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COMPUTER-AIDED DESIGN  OF  LOSSLESS BROADBAND MATCHING NETWORKS WITH 
MIXED, LUMPED AND DISTRIBUTED ELEMENTS 

SUMMARY 

In this paper, to design of broadband matching networks with mixed elements, composed of simple 
lumped elements and uniform transmission lines (unit elements), a semi-analytic practical 
approximation method is presented. Explicit formulas of two-variables scattering parameters define 
the practical some mixed element structures are obtained. Using the obtained results for band-pass 
mixed element structure, a double matching problem known  in the literature is solved. 

ÖZET 

Bu çalışmada, basit toplu elemanlar ve uniform transmisyon hatlarından oluşan karma elemanlı 
genişbandlı uyumlaştırma devrelerinin tasarımı için, yarı-analitik bir pratik yaklaşım metodu 
tanımlanmıştır. Pratik bazı karma elemanlı yapıları tanımlayan iki-değişkenli saçılma 
parametrelerinin açık formülleri elde edilmiştir. Band-geçiren karakterli karma elemanlı yapı için elde 
edilen sonuçlar kullanılarak, literatürde bilinen bir ikili uyumlaştırma (double matching) problemi 
çözülmüştür.  

1. GĠRĠġ

Genişbandlı uyumlaştırma problemi, istenilen bir frekans aralığında, kaynaktan yüke 
maksimum güç transferi sağlayacak şekilde kaynak ile yük arasında kayıpsız iki-kapılı 
devre tasarımı (empedans uyumlaştırıcı) olarak bilinmektedir. Özellikle yüksek frekanslı 
haberleşmede, verici çıkış empedansını anten empedansına veya  anten empedansını 
alıcı giriş empedansına uyumlaştırılması, transfer edilen gücün maksimize edilmesi 
açısından son derece önemlidir. Sık karşılaşılan diğer bir pratik problem de, tek yada çok 
katlı mikrodalga kuvvetlendirici tasarımında, sürücü kaynakla aktif eleman arasında veya 
aktif elemanla yük arasında maksimum güç aktarımı için empedans uyumlaştırma devre 
gereksinimidir. Çok katlı mikrodalga kuvvetlendirici tasarımında ise, her kat arasında güç 
aktarımı, yine empedans uyumlaştırıcı devrelerle yapılabilmektedir. 
Genellikle, güç transferi, reel empedanslı sürücü kaynaktan reel empedanslı yüke 
yapılıyorsa filtre problemi  (Şekil 1a), kompleks empedanslı yüke yapılıyorsa tekil 
uyumlaştırma problemi (single matching / Şekil 1b);  kompleksl empedanslı sürücü 
kaynaktan yine kompleks emedanslı yüke yönelikse buna da ikili uyumlaştırma (double 
matching- Şekil 1c) problemi adı verilmektedir.  Özellikle mikrodalga kuvvetlendirici 
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tasarımındakarşılaşılan diğer bir problem ise, aktif bir elemanı (örneğin FET) hem 
kaynak hem de yük empedanslarına aynı anda uyumlaştırma yani aktif iki-kapılı (Şekil 
1d) problemidir.   
 

 
 

ġekil 1.  Genişbandlı Empedans Uyumlaştırma Problemi. 
                  (a) Filtre                                          (b) Tekil Empedans Uyumlaştırma   
                 (c) İkili Empedans Uyumlaştırma    (d) Aktif iki-kapılı 
 
