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ABSTRACT 
      The key factor of providing good performance for any electronic device is by 
eliminating unwanted reflections those lead to waste energy and, therefore, affect 
circuit stability. This is done by finding an approach to match both of the circuit’s 
input and output to other in-between connected elements. Amplifiers fall within this 
category, in this paper, our target is to match the BFR92A transistor to 50ohms input 
and output loads to achieve 11dB gain at 1.5GHz with 100MHz of bandwidth that it 
can be used for RF low noise amplifiers.  
      In this research, different approaches were used to utilize and achieve our work 
requirements by, primarily, using Micro-Wave Office software (M.W.O) to calculate 
S-Parameters and simulate the amplifier performance. In the first design approach, 
intermediate line and quarter-wave plate have been used and the results are accurately 
discussed. Another way to design was by utilizing the stub lines to get preferring gain 
and bandwidth and, then, comparison has made between both approach’s results to 
examine which is better to use.  
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  النقل وخطوط BFR92A بأستخدام GHz1.5مضخم  ومحاكاة تصميم
 

  الخالصة
 غير االنعكاسات على القضاء خالل من ھو إلكتروني جھاز ألي الجيد األداء متقيي في الرئيسي العامل     

 إيجاد خالل من ذلك الدائرة. ويتم استقرار على تؤثر وبالتالي ، الطاقة ھدر إلى تؤدي التي تلك فيھا المرغوب
 المتصلة. تقع العناصر بين الدوائرالفاصلة في البعض إلى واإلخراج الدائرة مدخالت من كال لمطابقة تصميم

  الترانزستور بين ايجاد توازن ھو ھدفنا ھذا البحث، في الفئة، ھذه ضمن المضخمات المستخدمة في االتصاالت
BFR92A كسب لتحقيق اوم 50إلى حمل مدخالت واخراجات dB 11  1.5لترددGHz  توفير  عم 
100MHzالمستخدمة في المضخمات الراديويه ذات النطاق الترددي العالي.  كعرض نطاق ترددي 

برنامج  استخدام بواسطة وذلكالمطلوبة  العمل متطلبات تحقيقل مختلفة مناھج في ھذا البحث استخدمت      
 بصورة النتائج ةقشتم مناو موجة ربع وصفيحة النقل خط استخدام تم ). أوال،MWO( مكتبة التصميم المايكروية

 Stub-lines وذلك بأستخدام لتصميمل أخرى طريقة استخدام باالضافة الىاألول.  التصميم نھج في دقيقة
ومن ثم المقارنة بين الطريقتيين المستخدمتين  المذكور الترددي النطاق لنفس عرض فضلا كسب على للحصول

 .من ناحية النتائج والرسوم فيما ايھما افضل
 


