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 در این ساختار بهجای مبدل ربع طول موج در. شبیهسازی و ساخته شده است، در این مقاله یک تقسیمکنندهی توان فراپهنباند طراحی:چکیده
 از آنجاییکه خط باریکشونده در همهی. از خط میکرواستریپ باریکشوندهی نمایی استفاده شده است،تقسیمکنندهی توان ویلکینسون معمولی
 و مقدار افت0/5dB  اختالف بیشترین و کمترین مقدار در ضریب انتقال بسیار کم و برابر با،فرکانسها یک انتقال امپدانس ثابتی ایجاد میکند
 با بهینهسازی مکان دو مقاومت استاندارد اضافی که در طول. در یک پهنای باند بسیار وسیع بهدست آمده است15dB بازگشتی بسیار خوب و بهتر از
 نتایج شبیهسازی با تحلیل تمام موج مبتنیبر. افت بازگشتی و جداسازی بین دهانههای خروجی بهبود یافته است،خط باریکشونده اضافه شدهاند
 افت بازگشتی دهانههای خروجی در باند.روش المان محدود بهدست آمده است و نتایج اندازهگیری حاکی از عملکرد خوب مدار پیشنهادی است
 در انتها یک مقایسه بین تقسیمکنندههای توان فراپهن. است20dB  و جداسازی بین دهانههای خروجی بهتر از15dB  بهتر از6-16GHz فرکانسی
 عملکرد خوبی نسبت به سایر، بهراحتی میتوان دریافت که تقسیمکنندهی توان پیشنهادی از نظر ویژگیهای مهم مطرحشده.باند انجام شده است
.تقسیمکنندههای توان فراپهنباند دارد
. جداسازی، خطای دامنه، فراپهنباند، تقسیمکنندهی توان:واژههای کلیدی
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Abstract: In this paper an ultra-wideband power divider has been designed, simulated and fabricated. In this structure, the quarterwave transformer in the conventional Wilkinson power divider, is replaced by an exponentially tapered microstrip line. Since the
tapered line provides a consistent impedance transformation across all frequencies, very low amplitude ripple of 0.5dB peak-to-peak
in the transmission coefficient and superior input return loss better than 15dB are achieved over an ultra-wide bandwidth. By optimizing
the physical locations of the two additional standard resistors added along the tapered line, the output return loss and isolation are
improved. The simulation results achieved by full wave analysis based on Finite Element Method (FEM) and the measured results
confirm the good performance of the proposed circuit. The return loss of the output ports is better than 15dB and the isolation between
the output ports is better than 20dB across the band 6-16GHz. Finally a comparison between ultra-wideband power dividers is provided.
It is clear that the proposed divider in terms of the aforementioned important features, has a good performance related to the other
ultra-wideband power dividers.
Keywords: Power divider, ultra wideband, amplitude imbalance, isolation.

1397/09/03 :تاریخ ارسال مقاله
1398/02/29 و1397/11/16 :تاریخ اصالح مقاله
1398/03/23 :تاریخ پذیرش مقاله
 زهرا قطان کاشانی:نام نویسنده مسئول
 گروه مخابرات- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-  سید خندان – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران – خیابان شریعتی-  ایران:نشانی نویسنده مسئول

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 50, no. 4, winter 2020

Serial no. 94

1866

ن .ناصری ،ز .قطان کاشانی  /مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،50شماره (4زمستان 1872-1865 ،)1399