Literatürde, sadece toplu elemanlar kullanılarak genişbandlı uyumlaştırma problemine 
çözüm, oldukça iyi bilinen bir konudur.  Bununla beraber, özellikle mikrodalga 
frekanslarında, sadece toplu elemanları kullanmak, ciddi gerçekleme problemleri ve 
elemanların bağlantı uçlarında açığa çıkan parasidik etkiler yüzünden yetersiz 
kalmaktadır.  Bu yüzden, yüksek frekanslarda empedans uyumlaştırma devre tasarımı, 
toplu elemanlarla birlikte, transmisyon hatlarını da içeren karma elemanlı yapıların 
kullanılmasını kaçınılmaz kılmaktadır.  Ayrıca, mikrodalga monolitik entegre devre 
gerçeklemesi sırasında açığa çıkan fiziksel parametrelerin absorbe edilmesi elemanlar 
arasındaki fiziksel bağlantıların modellenebilmesi de karma, toplu ve dağılmış elemanlı 
devrelerin tasarımını gerektirmektedir. 
Öte yandan,  karma, toplu ve dağılmış elemanlı devre sentezi için genel bir analitik 
yöntem, ne yazıkki, mevcut literatürde bulunmamaktadır. Sentez problemi için tam 
çözüm, ya üstel (transcendental) yada çok-değişkenli yaklaşımları gerektirmektedir. 
Literatürde, özellikle sınırlı iki-değişkenli devre fonksiyonlarının gerçeklenebilirliği 
hakkında yoğun çalışmalar yapılmış ve bazı sentez prosedürleri ortaya konmuştur [1,2].  
Ancak sözü edilen çalışmalar, karma elemanlı yapıların pratik olarak tasarımı açısından 
uygun çözümler üretememişlerdir.  
Son yıllarda, kayıpsız karma elemanlı uyumlaştırma devrelerinin tasarımı için, bilgisayar 
destekli tasarım (CAD) teknikleri ile birlikte analitik yaklaşım metodlarını birleştiren ve 
özellikle monolitik entegre devre tasarımına yönelik metodlar sunulmuştur [3,4,5].  
Ayrıca, iki-değişkenli yaklaşıma öncülük eden en son çalışmalar[5-13], yarı-analitik teknik 
kullanılarak bazı sınırlı topolojiler için karma elemanlı uyumlaştırıcı derelerin 
oluşturulmasını mümkün hale getirmiştir.  
Bu makalede, sözü edilen yarı-analitik tekniği kullanarak iki-değişkenli saçılma 
parametreleri yardımıyla tanımlanan, basit toplu elemanlar ve uniform transmisyon 
hatları ile oluşturulan karma elemanlı pratik genişbandlı uyumlaştırıcı devre tasarımı ele 
alınmıştır.  
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2.  UYUMLAġTIRMA DEVRELERĠNĠN ĠKĠ-DEĞĠġKENLĠ SAÇILMA PARAMETRELERĠ  
ĠLE TANIMLANMASI  
 

Şekil 2’de verilen, basit toplu elemanlar ve uniform, eşit uzunluklu transmisyon 
hatlarından oluşturulan kaskad bağlı karma elemanlı iki-kapılı devreyi düşünelim.  

ġekil 2.  Karma elemanlı uyumlaştırıcı devre modeli genel formu. 

 
Şekilde görülen devre modelinde, toplu empedans ve admitanslar, Tablo 1’de verilen 
bast elemanlardan oluşturulduğunda, düzenli (kanonik) formda ve farklı karakterde 
(alçak-geçiren,  yüksek-geçiren,  band-geçiren ve band-söndüren karma elemanlı yapılar 
elde edilebilmektedir.  
 

Tablo 1.  Basit Toplu Elemanlar 

 
Bilindiği gibi, toplu ve dağılmış elemanlardan oluşan karma elemanlı iki kapılı devre, iki-
değişkenli saçılma parametreleri (kanonik polinomlar) cinsinden aşağıdaki gibi 
tanımlanabilir:  
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g
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1
                                           (1) 

Burada alt indis (*), parakonjugeyi  göstermektedir, yani (h=h(-p,-)). 
 

      (g, h ve f)   kompleks frekans değişkenleri p ve ’nın reel polinomları 

      g(p, ) ‘Saçılma Hurwitz’ polinomu: 

   Reelp, 0 için   g(p, )0, 

   g(p, ) parakonjugesi olan g(-p,- ) ile ortak bir çarpanı yoktur. 

      f(p,) =f0(p)(1-
2
)
u/2

  kaskad karma elemanlı iki kapılının transmisyon       sıfırlarını  

belirleyen polinom, u uniform transmisyon hattı sayısı (birim eleman). 

  f, g ve h polinomları kayıpsızlık denklemi uyarınca birbirleri ile ilişkilidir.  

