вигляді: пара-

лельно розташованих пластин зі змінюючою відс-

танню між ними; сегментів типу «метелик», що 

приймають декілька кутових положень відносно осі; 

зустрічно-штирьової структури зі змінним перек-

риттям, у вигляді сукупності конденсаторів калібро-

ваної ємності з МЕМС-ключами, що керуються 

двійковим кодом. У першому випадку верхня плас-

тина являє собою пружину, відстань між якою і 

нижню пластиною змінюється за допомогою елект-

ростатичних сил,викликаних прикладених до плас-

тин напругою.  

Найбільш характерна тенденція розвитку РЧ 

МЕМС – відмова від поверхневого монтування 

окремих компонентів схеми і перехід до створення 

замовлю вальної системи на кристалі (SoC), що 

збирається в вакуумний  і волого-захисний корпус. 

Технологічно можливості виготовлення МЕМС-

вузлів характеризуються найбільшим розміром об-

роблювальної кременевої пластини (на сьогодніш-

ній день – до 200х200 мм) і мінімальною товщиною 

одиничного шару (зараз – 0,1 – 10 мкм). 

Будь-який вузол РЧ МЕМС містить актуатор - 

мікромеханізм, що перетворює керований сигнал в 

рух, і якір – закріплений на одному кінці консолі 

(балку, кантилевер), рухоме коромисло або мембра-

ну. При реалізації РЧ МЕМС більше значення має 

якість актуатора. При кількісній його оцінці врахо-

вуються такі параметри, як лінійність, похибка, 

відтворюваність характеристик, розрізнююча здат-

ність, гістерезис, порогове значення напруги спра-

цювання, власний шум, механічна несуча здатність, 

розмах переміщення, чутливість до керованого 

впливу, вид і тривалість перехідної характеристики, 

енергія споживання, необхідний для керування рі-

вень сигналу, зносостійкість.                 

Ємнісний шунтований перемикач складається з 

тонкого металевого мосту, що дотикається до 

центрального електроду хвилеводу, який рухається з 

упередженою наругою постійного струму. 

Тонкий шар діелектрика, такий, як кремній, пок-

ладений на нижній електрод, щоб зменшити доти-

кання і забезпечити ізоляцію між металевим мостом 

і нижнім електродом. Рис. 3 являє собою принципо-

ву схему перемикаючого мосту. Коли нижній елект-

род зміщується до металевого мосту під дією пос-

тійного струму, тоді значення електростатичної 

сили набуває величини при, якій металева мембрана 

притягуються вниз у напрямку нижнього електрода, 

як показано на рис. 3. 

 

 
Рисунок 3 – Принципова схема комутатора у (а) 

верхньому положенні і (б) нижньому положенні 

 

Проектування хвилевідних ліній, що виготовлені 

з позолоченим діелектричним шаром, мають вели-

кий опір (10 кОм см) Si-основи. Чотири МЕМС 

мости з позолоченим діелектриком з’єднані з зазем-

леними площинами хвилевідних ліній, за допомо-

гою стаціонарних якорів [5]. На рис. 4 і рис. 5 зо-

бражений вид в поперечному розрізі і вид зверху 

елементарної комірки. Довжина 'l', ширина 'w' і то-

вщина 't' з мініатюрним мостом, є основним ключем 

для розробки фазообертачів. Діелектрик Si3N4 діє, 

як ізолятор між центральними хвилевід ними лінія-

ми і МЕМС мостами. Розміри були обрані таким 

чином, 

 
Рисунок 4 – Унікальна комірка фазообертача 

 

щоб отримати характеристику імпедансу 70 Ом, 

коли лінія передачі знаходиться в ненавантаженому 

стані. 

Однак, коли напруга зсуву збільшується, система 

стає нестійкою, і міст раптово руйнується, коли 

відхилення сягає однієї третини висоти зазору. Ця 

напруга, яка призводить до точки нестійкості, нази-

вається напругою спаду. Прикладена напруга зсуву 

між МЕМС мостом і нижнім електродом змінює 

висоту МЕМС мосту, які, в свою чергу, змінює роз-
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поділену ємність мосту. Це призводить до зміни в 

імпедансі навантаженої лінії передачі і зміни фазо-

вої швидкості, що в свою чергу викликає фазовий 

зсув. 

 
 

Рисунок 5 – Унікальна комірка – вид зверху 
 

Статичний аналіз допомагає обчислити значення 

керованої напруги (в вольтах), необхідної для реалі-

зації неробочого стану. Таким чином напруга при-

тискання може бути отримана за допомогою мате-

матичного рівняння [6], 
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де, V – напруга спрацювання; 

k – стала прогину балки; 

ε0 – діелектрична проникливість середовища – 

8,854 10
-12

 Ф/м; 

W – ширина центрального провідника в лінії 

розповсюдження електропередачі; 

ω – ширина мініатюрної балки; 

g0 – висота повітряного зазору між, центральною 

лінією передачі і МЕМС мостом; 

E – модуль Юнга, для золота – 75 ГПа; 

t – товщина МЕМС мосту; 

l – довжина МЕМС мосту. 