 -1مقدمه
از سال  2002که کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا  1FCCقوانین مربوط
به استفاده از باند فرکانسی  3/1-10/6 GHzرا برای استفاده در سیستم
فراپهنباند ( )2UWBتصویب کرد ،مجال جدیدی برای مهندسان و
طراحان بهوجود آمد که بتوانند تواناییها و استعدادشان را در ارائهی
ساختارها و طرحهای مختلف نشان دهند] .[1وسیعبودن پهنای باند نه
تنها موجب سادگی مدارها و کاهش توان مصرفی سیستمهای UWB
شده ،بلکه لینکهای مخابراتی را در مقابل تداخلگرهای موجود در
محیطهای با انعکاس باال مقاوم میسازد ].[2
با پیشرفت سیستمهای بیسیم فراپهنباند ،طراحی مدارات پهنباند
مایکروویوی مانند تقسیمکنندهی توان اهمیت فراوان دارد.
تقسیمکنندههای توان ادوات پسیوی هستند که بهطور گسترده در
سیستمهای مایکروویو مورد استفاده قرار میگیرند .تقسیمکنندهی توان،
توان سیگنال ورودی را بین دو یا چند دهانهی خروجی تقسیم میکند.
در تقسیمکنندهی توان عالوهبر افت عبوری پایین ،ریپل دامنهی کم،
افت بازگشتی باال و جداسازی زیاد در کل باند فرکانسی اهمیت دارد.
تقسیمکنندهی توان  ،Tسادهترین تقسیمکنندهی توان است .برای
تطبیق امپدانس دهانههای خروجی به امپدانس بار استاندارد ،یک مبدل
ربع طول موج نیاز است .با وجود این بهدلیل جداسازی پایین و پهنای
باند کم جهت دستیابی به افت بازگشتی بهتر از  ،15dBبهندرت در
مدارات مایکروویو پیشرفته از مبدل ربع طول موج استفاده میشود.
ویلکینسون با قراردادن یک مقاومت بین دهانههای خروجی ،مسالهی
جداسازی پایین را حل کرد] .[3این موضوع یک پیشرفت بزرگ در
طراحی یک تقسیمکنندهی توان بود .اما بهدلیل محدودیت مبدل ربع
طول موج ،تقسیمکنندهی توان تنها در یک فرکانس خاص کار میکرد.
با توجه به اینکه طول خط دقیقا برابر با یک چهارم طول موج در فرکانس
مرکزی است ،پهنای باند کاری محدود است .برای بهبود پهنای باند،
میتوان چندین مبدل ربع طول موج را بهصورت سری بههم متصل کرد
که این موضوع باعث افزایش اندازهی مدار میشود] .[4در این حالت به
خاطر ناپیوستگیهای موجود در گامهای امپدانسی ،ریپلهایی در ضریب
انتقال ظاهر میشود .بسیاری از روشها برای کاهش اندازهی
تقسیمکنندهی توان پیشنهاد شدهاند؛ اما دارای عملکرد الکتریکی
مناسبی نیستند]  .[5تغییرات زیادی روی تقسیمکنندهی توان
ویلکینسون برای بهبود پهنای باند کاری و جداسازی انجام شده است].[6
طرح ارائهشده در ] [6دارای افت بازگشتی ورودی بهتر از  15 dBدر
پهنای باند کاری  3-18 GHzو اختالف بیشترین و کمترین مقدار ضریب
انتقال در کل باند برابر با  0/4 dBاست .با وجود این افت بازگشتی و
جداسازی خروجی بدتر از  15 dBاست .در ] [7یک تقسیمکنندهی توان
فوق پهنباند طراحی شده است .در این ساختار با قراردادن مقاومت
جداسازی ،جداسازی بهدستآمده دارای مقادیری بین  10-15 dBاست.
افت بازگشتی برای دهانههای ورودی و خروجی در پهنای باند کاری
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 3/6-10/2 GHzتنها بهتر از  10 dBاست .در ] [8یک تقسیمکنندهی
توان فوق پهنباند ویلکینسون با استفاده از مبدل امپدانس دو جملهای
چند بخشی ارائه شده است .جهت افزایش پهنای باند ساختار و برای
کاهش ریپل ،بهجای مبدل چبیشف از مبدل دو جملهای استفاده شده
است .در ] [9یک تقسیمکنندهی توان فرا پهنباند با استفاده از خطوط
انتقال باریکشونده ارائه شده است.
در این مقاله یک تقسیمکنندهی توان فراپهنباند ارائه شده است.
مبدل ربع طول موج در تقسیمکنندهی توان ویلکینسون معمولی
جایگزین خط میکرواستریپ معمولی شده است .بهدلیل اینکه خط
باریکشونده در تمام فرکانسها انتقال امپدانس ثابتی ایجاد
میکند] ،[10ریپل دامنه در ضریب انتقال و افت بازگشتی ورودی بهبود
یافته است .جهت بهبود جداسازی و افت بازگشتی خروجی ،دو مقاومت
دیگر در طول خط باریکشونده قرار داده شده است .این تقسیمکنندهی
توان نسبت به سایر تقسیمکنندههای توان فراپهنباند دارای افت
بازگشتی ،افت عبوری و جداسازی بهتر بوده و ابعاد کوچکتری دارد.
در بخش دوم خطوط باریکشونده بهعنوان المانهای تطبیق
پهنباند معرفی شده و ساختار تقسیمکنندهی توان فراپهنباند طراحی
شده مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است .در بخش سوم نتایج
شبیهسازی و اندازهگیری تقسیمکنندهی توان طراحیشده ارائه شده و
در انتها نیز تقسیمکنندههای توان فراپهنباند مختلف با تقسیمکنندهی
توان طراحیشده مقایسه شده است.