                             g(p,) g(-p, -) = h(p, )h(-p,)+ f(p, ) f(p, )                                 (2) 

Öte yandan, iki değişkenli reel kanonik polinomlar g=g(p,) ve h=h(p,) katsayılar 

formunda tanımlanarak aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 
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                                             g(p,)=p
T
g,   h(p,)=p

T
h,                                             (3) 

Burada,   




 pnT pppp 21 ,         T s n 1   np ve  n  karma elemanlı 

yapıdaki, sırasıyla toplu ve dağılmış eleman sayısını göstermektedir. 
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Şekil 2’deki, karma elemanlı yapının, kaskad bağlı basit toplu elemanlar iki-kapılılar ve 

birim elemanlardan oluştuğu gözönüne alınırsa, f(p, ) polinomu aşağıdaki gibi ifade 
edilebilir: 
 

                                                      f(p,) =f0(p)(1-
2
)
n /2

                                                  (5) 
 
Burada, f0(p) polinomu sadece toplu elemanlardan oluşan iki kapılının transmisyon 
sıfırlarını tanımlar.  
 
3.  KARMA ELEMANLI UYUMLAġTIRMA DEVRELERĠNĠN OLUġTURULMASI 
 

Şekil 2’de görülen karma elemanlı iki kapılı devreyi karakterize etme problemi, iki-
değişkenli devre sentez teknikleri kullanılarak, sınırlı devre topolojileri için ve belirli bir 
karmaşıklığa kadar çözülebilir.  Bu amaçla, karma elemanlı devrenin saçılma matrisini 
belirleyen iki-değişkenli reel kanonik polinomlar, sözkonusu iki-kapılının kayıpsızlık 
koşulu kullanılarak oluşturulabilir.  Kayıpsızlık denklemini (2) oluşturan kanonik 
polinomlar (3)’teki gibi katsayılar formunda yazılır, eşitliğin her iki tarafı değişkenlerin (p 

ve ) kuvvetlerine göre eşitlenirse, karasel yapıda ve doğrusal olmayan denklemler  
(quadratik) elde edilir[5].   Gerçeklenebilir pozitif elemanlı, kaskad pasif devre yapısı ile 
karşılaşılması için gereken kısıtlamaların elde edilen denklem takımında kullanılması ile 
sözü edilen denklemler belirli bir dereceye kadar çözülebilmiştir[11].  Bu kısıtlar, düzenli 
seçilen merdiven formdaki (alçak-geçiren, yüksek-geçiren, band-geçiren ve band-
söndüren) karma elemanlı yapıların topolojik özelliklerinden ve tek değişkenli sınır 
koşullarından elde edilebilir.  Elde edilen çözüm, basit karma elemanlı yapılar için yeter 
şartları sağlar ve tektir.  Daha karmaşık (eleman sayısı fazla) toplu ve dağılmış elemanlı 
devreler için açık çözümler üretmek matamatiksel anlamda son derece zor olduğundan, 
nümerik çözüm yöntemleri kullanmak gereklidir.  
Düzenli formda seçilmiş, kayıpsız toplu elemanlar ve uniform transmisyon hatlarından 
oluşan bazı karma elemanlı yapılar (Şekil 2) için sınırlı koşulları doğrudan analiz 
sonucunda elde edilebilir.  Aşağıda verilen tek değişkenli sınır koşulları, sadece toplu 
veya dağılmış elemanlardan oluşan devreleri tanımlarlar.   
 

 Alçak-geçiren karma elemanlı uyumlaştırma devresi 

 İki-değişkenli kayıpsızlık ilişkisinde (2), p=0 konularak elde edilen polinomlar g(0,), 

h(0,) ve f(0,) kaskad bağlanmış birim elemanlar zincirinden oluşan dağılmış yapıyı       
tanımlarlar. 
 

                                     g(0,)g(0,-) = h(0,) h(0,-) + (1-
2
)
n/2

                                    (6) 
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 (2)’de, =0 konularak elde edilen polinomlar g(p,0), h(p,0) ve f(p,0) karma yapıdan

birim elemanların yokedilmesi ile kalan toplu elemanlı devreyi tanımlar. Burada g(0, ) ve

g(p,0) kesin Hurwitz polinomlar, n birim eleman sayısıdır.

  g(p,0) g(-p,0)= h(p,0) h(-p,0) + 1  (7) 

 Yüksek-geçiren karma elemanlı uyumlaştırma devresi,

 İki-değişkenli kayıpsızlık ilişkisinde (2), p= konularak elde edilen polinomlar g(,),

h(,) ve f(,) birim elemanlı prototipi tanımlarlar (g(,) kesin Hurwitz polinom).

g(,)g(,-) = h(,) h(,-) + (1-
2
)
n/2

 (8) 

