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چکيده :اين مقاله به بررسي و تحليل و طراحي تزويجگر (پيوننده) نامتقارن چندبخشي با امپدانسهای پاياندهي متفاوت
ميپردازد .ساختار يک پيوننده خط کوپل شده مورد تحليل و بررسي قرارگرفته است .در ابتدا ماتريس امپدانس آن استخراجشده
است .در ادامه ماتريس انتقال بهدستآمده ،سپس ماتريس انتقال يک پيوننده جهتي نامتقارن چندبخشي بر اساس مشخصات آن،
استخراجشده است .درنهايت ماتريس انتقال کلي تزويجگر (پيوننده) به ماتريس امپدانس آن تبديلشده ،و سپس ماتريس
پراکندگي آن استخراجشده است .از روش حداقل مربعات کاهشيافته بهمنظور طراحي تزويجگر (پيوننده) جهتي نامتقارن
استفادهشده است .تابع خطا ،که خود تابعي از ابعاد فيزيکي ساختار ميباشد ،بر اساس پارامترهای پراکندگي پيوننده جهتي نامتقارن
تشکيلشده است .ابعاد فيزيکي ساختار (طول و پهنای خطوط و فاصلهی ميان آنها) با کمينه سازی تابع خطا بهوسيله کد
نوشتهشده در نرمافزار  MATLABو استفاده از الگوريتم ژنتيک ( )GAو الگوريتم گراديان مزدوج ( )CGMبه دست ميآيد ،سپس
نرمافزار تحليل تمام موج  HFSSبهمنظور نهايي کردن ساختار بهينه تزويجگر (پيوننده) جهتي نامتقارن مورداستفاده قرارگرفته
است .درنهايت يک مثال از تزويجگر(پيوننده) جهتي نامتقارن بر روی زيراليه  Rogers 4003طراحي و ساختهشده ،که نتايج
با امپدانسهای پاياندهي  75 ،50 ،50و  100اهم طراحيشده است.

واژههای کليدی :پيوننده ،پيوننده جهتي ،پيوننده جهتي نامتقارن ،پيوننده چندبخشي جهتي نامتقارن ،تطبيق امپدانس

تاريخ ارسال مقاله1396/10/05 :
تاريخ پذيرش مشروط مقاله1397/06/12 :
تاريخ پذيرش مقاله 1398/11/26 :
نام نويسندهی مسئول :همایون عریضي
نشاني نويسندهی مسئول :ایران – تهران – نارمک – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسي برق

مجله انجمن مهندسي برق و الکترونيک ايران -سال هفدهم -شماره سوم -پائيز 1399

101

Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers - Vol.17- No.3-Fall 2020

اندازهگيری آن با نتايج شبيهسازی تطابق دارد .ضريب تزويج (پيوند) اين ساختار  6 dBميباشد و در بازه فرکانسي 5.2 – 6.2 GHz

