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یک تقویتکننده کمنویز پهنباند با ترانزیستورهای مکمل
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 -1دانشیار دانشکده مهندسی برق ،دانشگاه علم و صنعت ایران
 -2دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی برق ،دانشگاه تهران
 -3استادیار دانشکده مهندسی برق ،دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر
4و  -5مربی دانشکده مهندسی برق ،دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر
چکيده

خطای تقویتکننده کمنویز یکی از مهمترین بلوکهای به کار رفته در یک گیرنده راداری مانند گیرندههای راداری کنترل آتش محسوووب
میشوود .در این مقاله یک تقویتکننده کمنویز پهنباند در محدوده فرکانسوی  3/1تا  5/8گیگاهرتز ارائه شده است ،این محدوده فرکانسی
استانداردهای موجود در قسمت پایینی محدوده فرکانسی فراپهنباند (بازه بین  3/1گیگاهرتز تا  11/6گیگاهرتز) را شامل میگردد .ساختار
این مدار در طبقه ورودی به صوور سوور مشترک تعریف شده و تکنولوژی مورد استفاده در طراحی این تقویتکننده است .ولتاژ تغذیه
مدار  1/2ولت و توان مصرفی آن  14میلیوا است .تقویتکننده در محدوده تعریف شده از پایداری مناسبی برخوردار است ،حداکثر مقدار
بهره بهدست آمده برابر با  18/5دسیبل و حداقل آن برابر با  12/8دسیبل است .حداقل مقدار عدد نویز در محدوده فرکانسی  1/2دسیبل
و ضوریب بازگشوت ورودی کمتر از  -11دسویبل است .برای بهبود خطینگی مرتبه سوم این مدار از روش  DS1استفاده شده است و مقدار
 IIP32برای مدار پیشونهادی است ،بهدلیل اینکه در طبقه دوم مدار پیشنهادی از ترانزیستورهای مکمل استفاده شده است مقدار خطینگی
مرتبه دوم مناسب به دست آمده است.
واژگان کليدی  :تقویتکننده کمنویز پهنباند ،بهره تقویتکننده ،عدد نویز ،ضریب بازگشت ورودی.

تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش مقاله :

66/12/13
69/15/11

Derivative Superposition
Input Third Order Intermodulation Intercept Point
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ولی خطینگی مدار را خراب میکنند .اغلب برای بهبود
خطینگی در محدوده پهنباند از روشهای  DSو PD2
استفاده میشود که هر دو روش باعث اضافه شدن
ترانزیستورهای غیرخطی بیشتری به مدار میشوند .شکل
( )2مدار مرجع [ ]9را نمایش داده است .در این مدار از
ساختار سور مشترک استفاده شده است ،ترانزیستور M2
به صور تجدیدکننده جریان 3در مدار قرار گرفته است و
باعث صرفهجویی در جریان مصرفی مدار میگردد.
در شکل ( )2دو گره  Xو  Yمشخص شده است ،سیگنال
در این دو گره دارای عالمت متفاو و نویز در این دو گره
همعالمت است ،با استفاده از این نکته و با استفاده از
ترانزیستورهای  M4 ، M3و  M5حذف نویز و تقویت سیگنال
شکل میگیرد ،چون در طبقه اول مدار از ترانزیستورهای
مکمل استفاده شده است این مدار عالوه بر حذف نویز
هارمونیک مرتبه دوم را هم حذف میکند و باعث میگردد
که خطینگی مرتبه دوم 4مدار بهبود یابد .شکل ( )3نمایش
مفهومی عملکرد ترانزیستورهای مکمل بهکار رفته در شکل
( )2را نمایش میدهد [.]8