 (2)’de, =0 konularak elde edilen polinomlar g(p,0), h(p,0) ve f(p,0) toplu elemanlı
prototipi tanımlar (g(p,0) kesin Hurwitz polinomu).

    g(p,0) g(-p,0)= h(p,0) h(-p,0) + pn
p      (9) 

 Band-geçiren karma elemanlı uyumlaştırma devresi,

 (2)’den doğrudan bir yolla, dağılmış elemanlı prototipi tanımlayan denklemleri

bellirtmek mümkün olmadığı için, aşağıdaki gibi 


h() katsayıları hayali olarak seçilir: 


g ()


g (-) =


h()


h(-) + (1-
2
)
n/2

  (10) 

   burada, 


g () kesin Hurwitz polinomu göstermektedir. 

 Aynı şekilde,  (2)’de =0 konularak elde edilen polinomlar g(p,0), h(p,0) ve f(p,0)
toplu elemanlım prototipi tanımlarlar.

    g(p,0) g(-p,0)= h(p,0) h(-p,0) +
2/pn

p   (11) 

    burada, g(p,0) kesin Hurwitz polinomu göstermektedir. 

 Band-söndüren karma elemanlı uyumlaştırma devresi,

 (2)’de, p=0 veya, p= konularak elde edilen polinomlar {g(0,), h(0,) ve f(0,)} veya

{g(,), h(,) ve f(,)} dağılmış elemanlı prototipi (6) veya (8) ifadeleri ile tanımlıdır.

 (2)’de, =0 konularak elde edilen polinomlar g(p,0), h(p,0) ve f(p,0) toplu elemanlı
prototipi tanımlarlar ve aşağıdaki gibi ilişkilidirler (g(p,0) kesin Hurwitz polinomu).

g(p,0) g(-p,0)= h(p,0) h(-p,0) +(1+k2p
2
+k4p

4
+....+knpp

np
  )   (12) 

Tek değişkenli polinomlar (6-12), (4)’te verilen h ve g katsayılar matrislerinin belirli satır 
ve sütunlarını oluşturan katsayılardır.  Böylelikle, yukarıda incelenen tüm karma elemanlı 
uyumlaştırma devrelerini oluşturrma problemi, katsayılar matrislerinin geri kalan satır ve 
sütunlarını belirlemeye indirgenmiş olmaktadır.  Bu yazıda, sadece band-geçiren karma 
elemanlı yapı için, sınır koşulları (10, 11) ve düzenli formda seçilen karma elemanlı 
topolojinin sağladığı özellikler kullanılarak (2) denkleminin cebirsel çözümü ile elde edilen 
katsayılara ilişkin açık formüller, Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2.   Bant-geçiren Karma Elemanlı Basit Yapılar için Açık Formüller 
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2g (..,1)=[g00= h00 , g10=(2 (g20g00-h20h00) + h10
2 
+1)

1/2
; g20=h20 ]

T
,

2h (..,1)=[h00, h10, h20]
T
 (bağımsız),

*
2g =[1, 01g = (1+ 2

01h )
1/2

],   
*
2h =[0, 

01h ] hayali,bağımsız 

 2  Section     g01= )/1( 10 ( g00g11-h00h11),  h01=2g01, 

     g21= )/1( 10 (g20g11-h20h11),     h21=2g21

g11=(1+h
2

11)
1\2

, 1=Sgn(h00)=Sgn(h20)=1

     );1(/h 2011111   Ng N=g10-1h10 ,     ( 1=-1);

     );1(h 2110111   gN    N=1/(g10-1h10 )    ( 1=1). 

3g (..,1)=[g00=h00,   g10 = (2(g20g00-h20h00)+h10
2 
)
1/2

;

g20 = (2 (g40 g00 - h40 h00 - g30 g10 + h30 h10) +h20
2 
+1)

1/2
;

g30= (2 ( g40 g20 - h40 h20)+ h30
2 

)
1/2

;      g40=h40]
T
,

3h (..,1)=[h00, h10, h20, h30, h40]
T    

(bağımsız),

  3 Section   
*
3g =

*
2g ;                       

*
3h =

*
2h (hayali ve bağımsız). 

 g11= )/1( 20 (g10g21-h10h21),  h11= g11, 

       g31= )/1( 20 (g30g21-h30h21),      h31= g31, 

g21=(1+h
2
21)

1\2
,   ;/Nαg h 012121     ve   N=1/(g20- h20 )  (=1 için)

   21gNαh 0121       ve    N=g20- h20 ,     (=-1 için).