 -1مقدمه
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تزویجگر های جهتي به عنوان یکیي ا ادوا غیرفعیا میکرووییو،
کاربرد گستردهای در طراحيهای  RFنظیر فیلترها ،شیفت دهندههای
فییا و غیییره دارد .انییوام ملتل ی رن در بانییدهای فرکانسییي متفییاو
بهصیور تیکبلشیي و چندبلشیي بیا سیاتتارهای ملتلی تققی
پیداکردهاند [ .]4-1در تزویجگرهیای کیه موردبررسیي قرارگرفتیهانید،
بهبود عملکرد و همچنین افزایش جنبههای مطلوب در تزویجگر نظییر
بهبود سمت گرایي ا طریی اایافه کیردن ادوا جبیران سیا []8-5
،کوچکسا ی و چند باند کردن [ ]10-9و غیره ا مواردی بودهاند کیه
در طراحي لقاظ شدهاند.
ساتتار تزویجگرهای جهتیي را ا لقیاظ فیزیکیي و الکتریکیي بیه
دودسته متقیارن و نامتقیارن دسیتهبنیدی میي کننید .بیرای طراحیي
تزویجگییرهییای جهتییي متقییارن کییه در رنهییا سییاتتار ،متقییارن و
امپدانسهای پایاندهي نیز یکسیان و ییا ا لقیاظ وایعیت نسیبت بیه
طرفین تزویجگر متقارن ميباشند ،ميتوان ا روش تقلیی و طراحیي
مدهای وج و فیرد اسیتفاده کیرد[ . ]13-11بیرای تقلیی و طراحیي
تزویجگرهای جهتي نامتقارن ،نمیيتیوان ا مید وج و فیرد بیهعنیوان
پارامترهای طراحي ساتتار استفاده کرد ،و تقلی و طراحي بر اسیا
پارامترهای مد  c, انجام ميشود و بر اسا رن ميتیوان کوپلینی
بییین دو تییم نامتقییارن را بییه دسییت رورد [ . ]19-14ا سییاتتارهای
نامتقارن ميتوان در کاربردهای بیشیتری ،نظییر افیزایش پهنیای بانید
[ ، ]21-20ساتتارهای تطبی امپیدانس و فیلترهیا اسیتفاده کیرد .در
[ ] 23-22ا روش بهینه سا ی حداق مربعا به منظور طراحي ادوا
غیرفعا میکروویو استفاده شده است .برای طراحیي تزویجگیر جهتیي
نامتقارن بایید ا پارامترهیای گسیترده تیم امپیدانس و انیدوکتانس
تودی و متقاب ) برای رسیدن به پارامترهای چهیار پیورتي تزویجگیر
جهتي نامتقارن استفاده کنیم.
تزویجگر جهتي نامتقارن بیا توجیه بیه سیاتتار رن  ]14[ ،دارای
امپدانسهای متفاو در هرکدام ا تطوط است .این نوم تزویجگیر بیه
لقاظ اینکیه دارای امپیدانسهیای ملتلفیي در هرکیدام ا پیور هیا
ميباشد ،ميتواند بهعنوان نمونهگییری ا سییگنا  ،تصوصیا در ادوا
تقویتکننده که دارای امپدانسهایي غیر ا  50اهم میيباشیند ،بیدون
نیا به استفاده ا ادوا ااافي بیهمنظیور تطبیی امپیدانس ،اسیتفاده
شوند.
برای رسیدن بیه سیاتتاری کیه بتیوان در هرکیدام ا پیور هیا
امپدانس جداگانه و متفاوتي داشت همچنیین تطبیی امپیدانس درون
تود ساتتار لقاظ شده باشد ،ميتیوان ا سیری کیردن و چندبلشیي
نمودن چند تزویجگر نامتقارن استفاده کرد.
در این مقاله با میرور بیر رنچیه بیرای تقلیی سیاتتار تزویجگیر
نامتقارن انجیامشیده اسیت ،در ابتیدا ،میاتریس انتقیا ییک بلیش ا
تزویجگر نامتقارن را بهصور چهار پورتي استلراج ميکنیم ،سپس بیا
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استفاده ا تاصیت ماتریس انتقا در طراحي ادوا چندبلشیي ،ییک
تزویجگر جهتي چندبلشي را طراحي ميکنیم .تزویجگری که عالوه بر
تاصیتهای متداو یک تزویجگر در میزان کوپلینی و مییزان تیوان
دادهشده به پور مستقیم و همچنین تطبی امپیدانس درون سیاتتار
تزویجگر  ،دارای تاصیت فیلتری نیز باشد .بیه ایین نقیو کیه در بانید
طراحي توان مدنظر را بیه پیور کوپی شیده و مسیتقیم بدهید و در
فاصلهی مشلصي ا باال و پایین باند عبور باند گیاار) و در ییک بیا ه
مشلص  ،مانند فیلتر با افت توان همراه باشد .برای رسییدن بیه ایین
مطلوب ،بیا چندبلشیي کیردن تزویجگیر و همچنیین انجیام طراحیي
بهصور ساتتار نامتقارن و افزایش درجه ر ادیهای موجود نسبت بیه
تم متقارن ،که شام پهنای هرکدام ا تطوط کوپ شده ،طو تم
و فاصله دو تم ا یکدیگر است،دستیابي بیه ایین مهیم بهتیر صیور
ميگیرد.
به علت اینکه هرکدام ا بلیشهیای تزویجگیر نامتقیارن دارای 4
متغیر پهنای هرکدام ا تطوط  ،طو تطیوط و فاصیلهی تطیوط )
هستند ،در طراحي چندبلشي ،تعداد متغیرها یاد ميشوند ،درنتیجیه
طراحي به کمیک نیرمافزارهیای تقلیی تمیام میوج امیری میانبیر و
غیرممکن ميشود .در طراحي به کمک مد های مداری ارائهشده و کد
نویسي ،ميتوان بهصور سادهتری شروط میدنظر را بیرای مشلصیا
فیزیکي ساتتار در نظر گرفت ،تا عالوه بر نتیجه مدنظر ،بتوان قابلییت
تقق پایری بهصور فیزیکي را نیز داشته باشید .بیهطیور مثیا اگیر
پهنای تطوط و فاصلهی دو بلش کناری با یکدیگر متناسی نباشیند،
امکان این وجود دارد که در تقلی مداری این دو بلش بهطیورکلي ا
یکدیگر جدا شوند و یا به نقو مطلوب با یکدیگر تما فیزیکي نداشته
باشند .با این روش عالوه برقرار دادن شروط مناس  ،امکان دستیابي به
طراحي بهینه در مان کمتر نییز وجیود دارد .ایین امیر بیا اسیتفاده ا
نرم افزارهای تمام موج به علت کثر متغیرهیا تقریبیا نیاممکن اسیت.
درنتیجه ابتدا تابع تطا را تعری ميکنیم و با بهینهسا ی در نیرمافیزار
 MATLABو کمینهسا ی مقدار تطا ،مقیادیر متغیرهیا را بیه دسیت
ميروریم ،سپس پارامترهای بهدسترمده را بر روی نرمافزارهای تقلی
تمام موج نظییر  Ansoft HFSSاعمیا کیرده و تقلیی را بیه کمیک
طراحي ساتتار در این نرمافزار انجیام میيدهییم ،و نتیجیه را مقایسیه
ميکنیم ،سپس با ساتت و انیدا هگییری تزویجگیر کیه بیا ایین روش
طراحيشده است ،نتایج عملي را موردبررسي قرار ميدهیم.