 -1مقدمه
تقویتکننده کمنویز 1یکی از مهمترین بلوکهای سازنده
یک گیرنده محسوب میشود که مسئولیت تقویت مناسب
دادههایی که برای آشکارسازی به گیرنده میرسند را برعهده
دارد .این تقویتکننده در طبقه ورودی گیرنده قرار میگیرد
و به همین دلیل عدد نویز آن از اهمیت ویژهای برخوردار
است[ .]1تقویتکننده کمنویز پیشنهادی در این مقاله
محدوده فرکانسی  3/1تا  5/8گیگاهرتز را که شامل
استانداردهای مختلفی از جمله  UWB-mode1،WIMAXو
قسمتی از استاندارد  (802.11a) WLANاست را پوشش
میدهد .شکل ( )1استانداردهایی که با تقویتکننده کمنویز
پیشنهادی پوشش داده میشوند را نمایش میدهد [.]2
در یک تقویتکننده کمنویز مشخصههای نویز و پهنایباند
میتوانند بهبود یابند ولی خطینگی تقویتکننده به دلیل
غیرخطی بودن مشخصه هدایت انتقالی ،خراب میشود.
بنابراین استفاده از روشهای خطیسازی برای یک تقویت
کننده کمنویز اجتنابناپذیر است [ .]3روشهای حذف نویز
ارائه شده در مراجع [ ]6-4وضعیت نویز را بهبود میدهند،

شکل ( )1استانداردهای باند فرکانسی  5/8 -3/1گيگاهرتز[.]2

همانطور که در این شکل مشاهده میشود هارمونیکهای
زوج در خروجی مدار ظاهر نمیشوند و به همین دلیل عالوه
بر نویز مدار ،خطینگی مرتبه دوم هم (که در مورد تقویت
کنندههایی که در محدوده فرکانسی پهنباند عمل میکنند
اهمیت مییابد) با استفاده از این روش بهبود مییابد .در
شکل ( )4مدار ارائه شده توسط مرجع [ ]6نمایش داده شده
است .در این مدار از ترانزیستور  M4برای افزایش  IIP3در
طبقه دوم مدار استفاده شده است.
شکل ( )2نمایش مدار ارائه شده توسط مرجع [.]7
4
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شکل ( )3نمای مدار ترانزیستورهای مکمل از نظر خطينگی[.]8

( )5نمایش داده شده است .در روش  DSنمایش داده شده
در شکل ( )5مقدار  gm3ترانزیستور اصلی مدار که در این
شکل با نقطهچین نمایش داده شده است با مقدار gm3
ترانزیستور کمکی مدار (با خط پر باریک نمایش داده شده
است) جمع شده و در نهایت مقدار  gm3نهایی کل مدار که
با خط توپر عریض نمایش داده شده است حاصل میآید.
در طبقه سوم با استفاده از یک ترانزیستور که در ناحیه
وارونگی ضعیف قرار دارد سعی شده است که در بخش  2به
ساختار و نحوه عملکرد تقویتکننده کمنویز پیشنهادی
پرداخته شده است و در بخش  3نتایج شبیهسازی مدار
پیشنهادی آورده شده است.

شکل( )4نمایش مدار ارائه شده توسط مرجع [.]9

 -2ارائه مدار پيشنهادی
در این مقاله یک تقویتکننده کمنویز سه طبقه در محدوده
پهنباند ارائه شده است ،طبقه اول به همراه طبقه دوم مدار
یک ساختار حذف نویز را فراهم میآورد که در نهایت عدد
نویز مطلوبی برای مدار پیشنهادی بهدست میآید .در طبقه
دوم از ترانزیستورهای مکمل استفاده شده است که باعث
میشود اعوجاج هارمونیکی مرتبه دوم مدار بهبود یابد و عدد
 IIP2بسیار مناسب  +70دسیبل برای مدار پیشنهادی
حاصل آید .در ضمن همانطور که قبال ذکر شد این طبقه
به همراه طبقه اول یک ساختار نویز حذفکن را تشکیل
میدهندکه عدد نویز مناسب  1/2دسیبل را برای مدار مدار
پیشنهادی در شکل ( )6مدار پیشنهادی ارائه شده در این
مقاله مشاهده میگردد .مدار پیشنهادی در این بخش از سه
طبقه تشکیل شده است.