4g (..,1)= 3g (..,1) 4h (..,1)= 3h (..,1)  (bağımsız)

*
4g =[1, 212

010201 )h)g1(2(g  , 
212

0202 )h1(g  ],    

 
*
4h =[0, 

01h , 
02h ]   (hayali ve bağımsız),

  4 Section    g01= )(1/α10 (g00g11-h00h11),    h01 =2 g01, 

   g32= )(1/α21 (g31g22-h31h22),  h32=
  
 2g32, 

   g12= )(1/α21 (g11g22-h11h22), h 12=2 g12, 

g41= )(1/α30 (g31g40-h31h40),   h41= 2g41, 

 g11=(1/ 20g )(g10g21-h10h21+h11h20), 

h11=(g10g1-h10h1)h0-[( 1021 / )1+( 2110 / )2] g0,

   g31=(1/ 20g )(g30g21-h30h21+h31h20), 

h31=(g30g1-h30h1)h0-[( 3021 / )1+( 2130 / )2] g0, 

g21=2(g31g11-h31h11 -10 g32 -30 g12 +g20g22-h20h22+1)+h21
2


1/2
,

  Nαgh 012121      2=1                210121 g/Nαh           2=-1 

g22 = ( h22
2 

+1)
1/2

,

  N/gh 022222      2=1    ;   220222 gNαh    2=-1

1=Sgn(h00)=Sgn(h40)=1,  N=1/(g20-1h20 )   1=1;   N=g20-1h20    1=-1 

,hg 0120101  ,hg 0220202  10 =g10-2 h10,   30 =g30-2h30,  21=g21-2h21,

20=g20-h20,  2==1 1=h0g00-g0h00, 2=h0g22-g0h22,     1=h0g40-g0h40,

2=1,   h0=0.5[N-(1/N)],  g0=(1+ h
2
0)

1/2
,  h1=g0h01-h0g01,     

    g1=N(g01-h01)+h1,  h2=g0h02+h0g02,   g2=1/N(g02-h02)+h2, 
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Tablo 2’den görüleceği gibi, sadece 4 toplu eleman, 2 birim elemandan oluşan band-
geçiren karma elemanlı devre için, saçılma parametrelerinin açık formülleri 
üretilebilmiştir. Ancak, pekçok pratik empedans uydurma problemi  için, açık ifadeleri 
elde edilen karma elemanlı yapılarla makul çözümlere ulaşılabilir.  Şekil 3’te, Tablo2’de 
açık formülleri verilen band-geçiren karakterli karma elemanlı uyumlaştırma devre 
gerçeklemeleri görülmektedir.  

1=2=1 1=1,2=-1
1=2=-1 1=-1,2=1

 = 1  = - 1

1=2=1 1=1,2=-1

1=-1, 2=1 1=2=-1

ġekil 3.  3,5 ve 6 elemanlı band-geçiren karma elemanlı devre gerçeklemeleri 

Burada sunulan tekniği kısaca ifade etmek  gerekirse; karma elemanlı uyumlaştırma 
devrelerinin tasarımı, karma yapıyı tanımlayan iki-değişkenli saçılma parametrelerinin, 

kısmi olarak belirlenen h(p,) polinomundan üretillmesine dayanmaktadır.  Daha sonra, 
tek değişkenli sınır koşullarının belirlediği, tamamen keyfi ve sınırlamasız bazı katsayılar, 
bağımsız bilinmeyen parametreler (band-geçiren karma elemanlı yapı için, h(p,0) ve 
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h()  olarak seçilip, kalan tüm h(p,) ve g(p,) polinom katsayılarına ait açık formüllerle

birlikte, karma elemanlı iki kapılının çevrimsel güç kazancı optimize edilir.  Ayrıca, Şekil 
4’te görülen, Standart Ayrışım Tekniği (SAT) adı verilen yöntem kullanılarak da karma 
elemanlı devreyi tanımlayan iki-değişkenli saçılma parametrelerini elde etmek 
mümkündür. 
SAT ile karma elemanlı uyumlaştırma devresi tasarımı öncesinde, basit toplu merdiven 
ve homojen transmisyon hatlarından oluşan dağılmış elemanlı prototiplerin karmaşıklığı 