 -2تحليل ساختار
در ابتدا ساتتار یک چهار پورتي را به همراه ماتریس امپدانس یا
انتقا رن بهصیور شیک  )1در نظیر میيگییریم .در رن بیهصیور
قراردادی جهت جریانها و ولتاژها نشیان دادهشیده انید .اگیر میاتریس
امپدانس ساتتار شک  )1را بهصور معادله  )1در نظر بگیریم باید ا
طری رن ماتریس انتقا را به دست بیاوریم .در ابتدا بیرای بیه دسیت
روردن ماتریس انتقا  ،معادله  )1را به فرم معادله  )2مينویسییم .در
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ادامه با توجه به این امر که در ماتریس انتقا باید جهت جریانهیا بیه
سمت بیرون و تالف رنچه در شک  )1نشان دادهشده است باشیند و
همچنین جهت ولتاژها باید بهصور استاندارد قرار بگیرند ،معادلیه )2
را به فرم معادله  )3تبدی ميکنیم .در معادله  )3نسیبت بیه معادلیه

برای طراحي ساتتار چندبلشي ،باید رن را بهصور شک  )2در نظر
بگیریم .در شک  )2هرکدام ا بلشها دارای یک ماتریس امپدانس و
درنتیجه یک ماتریس انتقا جداگانه هستند که باید ماتریس انتقیا را
به کمک معادال  )1تا  )3ا ماتریس امپدانس استلراج نمود.

 )2در یر ماتریسهای  [ ZC ]1 [Z A ][ZC ]1جای ستونها را عیوض
میی یيکنیی ییم و در یییییر مییییاتریسهییییای [Z B ]  [ Z A ][ ZC ]1

]  [ZC ]1[ Z Dعالوه بر جابجایي ستون هیا ،دراییه هیا را نییز در ییک
منفي ارب ميکنیم .بدین ترتی در معادله  )3ما ميتوانیم میاتریس
انتقا یک چهار پورتي را ا ماتریس امپدانس رن استلراجکنیم.