شکل ( )5استفاده از روش  DSبرای بهبود خطينگی مرتبه سوم
[.]3

ترانزیستور  M4در این ساختار با استفاده از روش  DSباعث
بهبود خطینگی مرتبه سوم مدار میشود این ترانزیستور در
ناحیه وارونگی ضعیف 1کار میکند که دارای  gm3مثبت
است و با  gm3طبقا قبلی که منفی است جمع شده و
باعث کاهش مقدار  gm3کل مدار خواهد شد .نحوه بهبود
خطینگی مرتبه سوم این مدار به صور مفهومی در شکل
Weakly Inversion
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شکل ( )6نمایش مدار تقویتکننده کمنویز پيشنهادی.

طبقه ورودی از ترانزیستورهای  M1و  M2تشکیل شده که
به صور سور مشترک قرار گرفتهاند .این ترانزیستورها
وظیفه تطبیق امپدانس ورودی را بر عهده دارند و در ضمن
چون به صور ساختار سور مشترک در مدار قرار دارند و
همانطور که میدانیم غالبا ساختار سور مشترک نسبت
به ساختار گیتمشترک دارای وضعیت نویز بهتری
است[ ،]11ترانزیستور  PMOSدر ورودی مدار باعث تاثیر بر
روی گسترهفرکانسی مدار میشود زیرا برای ایجاد هدایت
انتقالی برابر با ترانزیستور  NMOSنیاز است که اندازه
ترانزیستور  PMOSدر حدود  2/5برابر اندازه ترانزیستور
 NMOSباشد به همین دلیل خازن ترانزیستور PMOS
ازخازن ترانزیستور  NMOSبزرگتر شده و باعث تاثیر منفی
برروی گستره فرکانسی ورودی مدار میشود .طبقه دوم از
ترانزیستورهای مکمل M3 1و  M4تشکیل شده است ،اعوجاج
هارمونیکی مرتبه سوم بهبود داده شود و مقدار  IIP3مناسب
 +3.5dBmبرای مدار پیشنهادی بهدست میآید.
همانطور که در شکل ( )3نشان داده شده است استفاده از
ترانزیستورهای مکمل باعث میگردد که اعوجاج هارمونیکی
مرتبه دوم ناشی از هدایت انتقالی ترانزیستورهای  M3و M4
یکدیگر را تضعیف نمایند (زیرا عالمت مخالف همدیگر
دارند) و در نتیجه با استفاده از ساختار ترانزیستورهای

پارامترهای مهم یک تقویتکننده کمنویز شامل بهره ،عدد
نویز ،تطبیق ورودی ،پایداری و خطینگی است .دستیابی
به پارمترهای بهینه در محدوده فرکانسی گستردهتر و به
خصوص فرکانسهای زیادتر به طراحی دقیقتری نیاز دارد.
محاسبه پارامترهای تقویتکننده و شبیهسازیهای انجام
شده در نرمافزار  ADS2به شرح زیر است.

1

2

Complementary Transistor

مکمل طبقه دوم مقدار  IIP2مدار افزایش مییابد .طبقه سوم
از ترانزیستورهای  M5و  M6تشکیل شده است ،در این طبقه
برای اینکه اعوجاج هارمونیکی مرتبه سوم مدار پیشنهادی
کاهش یابد از روش  DSمعمولی استفاده شده است ،به این
ترتیب که ترانزیستور  M5در ناحیه وارونگی ضعیف به کار
گرفته شده است پس دارای هدایت انتقالی مرتبه سوم با
عالمت مثبت است و با هدایت انتقالی مرتبه سوم ناشی از
طبقههای قبلی که دارای عالمت منفی است جمع شده و
اعوجاج هارمونیکی مرتبه سوم کل مدار کاهش مییابد
درنتیجه باعث بهبود  IIP3مدار میشود .در خروجی این مدار
برای افزایش بهره مدار از سلف  5نانوهانری استفاده شده
است .ولتاژ تغذیه به کار رفته جهت این مدار  1/2ولت
میباشد و توان مصرفی این مدار  14میلیوا است.
 - 3بررسی پارامترهای تقویتکننده پيشنهادی

Advanced Design System

4
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2.000

 -1-3محاسبه بهره مدار پيشنهادی
بهره تقویتکننده پیشنهادی بهصور رابطه  1نمایش داده
شده است .در رابطه ( g m )1هدایت انتقالی و  A Vنشان
دهنده بهره است.
()1
A Vi  g m5 1   g m1  g m2  R f    g m3  g m4 

1.583

)nf(2
1.167

  R L  SL4 

0.750
5.8

همانطور که در شکل ( )9مشاهده میشود حداقل بهره
این مدار در محدوده  3/1تا  5/8گیگاهرتز برابر با 12/8
دسیبل و دارای بیشینه 18/5دسیبل است و در کل بهره
خوبی را در سرتاسر محدوده فرکانسی تعریف شده دارد.

freq, GHz

شکل( )8نمایش عدد نویز تقویتکننده پيشنهادی.

