
مدارهاي الكترونيكي فركانس باالطراحي  درس  

  نمره) 2( دومپروژه 
  مقسم توان ويلكينسون

 در مدار شكل زير امپدانس ورودي را محاسبه كنيد. -1
 باشد، توان تحويل داده شده به هر يك از پورت هاي خروجي را محاسبه كنيد. 0Vاگر در سمت ورودي فازور ولتاژ برابر با  -2
 ايا تواني در اين مقاومت تلف مي شود.. چقدر است 02Zولتاژ دوسر مقاومت  -3

   
 : مقسم توان ويلكينسون1شكل 

(توجه  توزيع كند. اهم 50بار مساوي با امپدانس  2با الگو گرفتن از مدار فوق، مقسم تواني ارائه دهيد كه توان ورودي را به طور مساوي بين  -4
  زد.)داشته باشيد كه هر يك از اين بارها در عمل مي تواند يك آنتن باشد و اين مثال عمال نحوه درايو آرايه اي از آنتن ها را به ما مي آمو

نشان  پياده سازي كنيد و درستي عملكرد مدار را با شبيه سازي  fرا به صورت مايكرواستريپ بر روي زيربناي آلومينا و در فركانس  4بند  -5
 را نشان دهيد) S11, S22, S33,S21,S31,S32, S23(براي اين منظور بايستي پارامترهاي   دهيد.

را رسم كرده و شبيه سازي الكترومغناطيسي را انجام دهيد. آيا نتايج بند هاي قبلي  4با استفاده از نرم افزار مومنتم لي اوت مقسم توان بند  -6
 را نشان دهيد) S11, S22, S33,S21,S31,S32, S23(براي اين منظور بايستي پارامترهاي  تاييد مي شود.

   مي توان به صحت عملكرد مقسم توان اطمينان داشت. با شبيه سازي اين موضوع را نشان دهيد. مركزيدر چه عرض باندي حول فركانس  -7

  نكات مهم در طراحي:

دوم اينكه پورت  . (S21=S31=-3dB)نكته حائز اهميت است. اول اينكه توان به طور مساوي به پورت هاي خروجي برسد سهدر مقسم هاي توان 
 اهم باشد. 50مقاومت ديده شده از هر يك از سه پورت برابر با  .(S32=S23<-15dB) هاي خروجي از هم ايزوله باشند

 (S11,S22,S33<-10dB) . 

یمرکزفرکانس   نام دانشجو رديف
سپهر امين لو 1 1GHz 
عليرضا جميلی 2 2GHz 
عارف دولتشاه 3 3GHz 
علی رحمتی 4 4GHz 
ابراهيم شالبافی 5 5GHz 
نگار صمدی 6 6GHz 
بهرام عباس زاده 7 7GHz 
رشيد کاظمی 8 8GHz 
کيوان کرامت زاده 9 9GHz 

محسن نام آور 10 10GHz 
  