شکل ( :)2شماتيک بلوکهای مجاور برای تشکيل يک ساختار
چندبخشي

ماتریس انتقا ساتتار شک  )2را ميتوان بهصور معادله  )4به
دست رورد:
)4

)1

)2

)3

Z14    I1 

Z 24    I 2 
 
Z 34    I 3 
 
Z 44    I 4 
 I1 
 
[ Z A ] [ Z B ]   I 2 


[ Z C ] [ Z D ]  I 3 
 
I4 

Z12   Z13
Z 22   Z 23
Z 32   Z 33
Z 42   Z 43

V1    Z11
V    Z
 2     21
V3    Z 31
  
V4    Z 41

T13 T14   V3 
T
  
 23 T24   V4 
T33 T34    I 3 
T
  
 43 T44    I 4 
T13    V4 

T23    V3 


T33     I 4 


T43     I 3 

T12 
T22 
T32 
T42 

 T11

T21

 T
  31
 T41

 T14
 T
 24
 T34
 T
 44

T11 
T21 
T31 
T41 

 V4 


[ A] [ B]   V3 


[C ] [ D]   I 4 


  I3 

که در معادله  T i ، )4ها ماتریس انتقیا هرکیدام ا بلیشهیا
ميباشند که ا طری ماتریس امپدانس رنها استلراجشدهاند.
اکنونکه ماتریس انتقا کلي ساتتار را به کمیک معادلیه  )4بیه
دست روردهایم ،باید ماتریس پراکندگي را ا رن استلراجکنیم .با توجه
به معادلیه  )5میيتیوان میاتریس پراکنیدگي را ا میاتریس امپیدانس
اسیییتلراج کیییرد .در رن ]  [YTermو ]  [ZTermمیییاتریس ادمیتیییانس و
امپدانس پور های پایاندهي ساتتار است.
)5

V1 
V3 
V  

1
1 
[ Z B ]  [ Z A ][ Z C ]  V4 
]  2   [ Z A ][ Z C

 I1   [ Z C ]1
[ Z C ]1[ Z D ]   I 3 
 
 
 I2 
 I4 

] [S ]  [YTerm ][ZCoupler  ZTerm ][ZCoupler  ZTerm ]1 [ZTerm

بدین منظور در ابتدا باید ماتریس امپدانس را ا ماتریس انتقیا
به دست بیاوریم.
اگر ساتتار ماتریس انتقیا کلیي سیاتتار شیک  )2را بیه فیرم
ماتریس معادله  )3در نظر بگییریم ،بیرای بیه دسیت روردن میاتریس
امپدانس ،در ابتدا رن را به فرم معادله  )6مينویسیم:
)6

V1   T12
V   T
 2     22
 I1   T32
  
 I 2   T42



 i 1

V1 
 I1 
V 
 
1
1
[ A][C ] [ D]  [ B]  I 2 
]  2   [ A][C

V4   [C ]1
][C ]1[ D
 I4 
 
 
V3 
  I3 

معادله  )6را ميتوان به فرم معادله  )7نوشت ،که درنهاییت رن
را در معادله  )8بهصور استاندارد میينویسییم .اکنیون بیا توجیه بیه
معادله  ،)8که ماتریس امپدانس را به دست روردهایم ،با کمک معادلیه
 )5ماتریس پراکندگي را برای ساتتار به دست ميروریم.
در ادامه به بررسي ییک مثیا بیرای بررسیي صیقت ایین روش
ميپردا یم.
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شکل ( :)1شماتيک ماتريس انتقال و امپدانس يک چهار پورتي



 N 1

TN    T i 

حائز اهمیت است ،با ی فرکانسي است که رن را برای باند عبور به M

 -3طراحي
اکنون با استفاده ا تئوری ارائهشده ،ا روش  MLSبرای طراحي
تزویجگر استفاده ميکنیم .به این منظور در ابتدا باید تابع تطا را
مشلص کنیم.
با توجه به تعری پور ها ،تابع تطا را بهصور معادله  9مينویسیم.

نقطه تقسیم کردهایم ،و سپس در این  Mنقطه ،مجموم تطای هرکدام
ا پارامترها را با در نظر گرفتن میزان و ن رنها به دست ميروریم،
همچنین با ههای افت باال و پایین را به  Nنقطه تقسیم کردهایم ،و
سپس در این  Nنقطه مجموم تطای هرکدام ا پارامترها را با در نظر
گرفتن میزان و ن رنها به دست ميروریم ،سپس با میانگینگیری ا
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V    Z
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V3    Z 31 Z 32   Z 33
  
 
V4    Z 41 Z 42   Z 43
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 Z13    I1 