Напруга спрацювання може бути зменшена шля-

хом зменшення висоти мосту або застосуванням 

матеріалів мосту з відносно низьким модулем пруж-

ності, таким як полімер. Тим не менш, зменшення 

висоти МЕМС мосту не є бажаним для зменшення 

напруги керування, так як низька висота робить 

виготовлення складним, при цьому існує необхід-

ність, щоб зберегти висоту мосту якомога більшою, 

щоб збільшити виробниче поле. Зазвичай напруга 

спрацювання повинна бути не менше 50 вольт [7].  

Модальний аналіз допомагає розрахувати вели-

чину власних частотних коливань променя. Мода-

льний аналіз є вивченням динамічних властивостей 

конструкцій при коливальному зрушенні. Власні 

значення використовуються для визначення власних 

частот або власних частот коливань, а власні векто-

ри визначають форми коливальних мод. Модальний 

аналіз допомагає в обчисленні значення цих механі-

чних резонансних частот коливань променя [3].  

Спрощені розрахункові рівняння, 

m

k
f

2

1
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 tlm 35,0 ,                               (4)                                                        

де, f0 – власна частота коливань (в Гц); 

k – стала прогину балки; 

m – маса балки (в кг); 

l – довжина балки; 

ω – ширина балки; 

t – товщина балки; 

ρ – густина золота 19 320 кг/м
3
. 

Таким чином, на різних частотах ми можемо 

отримати різні режими вібрації балки за допомогою 

модального аналізу.  

Аналіз перехідних процесів дозволяє обчислити 

значення часу (в нс) необхідний мініатюрній балці, 

щоб пройти повний перехідний стан вгору і вниз. 

Аналіз перехідних процесів відомий, як динамічний 

відгук системи. Це крива зміщення (нм) в залежнос-

ті від часу (нс). З цього випливає принцип 

Д’Аламбера в якості основного керуючого рівняння 

[8], 
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де, m – маса балки (рівняння [4]); 

k – стала прогину балки (рівняння [2]); 

ps VV 25,1 , 

A – площа контактної поверхні (Wω); 

E – модуль Юнга, для золота – 75 ГПа; 

ρ – густина золота 19 320 кг/м
3
; 

µ – коефіцієнт в’язкості – 1,218 10
-5

 Па с; 

x – зміщення балки. 

Таким чином ми можемо отримати графік змі-

щення (нм) в залежності від часу (нс), за допомогою 

аналізу перехідних процесів, як показано на рис. 6. 

 

 
Рисунок 6 – Графік залежності зміщення від часу 

 

Порівняння усереднених параметрів МЕМС- і 

напівпровідникових (на основі p-i-n-діодів і польо-

вих транзисторів) ключів (табл. 1) показує, що 

МЕМС-ключі помітно перевершують напівпровід-

никові по максимальному значенню робочої часто-

ти, коефіцієнту перекриття по ємності і максималь-

ній комутованій потужності. Але вони поступаються 
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напівпровідником ключам за часом спрацювання. В 

той же час їх швидкодія на два-три порядка вище, 

ніж у традиційних електромеханічних комутаторах.  

 

Таблиця 1 – Параметри радіочастотних МЕМС 

і напівпровідникових ключів 

Параметри 
МЕМС-

ключ 

p-i-n діоди і 

польові 

транзистори 

Ємність в закритому 

стані, фФ 
1-6 40-100 

Активний опір в закри-

тому стані, Ом 
0,5-2 2-6 

Коефіцієнт перекриття 

по ємності 
40-500 10-15 

Гранична частота, ГГц 20-80 1-4 

Потужність споживання, 

мВт 
0,05-0,1 0,05-100 

Потужність комутації, 

Вт 
<1 <10 

Рівень РІРЗ, дБмВт 66-80 27-45 

Час спрацювання, мкс 1-300 0,001-0,1 

   

МЕМС-індуктивності мають приблизно ті ж па-

раметри (індуктивність, добротність і власна резо-

нансна частота), що і зовнішні навісні елементи. 

Добротність Qs, що виконана за технологією 

об’ємної мікрообробки (рис. 7), з частотою власного 

резонансу від 6 до 18 ГГц лежить в межах 6–28 при 

значенні індуктивності порядку 1 нГн. За допомо-

гою технології поверхневої мікрообробки реалізу-

ється і котушки індуктивності у вигляді витків соле-

ноїда, який знаходиться над підкладкою [9–10]. 

