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Abstract 
In this paper, three designs of Wilkinson Power Divider (WPD) at 9.0 GHz 

center frequency are proposed. The first design is 2-way in-phase equal power 
outputs implemented on the Roger RT-duroid 6006, PTFE ceramic, relative 
permittivity 2.10=rε  and thickness of substrate material mmh 365.0= . The 
second design is 4-way and the third design is 8-way in-phase equal power dividers 
are implemented on the same substrate. The third design is a new shape of 8-way 
WPD consists of feeder connected with four WPD via cut cortex rhombus to 
achieve matching with inputs. All designs are simulated by using CAD 
(Microwave Office 2000). The simulation results demonstrate that the power 
divider works well at assigned operating frequency with compact size. Low 
insertion and high isolation are achieved. 
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من المخارج بنفس الطور  (N) عدد ذو قدرة ويلكنسون اتتصميم ومحاكاة مقسم
  متساوية خرج وقدرة

  الخالصة
في هذا البحث ، تم التطرق الى ثالثة تصاميم لمقسم قدرة ويلكنسون عند التردد 

التصميم االول عبارة عن مقسم قدرة متساوي بنفس الطور تم تنفيذه على . يكاهرتزك 9زي المرك
ذو  التصميم الثاني. ملم  0.365وسمك  10.2بسماحية  )RT-duroid 6006( دة نوع سيراميكالما

اربعة مخارج والتصميم الثالث ذو ثمان مخارج وهي مقسمات قدرة متساوية بنفس الطورتم 
ويتكون من التصميم الثالث عبارة عن شكل جديد ذو ثمان مخارج  . تنفيذهما على نفس المادة 

ربع مقسمات قدرة ويلكنسون من خالل معين مقطوع الرؤوس للحصول على مغذي يرتبط با
 Microwaveلكافة التصاميم باستخدام الحقيبة البرمجية  تم اجراء المحاكاة. اقتران مع المداخل

Office 2000.  النتائج المستحصلة تبين ان مقسم القدرة بهذا الحجم المدمج يعمل بشكل جيد عند
  . على خسارة ادخال واطئة وعزل عاليتم الحصول   .تردد العمل المحدد 
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