 -2تقسیمکنندهی توان فوق پهنباند
بهمنظور افزایش پهنای باند تقسیمکنندهی توان ،میتوان از سریکردن
چندین مبدل امپدانس ربع طول موج( ،مبدل امپدانس چند بخشی) یا
خطوط باریکشونده استفاده کرد .استفاده از مبدل امپدانس چندبخشی
باعث افزایش اندازهی ساختار شده و بهعلت وجود ناپیوستگی در گام
های امپدانسی ،ریپل ضریب انتقال افزایش مییابد .استفاده از خط باریک
شوندهی نمایی باعث کاهش اندازهی ساختار شده و بهعلت ایجاد انتقال
امپدانس ثابت در تمامی فرکانسها ،ریپل دامنه در ضریب انتقال کاهش
مییابد .در این مقاله جهت افزایش پهنای باند تقسیمکنندهی توان ،از
خطوط باریکشونده استفاده شده است.
 -1-2خطوط باریکشونده بهعنوان المانهای تطبیق پهنباند
همانطور که در شکل  1نشان داده شده است ،خط باریکشونده یک
خط انتقال محدود است که امپدانس مشخصهی آن بهطور پیوسته در
طول آن تغییر میکند .یک خط باریکشونده را میتوان بهصورت یک

خط انتقال  Nقسمتی به طول  ، xدر نظر گرفت .بنابراین طول کلی

خط باریکشونده  L  N xاست .امپدانس خط باریکشونده به
طور پیوسته بهصورت تابعی از  ،xاز مقدار  Zinبه  Zoutتغییر میکند.
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شکل ( :1الف) خط باریکشونده پیوسته( ،ب) مدل سادهشدهی خط باریکشونده

در این حالت  Z(0)=Zinو  Z(L)=Zoutاست .هدف کاهش افت بازگشتی
به صورت تابعی از ) Z(xاست.
جهت یافتن ) Z(xمناسب باید افت بازگشتی کلی حاصل از هر
قسمت در طول خط باریکشونده محاسبه گردد .در رابطهی ( )1انعکاس
جزئی نشان داده شده است.

(Z  Z)  Z Z

(Z  Z)  Z 2 Z

()1

مشخصشدن ) Z(xافت بازگشتی بهدست میآید .تابع نمایی ،مثلثی و
کلپفنشتاین 3از جمله توابع معروف برای ) Z(xهستند .رایجترین خط
باریکشونده ،خط باریکشوندهی نمایی است که در ( )4فرمول )Z(x
این خط نشان داده شده است.