(eleman sayısı) ve transmisyon sıfırları belirlenir (Şekil 4a).  Daha sonra, h(p,-) ve h(-,) 

polinomları bağımsız parametre olarak seçilip, (6-12) yardımıyla g(p,-) ve g(-,) 

polinomları üretilir.  Burada, h(p,-),  g(p,-),  f(p,-) ve h(-,), g(-,), f(-,) polinom kümeleri 
sırasıyla toplu ve dağılmış elemanlı prototipleri tanımlamaktadırlar ve (-) işareti tek-
değişkenli polinomu simgeler.  Cebirsel Ayrışım Tekniği kullanılarak (Şekil 4b)’deki gibi 
prototipler en basit formlarına ayrıştırılırlar[14].   Sonuç olarak, böylece elde edilen en 
basit formları istenilen sırada bağlayarak karma elemanlı devre elde edilir (Şekil 4c). 
Özellikle daha karmaşık ve genel karma elemanlı uyumlaştırma devreleri tasarımı, (2) 
denklemleri çözülmeksizin, yukarıda tanımlanan yöntem kullanılarak da yapılabilir.  

ġekil 4.  Standart Ayrışım Tekniği ile karma elemanlı uyumlaştırma devresi tasarımı 

4. UYGULAMA

Bu bölümde, kompleks empedanslı bir kaynağı (ZG) yine kompleks empedanslı bir yüke 

(ZL) normalize frekans (0.3w1) aralığında uyumlaştırma problemi yani ikili empedans 
uyumlaştırma problemi incelenmiştir.  Bu amaçla, kaynak ile yük arasında tasarlanacak 
ikili uyumlaştırma devresi olarak, yukarıda açık formülleri verilen 4 toplu eleman, 2 birim 

elemandan oluşan band-geçiren karma elemanlı yapı seçilmiştir (np=4, n=2).  

Kaynak Empedansı (ZG) :    RG=1,     LG1=4,   LG2=0.75; 
Yük  Empedansı (ZL)      :      RL=1,    LL=0.3,  CL=2 
Burada tasarlanan ikili uyumlaştırma devresinin güç kazancı Levenberq-Marquard 
algoritması ile optimize edilmiştir.  Optimizasyon için serbest parametre (free 
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parameters) olarak, h  katsayılar matrisinin 1. sütunu olan  h(p,0) katsayıları, hayali 

seçilen 


h() katsayıları ve transmisyon hattı gecikme süresi seçilmiştir : 

h00,  h10,  h20,  h30,  h40,  1



h ,  2



h ,    

 
Optimizasyon sonucunda elde edilen sdaçılma matrisleri Tablo 3’te, sonuç karma 
elemanlı ikili uyumlaştırma devresi ve performans karakteristiği sırasıyla Şekil 5 ve 6 ‘da 
verilmişitr.  
 

Tablo 3.  Saçılma Parametreleri h(p,) ve g(p,)’ya ilişkin katsayı matrisleri 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ġekil 5.  Karma elemanlı ikili uyumlaştırma devresi konfigürasyonu 

 
Tablo 4.  Şekil 5’teki devrenin  normalize eleman değerleri: 

 
 

 

 

   
                  ġekil 6.  Elde edilen uyumlaştırıcı devrenin güç kazancının T(w) 

                         frekansla (w) değişimini gösteren  performans karakteristiği 

                         (a) 0.3 w 1      (b) 0w 15  normalize frekans aralığı için   

 

   C1= 1.6736,      L1=0.1255,      L2=1.7248,     C2=2.0264, 

    Z1=1.3523,       Z2=3.0357,      =0.459,         n=1.6313. 
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5. SONUÇLAR

Bu çalışmada, yüksek frekanslı ve genişbandlı uyumlaştırma devrelerinin tasarımı için, 
yarı analitik yeni bir teknik sunulmuştur.  Burada incelenen karma elemanlı yapılar, 
oldukça sınırlı devre topolojileri olmalarına rağmen, pratik genişbandlı uyumlaştırma 
devreleri tasarımında makul çözümler üretebilirler. 
Pratik gerçekleme açısından, merdiven formundaki karma elemanlı yapılardaki 
transmisyon hatları, toplu elemanların bağlantı uzunlukları olarak modellenebilir.  Bu 
yüzden, elde edilen sonuçların, özellikle MMIC gerçeklemede kullanım alanı bulabileceği 
ümidindeyim. 
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