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درجه و    90  یها   د یبریو انواع ه  ی جهت  یکوپلرها  زموج،یر  یموج مانند مقسم توان ها  زیر  و یبا ادوات پس  ییآشنا:  هدف

با مقسم    نسون،یلک یمانند مقسم توان و  کیکالس  یعالوه بر ساختارها  انیدرس، دانشجو  ن ی. در ایدرجه صفحه ا  180

  یآشنا م  نسون ی لکیپهن باند برگرفته از مقسم توان و  ی انهاو مقسم تو  انتقالی   خط   های  پهن باند از نوع ترانس   ی توان ها

همچن صفحه   های ¬کوپلر  نیشوند.  باند  تزو  ای¬فراپهن  خطوط  از  استفاده  الکتر  جیبا  طول  با  و   یکیشده  کوتاه 

  د، توان رفت و برگشت باشن  ی رگی  که قادر به اندازه   ی سیمغناط  ج یتزو   یپهن باند با ترانسها   ی مدارجبران ساز و کوپلرها

تئور  یم  یمعرف  زین ادامه،  در  برا  میتعمو    لترها یف  ی طراح  یشود.  ما  یطراح  ی آن  باند  پروش   و یکروویدر    های   و 

به دو روش تابع   لتریف یشود. طراح یم سیتدر نیل  پیو استر پیکرواستریبا استفاده از مدارات م لترهایف نیا سازیاده یپ

فعال مطرح شده با استفاده از نرم افزار   ر یادوات غ  ، یمباحث تئور  ردر کناشود.    ی انجام م  ریو امپدانس تصو  ی افت عبور

Advanced Design System (ADS)  شوند.  یم یساز هیشب  یسیو الکترومغناط  یمدار ط یدر مح 

 

درس مطالب  زیر :  سرفصل  الکتریکی  و  فیزیکی  خواص  درباره  بحث  لین،  استریپ  و  میکرواستریپ  مدارات  معرفی 

مقاومتی، مقسم توان ویلکینسون، مقسم توان ویلکینسون با مقاومت ختم شونده، مقسم  های موجود، مقسم توان های  لیه

های خط انتقالی، روش های تطبیق پهن  تایی، ترانستوان های پهن باند برگرفته از ویلکینسون، مقسم توان نامتقارن و سه

با   باند  با استفاده از ترانس های خط انتقالی، مقسم توان های فراپهن  انتقالی، کوپلرهای  استفاده از ترانس باند  های خط 

پهن کوپلرهای  کوپلرها،  باند  پهنای  افزایش  روشهای  ریزنواری،  ترانسجهتی  از  استفاده  با  جهتی  کوپالژ  باند  های 

های   هیبرید  انواع  هیبرید    90مغناطیسی،  متوازن،  های  کننده  تقویت  در  آنها  کاربرد  و  صفحه  180درجه  ای،  درجه 

نگذر و تبدیالت  گذر و میانگذر به میانر به روش تابع افت عبوری، تبدیالت پایین گذر به بالگذر، پایینطراحی فیلت

تساوی و  ریچارد  تبدیل  امپدانس،  سطح  و  میکرواستریپ،  فرکانسی  فیلترهای  سازی  پیاده  های  روش  کورودا،  های 

ایین، طراحی فیلترهای مایکروویو به روش امپدانس  امپدانس پ-فیلترهای پایین گذر استاب موازی و خطوط امپدانس بال

 تصویر، طراحی فیلترهای میکرواستریپ با خطوط کوپالژ موازی. 
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