Z (x)  Z ine ax

1 Z out
(ln
)
L
Z in

()4

 

a

که  Lطول کلی خط باریکشونده است .افت بازگشتی خط باریک
که  Zتغییر امپدانس و  مقدار بازگشتی در اثر تغییر امپدانس
برای هر قسمت به طول  xدر مکان  xاست .در رابطهی ()2
دیفرانسیل افت بازگشتی نشان داده شده است.
Z
)
Z in
dx
dx

d (ln

()2

dZ 1
d 

2Z 2

شوندهی نمایی در رابطهی ( )5نشان داده شده است].[11
()5

sin  L
L

 j L

e

Z in

Z out
2

ln



اگر در رابطهی (  L  k  )5باشد ،اندازهی ضریب انعکاس برابر
با صفر میشود .بنابراین با ترسیم اندازهی ضریب انعکاس بر حسب ،βL
ضریب انعکاس دارای قلههایی است که با افزایش  βLدامنهی این قلهها

با استفاده از تئوری انعکاس جزئی ،افت بازگشتی کلی در دهانهی
ورودی مطابق رابطهی ( )3است.

1 L 2 j x d
)Z (x
e
(ln
) dx

x

0
2
dx
Zin

()3

2
که


( ) 

  عدد موج و    2  Lبرابر با طول الکتریکی خط

باریکشونده نمایی با در نظرگرفتن مسیر رفت و برگشت موج است .با
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کاهش مییابد و در مضارب  برابر با صفر میشود .با افزایش طول

خط باریکشوندهی نمایی اندازهی ضریب انعکاس کاهش مییابد و جهت

کاهش عدم تطبیق در فرکانسهای پایین باید   L  باشد یا طول
خط باریکشوندهی نمایی بزرگتر از   / 2در نظر گرفتهشود].[12

 -2-2ساختار تقسیمکنندهی توان فراپهنباند
در این مقاله هدف طراحی ،شبیهسازی و ساخت یک تقسیمکنندهی
توان  1:2فراپهنباند از فرکانس  6-16GHzبا پهنای باند کاری 10GHz
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است .توان ورودی بهطور مساوی بین دو دهانهی خروجی تقسیم می
شود .جهت دستیابی به عرض باند مورد نظر از خطوط باریکشونده
نمایی استفاده شده است .برای آن که توان بهطور مساوی بین دو دهانه
ی خروجی تقسیم گردد ،مطابق رابطهی ( )5باید  Z inرا برابر با 100
اهم و  Z outرا برابر با  50اهم در نظر گرفته و مسیر ورودی تا خروجی
ها یکسان در نظر گرفتهشود .همانطور که در بخش قبل ذکر شد ،جهت
کاهش اندازهی ضریب انعکاس باید   L  باشد یا طول خط

باریکشوندهی نمایی بزرگتر از   / 2در نظر گرفتهشود.
با قراردادن مقاومت در طول خط باریکشونده و تغییر تعداد ،مقدار
و مکان آنها میتوان افت بازگشتی خروجی و جداسازی ساختار را تغییر
داد .جهت دستیابی به جداسازی بهتر از  20dBدر کل باند ابتدا باید
تعداد مقاومتها تعیین شود .بدین منظور فاصلهی بین مقاومتها را برابر
با مقدار ثابت  1/7میلیمتر در نظر گرفته و شبیهسازی با  4 ،3 ،2و 5
مقاومت مختلف انجام شدهاست .جداسازی بین دو دهانهی خروجی با
تغییر تعداد مقاومتها در شکل  2نشان داده شده است.

شکل  :3افت بازگشتی دهانه خروجی تقسیمکنندهی توان فراپهن
باند با قراردادن  3 ،4 ،5و  2مقاومت در طول خط باریک شونده
(مقادیر مقاومتها برحسب اهم هستند).

همانطور که از شکل  3مشخص است ،با افزایش تعداد مقاومتها افت
بازگشتی دهانهی خروجی بهتر میشود.
در مرحلهی دوم فاصلهی بین مقاومتها همان مقدار  1/7میلیمتر در
نظر گرفتهشده و مقدار سه مقاومت تغییر یافتهاست .در شکل 4
جداسازی بین دو دهانهی خروجی برای چهار حالت مختلف نشان داده
شده است.

شکل  :2جداسازی بین دو دهانهی خروجی با قراردادن  3 ،4 ،5و 2
مقاومت در طول خط باریک شونده (مقادیر مقاومت ها بر حسب اهم
هستند).

