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 نموذج وصف مقرر دراسي

 Code & No.    : EE 4291 كهر  4291الرقم والرمز   : 

  MIC, MMIC Course:  MIC and MMIC Design فامليكروويتصميم دوائر اسم املقرر : 

 Credits            : 3(3,1,0)   ( 0 ، 1،  3) 3الوحدات الدراسية:  

 كهر  2041،  كهر  2030متطلب سابق  : 
 متطلب مرافق : 

Pre-requisite   : EE 2030, EE 2041 

Co-requisite    : 

 Level               :  9 or10  Electives (2) : التاسع أو العاشراملستوى       

املكونات على الطبقة كل   أودرك باستخدام تكنولوجيا املستوى واليت تدمج بعض تعادة ما واليت دوائر احلالة الصلبة الدقيقة 
ات ( والقدرة على استعماهلا يف التطبيقات. طرق تصميم املوجMMICS) الدوائر الدقيقة املتكاملة السفلية. باإلضافة لذلك

: تقنيات الصنع، ومنذجة الشبكات MMIC. ومشلت املواضيع : استعراض مفاهيم التصميم. تصميم املتكاملةالدقيقة والدوائر 
: عناصر التصميم، قواعد السبك، مناذج MMICباملستوى. تصميم  ةواخلطوط املتحد MICROSTRIPاالجيابية والسلبية، 

، واملقرنة MICمرشح  ،لتصميم. تدريب عملي على التصميم على الشبكة السلبيةمن الشبكات االجيابية والسلبية، وأساليب ا
 املذبذب واخلالط. ،MMIC ،الشبكة النشطة

Solid-state microwave circuits are usually realized using planar technologies, which integrate 

some or all components on a substrate. Moreover, monolithic microwave integrated circuits 

(MMICs) enable commercial application of microwave technology. Design methods for 

microwave integrated circuits. Topics covered: review of design concepts. MIC design: 

fabrication techniques, modeling of active and passive networks, microstrip and coplanar 

lines. MMIC design: lump element design, foundry rules, modeling of active and passive 

networks, design techniques. Layout and DRC checks. Selected Hands-on design work on  

passive network - MIC filter and coupler, and  active network - MMIC oscillator and mixer.  

  Text Books  الكتب المقررة:

Allen A. Sweet, "MIC and MMIC Amplifier and Oscillation Circuit Design", Artech Library, 

Last Edition. 
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