 Z 23    I 2 
 
 Z 43    I 3 
 
 Z33    I 4 

)8

V1    Z11 Z12    Z14
V    Z
Z 22    Z 24
 2     21
V3    Z 41 Z 42    Z 44
  
 
V4    Z31 Z32    Z34

در معادلهی  C، )9بیانگر کوپلین و  Tنسبت توان رسیده به
پور مستقیم و  Wiها میزان و ن هرکدام ا عبارا و  S11میزان افت
با گشتي در پور  1و  S 22میزان افت با گشتي در پور  2و S33
میزان افت با گشتي در پور  3و  S44میزان افت با گشتي در پور
 4و  S12میزان ایزوالسیون و  S13میزان کوپلین و  S14میزان توان
رسیده به پور مستقیم است .برای تقق ساتتار فیلتری برای
تزویجگر ،همانطور که گفته شد در یک با ه فرکانسي معین و در
فاصلهای مشلص ا باند عبور ،میزان افت مشلصي را برای پور های
مستقیم و کوپ شده تزویجگر در نظر ميگیریم که در معادله ،)9
مقادیر  LDC , LUCمیزان افت برای پایین و باالی باند پور کوپ شده
U
 S13D , S13به ترتی
و

پارامترهای پراکندگي برای با هی پایین و باالی

باند ،هستند .همچنین مقادیر  LTD , LUTمیزان افت برای پایین و باالی
باند پور

U
D
 S14به ترتی
مستقیم هستند و , S14

پارامترهای

پراکندگي برای با هی پایین و باالی باند ،هستند .رنچه در معادلهی )9
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مجموم تطای هرکدام ا رنها  ،تابع تطا را تشکی ميدهیم که با
استفاده ا متد  MLSمیزان رن را کمینه ميکنیم.
الگوریتم بهینه سا ی همانطور که در شک  )3نشان داده شده
است ،بدینصور است که ابتدا با ه فرکانسي و میزان کوپلین و توان
رسیده به پور مستقیم را انتلاب ميکنیم و سپس میزان افت تارج
ا باند در هرکدام ا تروجيهای را تعیین ميکنیم .بدین ترتی در
ادامه با تعیین تعداد نقاط فرکانسي در دات و تارج ا باند ،تعداد
نقاط شبیهسا ی را مشلص ميکنیم .بهمنظور شبیهسا ی در ادامه با
استفاده ا متد ارائهشده و با کمک الگوریتم ژنتیک تابع تطا را کمینه
ميکنیم .برای بهبود مشلصا  ،درنهایت مقادیر بهدسترمده را
بهمنظور دستیابي به مقدار کمینه مطل تطا با توجه به مقادیر اولیه
بهدسترمده ا الگوریتم ژنتیک ،با یک الگوریتم مقلي نظیر
 Fminconکه بهصور )CGM(Conjugate Gradient Method
ميباشد ،نهایي ميکنیم ،کمینه کردن تابع تطا و الگوریتمهای مدنظر
را در نرمافزار  MATLABانجام ميدهیم و سپس با استفاده ا
نرمافزارهای تقلی تمام موج رنها را مقایسه کرده و اقدام ساتت و
اندا هگیری ميکنیم.
در شک  )4ساتتار یک تزویجگر جهتیي نامتقیارن  13بلشیي
رورده شده است .که در رن  WUiو  WDiبه ترتی عرض تم بیاالیي
و پاییني و  Siفاصلهی بین تطوط و  Liطو تطوط هستند.
با توجه پارامترهای فیزیکي ساتتار ميتوانیم با کمک ] [19ماتریس
امپدانس هرکدام ا بلشها و همچنین به کمک ] [24ماتریس انتقا
تطوط تغایه را به دست بیاوریم و سپس به کمک معادال مطرحشده
در ابتدا ،ماتریس انتقا و سپس ماتریس پراکندگي نهایي ساتتار را به
دست بیاوریم.
 .با توجه به تئوری مطرحشده ،نتایج حاص ا بهینهسا ی به کمک
نرمافزار  MATLABبرای تزویجگر جهتي  6 dBکه دارای
امپدانسهای پور های تروجي به ترتی  50و  50و  75و  100اهم
و در باند  5.2 GHz – 6.2GHzبا فرکانس مرکزی 5.8 GHz
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شکل ( :)3الگوريتم بهينه سازی

با اری دیالکتریک  3.38و الامت  0.8 mmميباشد.
جدول ( :)1ابعاد تزويجگر جهتي نامتقارن (mm) 6dB
بلش