همانطور که از شکل  2مشخص است ،با افزایش تعداد مقاومتها
جداسازی بهتر میشود .بنابراین بهنظر میرسد بهتر است در طراحی
ساختار از  5مقاومت و یا بیشتر استفاده گردد .اما با توجه به اینکه
فرکانس کاری ساختار زیاد است ،کوچکترین تغییر در مکان مقاومتها
و نیز میزان لحیم استفادهشده جهت نصب مقاومتها ممکن است پاسخ
ساختار را دچار تغییر کند .بنابراین بهتر است با کمترین تعداد مقاومت،
جداسازی بهتر از  20dBبهدستآید .از شکل  2مشخص است که با دو
مقاومت نمیتوان به این مهم دست یافت .از میان  4 ،3و  5مقاومت،
تعداد  3مقاومت انتخاب شدهاست .افت بازگشتی در خروجی ساختار با
تغییر تعداد مقاومتها در شکل  3نشان داده شده است.
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شکل  :4جداسازی بین دو دهانهی خروجی با تغییر مقدار مقاومتها
در چهار حالت مختلف (مقادیر مقاومتها برحسب اهم هستند).

همانطور که از شکل  4مشخص است ،جداسازی بین دو دهانهی
خروجی با مقدار مقاومتهای  150 ،110و  200اهم و  120 ،100و
 240اهم نسبت به دو نمودار دیگر در کل باند بهتر است .با توجه به
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اینکه مقاومتهای مورد استفاده در طراحی باید استاندارد باشند ،مقدار
مقاومتها برابر با  120 ،100و  240اهم در نظر گرفتهشدهاست .در
شکل  5افت بازگشتی خروجی ساختار با تغییر مقدار مقاومتها نشان
داده شده است.

شکل  :5افت بازگشتی خروجی ساختار با تغییر مقدار مقاومتها در
چهار حالت مختلف (مقادیرمقاومتها برحسب اهم هستند).

همانطور که از شکل  5مشخص است ،با تغییر مقدار مقاومتها
افت بازگشتی خروجی ساختار تغییر میکند و با انتخاب مقاومتهای
 120 ،100و  240اهم افت بازگشتی خروجی در کل باند بهتر از 15dB
است.
در مرحلهی سوم ،مقدار مقاومتها برابر مقدار ثابت  120 ،100و 240
اهم در نظر گرفتهشده و فاصلهی بین آنها تغییر یافتهاست .در شکل 6
جداسازی بین دو دهانهی خروجی با تغییر فاصلهی بین مقاومتها در
چهار حالت مختلف نشان داده شده است.

مقاومتها برابر با  2/7میلیمتر ،جداسازی بین دو دهانهی خروجی در
کل باند بهتر از  20dBاست .در شکل  7افت بازگشتی دهانهی خروجی
ساختار نشان داده شده است.

شکل  :7افت بازگشتی دهانهی خروجی با تغییر فاصلهی بین مقاومت
ها در چهار حالت مختلف (مقادیر مقاومتها برحسب اهم هستند).

همانطور که از شکل  7مشخص است ،با قراردادن فاصلهی بین
مقاومتها برابر با  2/7میلیمتر افت بازگشتی خروجی دارای بهترین
مقدار است .تغییر تعداد ،مقدار و فاصلهی بین مقاومتها تاثیری روی
افت بازگشتی دهانهی ورودی ساختار ندارد .در شکل  8افت بازگشتی
دهانهی ورودی ساختار با تغییر فاصلهی بین مقاومتها نشان داده شده
است.

شکل  :8افت بازگشتی دهانهی ورودی با تغییر فاصلهی بین مقاومتها
در چهار حالت مختلف (مقادیرمقاومتها برحسب اهم هستند).
شکل  :6جداسازی بین دو دهانهی خروجی با تغییر فاصلهی بین
مقاومت ها در چهار حالت مختلف (مقادیرمقاومتها برحسب اهم
هستند).

