
 مایکروویو پیشرفته   نام درس:

 :شرح مختصري از درس

 يها روش اي، درس آشنایي دانشجویان تحصیالت تکمیلي گرایش میدان با خطوط انتقال صفحه نیهدف از ا

گن، هم قعای با اي صفحه انتقال خطوط عملکرد الذکر، فوق خطوط کاربرد زوج، و فرد مد در  ها آن لیو تحل زیآنال

از جمله خطوط انتقال مایکرواستریپ،  يا و قطعات مرتبط با خطوط انتقال صفحه کیزوتروپیا ریغ ک،یزوتروپیا

 پ،یکرواستریما کوپلرهاي شکافي، انتقال خطوط اي، صفحه موجبر انتقال خطوط الین، خطوط انتقال استریپ

 .باشد يم تانسیامپدانس و ادم هاي مبدل نیهمچن ویکروویما يلترهایف ن،یال پیاستر

 سيالبس درس:

 انواع خطوط انتقال  -1 

 

 : شامل

خطوط  (4-2( خطوط انتقال موجبر صفحه اي 3-2( خطوط استریپ الین 2-2مایکرواستریپ خطوط (2-1 

  انتقال شکافي

 

 : روش هاي تحلیل خطوط انتقال صفحه اي شامل  -2

( روش هاي تمام 4-3روش هاي نگاشت  (3-3 ( روش هاي تجربي2-3( روش هاي استاتیک 3-1 

  موج

 

 وتجزیه و تحلیل خطوط انتقال کوپل شده  بررسي -3

 شامل :

  (خطوط انتقال استریپ الین کوپل شده2-4شده  ( خطوط انتقال مایکرواستریپ کوپل4-1 

 
رفتار فرکانسي ضریب دي الکتریک موثر ، امپدانس در خطوط تکي و کوپل شده  تحلیل -4

  و استریپ الین مایکرواستریپ



 

 ي تضعیف در خطوط انتقال صفحه ا  -5

 :شامل

  خطوط انتقال موجبر صفحه اي (3-6( استریپ الین 2-6( خطوط مایکرواستریپ 6-1 

 

 تحلیل کوپلرهاي مایکرواستریپي و استریپ الیني  -6

 : شامل 

( انواع 3-7(تحلیل با استفاده از خازن هاي استاتیکي 2-7فرد و زوج  ( تحلیل با استفاده از مد7-1 

 ، کوپلرهاي تزویج موازي ، کوپلرهاي مقاموتي ، T کوپلر هاي اتصال مایکرواستریپي شامل کوپلرهاي

  ( روش هاي افزایش پهناي باند کوپلرهاي فوق4-7کوپلرهاي ویلکینسون و کوپلر هاي النچ 

 

 تبدیل امپدانس و ادمیتانس در مایکروویوي  -7

 : شامل 

  انس و ادمیتانس و کاربرد آن ها( تبدیل هاي امپد2-8کاربرد آن ها  ( تبدیل ریچارد و کورودو و8-1 

 

 مایکروویو و مایکرواستریپي فیلترهاي -8

 : شامل 

( فیلترهاي میان 4-9فیلترهاي میان گذر  (3-9 ( فیلترهاي باال گذر2-9( فیلترهاي ایین گذر 9-1 

 نگذر

 
 ADS - Microwave استفاده از کامپیوتر در تحلیل مدارات مایکروویوي شامل نرم افزارهاي  -9

Office- HFSS و.... 

 