 
Рисунок 7 – Мікрофотографія МЕМС-індуктивності 

об’ємної конструкції 

 

Особливістю РЧ МЕМС-компонентів міститься в 

надзвичайно малих відстанях між провідниками, що 

несуть НВЧ сигнал, в необхідності ретельного звіту 

механічних і електрофізичних властивостей викори-

стовуваних матеріалів, в тісному зв’язку тримірної 

конструкції з технологічними можливостями її ви-

готовлення, в необхідності звіту багатьох парамет-

рів електродинамічної взаємодії поблизу розташо-

ваних вузлів і провідників. Тому роль спеціального 

програмного забезпечення засобів розробки МЕМС-

вузлів не можна недооцінювати. Найбільш відомі 

програмні пакети проектування РЧ МЕМС-

пристроїв (ANSYS, SUGAR, FEMLAB, CST Micro-

wave Studio) підтримують аналіз електростатичних 

ефектів дво- і тримірному неоднорідному середо-

вищі з втратами, розрахунок термомеханічних па-

раметрів і перехідних процесів з урахуванням гісте-

резису, теплових деформацій, пружних ефектів; 

ефектів, зв’язаних з упаковкою виробу в корпусі; 

перерахунок явищ від рівня електромагнітних полів 

до рівня спотворення форми і у зворотній бік, а 

також тримірний електродинамічний аналіз полів в 

неоднорідному середовищі з втратами. В пакет як 

правило входить модуль розробки структурних і 

принципових схем з використанням поведінкових 

моделей  електромеханічних і НВЧ-пристроїв а 

також типових радіоелементів. Ясна річ, необхідні 

також бібліотеки параметрів матеріалів; редактори 

пошарового опису топології двомірних підсистем і 

об’єднання їх в тримірну структуру; емулятор дос-

тупних технологічних процесів з введенням бага-

тьох його параметрів. Проектування МЕМС-вузла «з 

нуля» в середньому значенні близько семи днів. 

Уточнювальні ітерації потребують ще від декількох 

хвилин до декількох днів. При такому підході пов-

ний цикл проектування пристроїв на основі МЕМС-

вузла займає близько трьох місяців.               

ВИСНОВКИ. В цій статті ми розглянули різні 

типи радіочастотних МЕМС фазообертачів. Також 

переконались в тому, що радіочастотні МЕМС фа-

зообертачі є кращими за інші фазообертачі в плані, 

встановлення, розмірів, необхідної потужності та 

внесених втрат. Також видно,як застосовані ефекти, 

стабілізують напругу живлення при відхиленні при-

воду та різницю між статичним, модальним та ана-

лізом перехідних процесів. Ключем до розробки 

недорогих, легких фазообертачів є низькі внесені 

втрати, низька потужність приводу і низька собівар-

тість виробництва фазообертачів. Таким чином, 

структура з декількома МЕМС мостами може ви-

ступати в якості фазообертача, коли прикладена 

напруга буде менша за напругу притискання балки. 
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DESIGN OF MEMS PHASE SHIFTER RAM BAND FOR TV SERVICES 

A. Antonenko, M. Geraimchuk 

National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute» 

prosp. Peremogy, 37, Kyiv, 03056, Ukraine. E-mail: ehnaton1990@gmail.com     

Purpose. The article describes the RF MEMS phase shifters of performance and value in the wireless communica-

tion system. Also it discusses the various types of RF phase shifters using various devices such as PIN diodes. Howev-

er, the article presents the types of analysis to test the radio frequency phase shifter graphically to show how the extend-

ed voltage deviation influences on the final switch. Methodology. Also it is shown the feasibility of using the dielectric 

materials in the microwave phase shifter and the theoretical study of the characteristics of integral transmission lines in 

multilayer dielectric substrates. The structural and functional schemes of phase shifters of the sampled harmonic signals 

are proposed. Results. The amplitude of the output signal and phase shift between input and output signals in such 

schemes is frequency, signal conversion is performed linearly without distortions of amplitude and frequency, i.e. 

schemes do generate harmonics. The resulting circuits do not require additional filtering of output signals. Originality. 

As can be seen, the proposed structural and functional scheme of phase shifters of sampled harmonic signals is intended 

for operation in a wide range of frequencies and amplitudes change of the input signal without changing the circuit 

parameters. Practical value. The resulting circuits do not require additional filtering of output signals and allow rela-

tively easy to implement the signal conversion. Being implemented on the modern integrated circuit element base, such 

schemes may find large usage. References 10, table 1, figures 7. 

Key words: RF MEMS phase shifter, Young's modulus, isolation, insertion loss, electrostatic charge. 
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