همانطور که از شکل  6مشخص است ،با تغییر فاصلهی بین مقاومت
ها میتوان جداسازی ساختار را تغییر داد و با انتخاب فاصلهی بین
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همانطور که از شکل  8مشخص است ،تغییر فاصلهی بین مقاومت
ها تاثیر چندانی روی افت بازگشتی دهانهی ورودی ساختار ندارد .در
شکل  9تصویر این ساختار پس از بهینهسازی در نرم افزار  HFSSنشان
داده شده است.

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 50, no. 4, winter 2020

ن .ناصری ،ز .قطان کاشانی  /مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،50شماره (4زمستان 1872-1865 ،)1399

1870

شکل  :9تقسیمکنندهی توان طراحیشده در نرم افزار L6 =14mm ،L5 =1 mm، L4 =2/7mm ، L3 =4/5 mm ، L2=5mm ، L1 =30mm HFSS
W1꞊4/4mm ،W0꞊3/3mm ،W2= 1/4mm ،W1=8/75 mm ،

پس از شبیهسازی و بهینهسازی ساختار بهمنظور دستیابی به
جداسازی بهتر از  20dBدر کل باند بهترتیب از سه مقاومت نصب سطحی
استاندارد  0603با مقادیر  120 ،100و  240اهم و با فاصلهی  2/7میلی
متر از یکدیگر در طول خط باریکشونده از سمت ورودی به
خروجی استفاده شده است .طول هر کدام از مقاومتها برابر با 0/75
میلیمتر و عرض آنها برابر با  0/8میلیمتر در نظر گرفته شده است.
شبیهسازی با استفاده از نرم افزار تمام موج  HFSSانجام شده و در
طراحی ساختار از زیرالیهی  RT/duroid5870با ضخامت ،0/508mm
گذردهی نسبی  2/33و تانژانت تلفات  0/0012استفاده شده است .جهت
برقراری تطبیق امپدانس و نیز کاهش اندازهی ضریب انعکاس ،بایدطول
خط باریکشوندهی نمایی برابر با   / 2 ( 16/3 mmدرفرکانس )6GHz
در نظر گرفتهشود .با بهینهسازی ساختار ،در طراحی طول خط باریک
شونده ی نمایی مقدار  14mmدر نظر گرفته شده است.

 -3نتایج شبیهسازی و اندازهگیری

تقسیمکنندهی توان پس از ساخت در درون یک جعبهی مکانیکی
قرارداده شده است .تصویر این تقسیمکنندهی توان در شکل  10نشان
داده شده است.

شکل  :10تقسیمکنندهی توان فراپهنباند بدون درپوش

این تقسیمکنندهی توان با تحلیلگر شبکهی  8510Cتست شده
است .در شکل  11افت بازگشتی دهانهی ورودی نشان داده شده است.

شکل  :11افت بازگشتی دهانهی ورودی تقسیمکنندهی توان ساختهشده هنگام اتصال به تحلیلگر شبکه (هر خانه معادل  10dBاست).
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در شکل 12نتایج حاصل از تست و شبیهسازی افت بازگشتی تقسیم
کنندهی توان در دهانهی ورودی نشان داده شده است.

شکل  :14نتایج حاصل از تست و شبیهسازی افت عبوری دهانهی سوم
تقسیمکنندهی توان فراپهنباند
شکل  :12نتایج حاصل از تست و شبیهسازی افت بازگشتی دهانهی
ورودی تقسیمکنندهی توان فراپهنباند

همانطور که از شکل  12مشخص است ،با توجه به تفاوت اندکی
که بین محل نصب مقاومتها در شبیهسازی و ساخت وجود دارد ،مکان
درهها جابهجا شده است .با وجود این محدودهی افت بازگشتی از فرکانس
 6-16GHzدر هر دو حالت بهتر از  15dBاست .در شکل  13پارامتر
 S21ساختار نشان داده شده است.

همانطور که از شکل  14مشخص است ،تقسیم توان  3dBدر دهانه
ی سوم برقرار است و اختالف بین بیشترین مقدار و کمترین مقدار در
ضریب انتقال از فرکانس  6-16GHzبرای این دهانه برابر با 0/3dB
است .در شکل  15جداسازی بین دهانههای دو و سه نشان داده شده
است.