WUi

WDi

Si

Li

1

1.8

1.5

0.2

9.8

2

1

0.9

0.3

8.7

3

0.5

0.7

0.5

8.4

4

1

0.6

0.4

5.6

5

0.7

0.6

0.4

5.1

6

0.6

0.5

0.7

4

7

0.8

0.9

0.4

3.6

8

0.5

0.6

0.2

5

9

0.6

0.8

0.2

2.7

10

0.8

1

0.4

3

11

0.8

0.7

0.3

2.5

12

0.5

0.8

0.2

1.2

13

0.3

0.5

0.3

2.9

شکل( :)4ساختار يک تزويجگر جهتي  13بخشي

lf1

lf 2

lf 3

lf 4

3

3

3.95

4.37

همچنین برای تغایه تزویجگر ،طو های L f 1 , L f 2 , L f 3 , L f 4به
سمت تارج کشیده شدهاند که به کمک رنها بتوان تزویجگر را به
کانکتور متص کرد ،که این طو ها در جدو  )2رورده شدهاند .این
طراحي در کامپیوتر  Core i5 , RAM 8 GBبه مد  210دقیقه
طو کشیده است.

 -1-3مقايسه نتايج
ساتتار موردنظر شک  )4را مطاب با پارامترهای جدو های  )1و
 )2درون نرمافزار  HFSSطراحي ميکنیم و شبیهسا ی را انجام
ميدهیم .طراحي انجامشده بهصور ساتتهشده در شک  )5نشان
دادهشده است.
ا مواردی که در طراحي تمام موج لقاظ شده است ميتوان به این
مورداشاره کرد که به علت متفاو بودن ابعاد هرکدام ا بلشها با
یکدیگر ،بهمنظور کاهش اثرا عدم تطبی بین دو بلش متوالي که
ناشي ا تفاو ابعاد است ،در نواحي که عدم پیوستگي بین تطوط
وجود داشت ،بهصور دستي و با اویهی  45درجه تطوط را برش
فارسي دهایم که عدم تطبی کاهش یابد .بدیهي است به علت
پیچیدگي مد مداری این عدم پیوستگي را که ميتوان بهصور عدم
پیوستگي در دو تم کوپ شده رن را بیان کرد ،در مد مداری و کد
نوشتهشده لقاظ نشده است ،که تود امکان ایجاد تفاو بین
شبیهسا ی با نرمافزار تمام موج و کد مد مداری را شام تواهد شد.
نمودارهای پارامترهای پراکندگي ساتتار در ادامه موردبررسي قرار
ميگیرد .در شک های  )6تا  )9نمودارهای پارامترهای پراکندگي
تزویجگر جهتي نامتقارن رورده شده است .در هرکدام ا این شک ها،
نتایج شبیهسا ی نرمافزار تمام موج  HFSSو اندا هگیری بهطور
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طراحيشده ،در جدو  )1ارائهشده است .یر الیه رن Rogers 4003

جدول ( :)2ابعاد طولهای تغذيه تزويجگر جهتي نامتقارن (mm) 6dB

هم مان برای مقایسه رسم شده که در ادامه بررسي نتایج بهدسترمده
ميپردا یم.
در شک های  )6تا  )9به تطبی توبي مابین نتایج ناشي ا نرمافزار
تمام موج و اندا هگیری دست پیداکردهایم .اندک تفاوتي که مابین
نتایج موجود دارد ميتواند ناشي ا ایجاد تم های لقاظ شده و اثرا
رن باشد ،یرا همانطور که بیان شد امکان لقاظ کردن این تمها به
علت پیچیدگي مد  ،در مد مداری وجود نداشت و تود باعث ایجاد
اتتالف در نتایج شده است.

شکل( :)9نمودار  S14تزويجگر جهتي نامتقارن

 -4نتيجهگيری

شکل( :)5نمونه ساختهشده

در این مقاله روشي برای بررسي و تقلی ساتتارهای چهار پورتي
چندبلشیي بییا تکی یهبییر تزویجگییر جهتییي نامتقییارن ارائییه شیید .روش
استفادهشده در این مقاله ،بر اسا بیه دسیت روردن میاتریس انتقیا
چهار پورتي ا ماتریس امپیدانس چهیار پیورتي و همچنیین اسیتلراج
ماتریس پراکندگي چهار پورتي ا روی ماتریس انتقا چهار پورتي ،بود.
بهتفصی در مورد تبدی های ماتریسي موجود صقبت شد و همچنیین
یک تزویجگر جهتي نامتقارن با روش ارائهشیده تقلیی و موردبررسیي
قرار گرفت .و نتایج حاص ا روش تقلی تمام موج در تقلی سیاتتار
چندبلشي با نتایج حاص ا اندا هگیری مورد مقایسه قرار گرفتند که
تطبی توبي با یکدیگر داشتند.
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