شکل  :15نتایج حاصل از تست و شبیهسازی جداسازی بین دهانههای
دو و سه تقسیمکنندهی توان فرا پهنباند

شکل  :13نتایج حاصل از تست و شبیهسازی افت عبوری دهانهی دوم
تقسیمکنندهی توان فرا پهنباند

همانطور که از شکل  13مشخص است ،اختالف بیشترین و کم
ترین مقدار در ضریب انتقال از فرکانس  6-16GHzبرابر با  0/5 dBاست.

در شکل  14پارامتر  S31ساختار نشان داده شده است.
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همانطور که از شکل  15مشخص است ،جداسازی بین دهانههای
دو و سه از فرکانس  6-16GHzبهتر از  20dBاست.
در جدول  1یک مقایسه بین تقسیمکنندههای توان فراپهنباند انجام
شده است .این تقسیمکنندههای توان از نقطه نظرهای مختلف از جمله
پهنای باند ،افت بازگشتی ،افت عبوری ،جداسازی ،تعداد مقاومتها ،نوع
زیرالیه و اندازهی ساختار با یکدیگر مقایسه شدهاند .شایان ذکر است
که بیشترین پهنای باند امپدانسی و بیشترین فرکانس کاری در تقسیم
کنندههای توان ذکرشده بهترتیب برابر با  8GHzو  ،11GHzو در تقسیم
کنندهی توان طراحیشده برابر با  10GHzو  16GHzاست.
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جدول :1مقایسهی تقسیمکنندههای توان فراپهنباند مختلف
مرجع

اندازه
ساختار(میلیمتر
مربع)

نوع زیرالیه

تعداد
مقاومتها

جداسازی
()dB

افت عبوری
()dB

افت بازگشتی
()dB

پهنای باند
نسبی

نوع

] [5

40×90

TLX

بدون
مقاومت

-12

-0/9

-15

%114

برای کاربرد فضایی

] [7

20×30

RO4003C

1

-10

-0/8

-10

%109

برای تکنولوژی چند
الیه

] [8

20×32

RT/duroid 5870

3

-15/36

-0/7

-14/72

%109

با استفاده از مبدل
امپدانس دوجملهای
سه بخشی

] [9

15/5×15/5

RT/duroid 5880

1

-11

-0/6

-11

%109

با استفاده از خطوط
انتقال باریکشونده

تقسیمکنندهی
توان پیشنهادی
این مقاله

8/75×30

RT/duroid 5870

3

-20

از جدول  1بهراحتی میتوان دریافت که تقسیمکنندهی توان
پیشنهادی از نظر ویژگیهای مهم مطرحشده ،عملکرد خوبی نسبت به
سایر تقسیمکنندهای توان فراپهنباند دارد.

 -4نتیجهگیری
در این مقاله یک تقسیمکنندهی توان ویلکینسون فراپهنباند طراحی،
شبیهسازی و ساخته شده است .با استفاده از خط نمایی باریکشونده به
جای مبدل ربع طول موج معمولی ،اختالف بیشترین وکمترین مقدار
دامنه در ضریب انتقال برابر با  0/5dBو افت بازگشتی بهتر از  15dBدر
یک پهنای باند وسیع از فرکانس  6-16GHzبهدست آمده است .با اضافه
کردن دو مقاومت جداسازی عالوهبر مقاومت موجود در تقسیمکنندهی
توان معمولی ،افت بازگشتی در دهانههای خروجی بهتر از  15dBو
جداسازی بهتر از  20dBبهدست آمده است .با بهینهکردن محل
قرارگیری مقاومتها ،مقادیر استاندارد سه مقاومت انتخاب شده است .از
نتایج حاصل از شبیهسازی و اندازهگیری میتوان دریافت که تقسیم
کنندهی توان پیشنهادی گزینهی مناسبی برای استفاده در سیستمهای
فراپهنباند است.
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