تقویتکننده کمکی طبقه دوم هم  S11مدار را خراب
میکند ،بنابراین برای کار در فرکانسهای بسیار باال یک
القاگر سری در ورودی مدار بعد از منبع ورودی قرار
میدهیم.
الزم به ذکر است که این القاگر به صور جدای از تراشه
ساخته میشود و تاثیری در حجم مدار ندارد .همچنین
میتوان با استفاده از تعیین درست اندازه ترانزیستورهای
طبقه اول و قرار دادن القاگر با اندازه مناسب به تطبیق
امپدانس مناسبی دست یافت .همانطور که در شکل ()6
مشاهده میشود این تقویتکننده دارای ضریب بازگشت
ورودی مناسب کمتر از  -11دسیبل در محدوده فرکانسی
 3/1تا  5/8گیگاهرتز است.

 -3-2محاسبه نویز مدار پيشنهادی
رابطه

عدد نویز تقویتکننده کمنویز پیشنهادی به صور
( )3نمایش داده شده است.
()2
Vn ,out 2  4KT  g m1  g m2   R f 2  R s 2 
 4KT  R f  R S   g m52  4KT  g m3  g m4 
 4KTR L
2

()3

Vnout
NF  1 
A V 2 4KTR S

در رابطههای ( )2و ( v nout )3مقدار ولتاژ نویز خروجی،
 NFعدد نویز و  A Vبهره مدار را نشان میدهند .در شکل
( )8همانطور که مشاهده میشود این تقویتکننده کمنویز
دارای عدد نویز مناسب  1/2تا  1/6در محدوده فرکانسی
 3/1تا  5/8گیگاهرتز است.

 -3-4بررسی پایداری مدار پيشنهادی
نکتهای که باید در طراحی تقویتکننده کمنویز به آن توجه
شود پایداری تقویتکننده است .در نرمافزار  ADSپایداری
تقویتکننده بر حسب ضریب اشترن سنجیده میشود .در
شکل ( )11پایداری ورودی تقویتکننده با  MUو در شکل
( )11پایداری خروجی تقویتکننده با  MUprimeنمایش
داده شده است.

 -3-3بررسی تطبيق ورودی مدار پيشنهادی
مقاومت ورودی مدار تقریبا برابر با رابطه ( )4است.
R
()4
1
ro2 

F

 g m1  g m2   ro1



g m1  g m2

5.5

5.2

4.9

4.6

4.3

4.0

3.7

3.4

3.1

R in 

-9

25.000
21.667

11.667

))dB(S(2,1

15.000

-27

-36

8.333

-45

5.000
5.8

5.5

5.2

4.9

4.6

4.3

4.0

3.7

3.4

5.8

3.1

5.5

5.2

4.9

4.6

4.3

4.0

3.7

3.4

3.1

freq, GHz

freq, GHz

شکل ( )9نمایش ضریب بازگشت ورودی تقویتکننده

شکل ( )7نمایش بهره تقویتکننده پيشنهادی.

پيشنهادی.

5

))dB(S(1,1

18.333

-18
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 21  2و  22  1بیشتر مورد توجه هستند.
علت این است که اگر  1 , 2نزدیک به هم باشند و رابطه
 21  2  0برآورده شود ،حاصلضرب اینتر
مدوالسیون روی کانال مطلوب قرار گرفته و سیگنال را
خراب میکند .با توجه به اهمیت این موضوع در این مدار
پیشنهادی از روش بهبود خطینگی  DSمعمولی بهره گرفته
شده است که نحوه عملکرد این روش در شکل ()12
نمایش داده شده است .مقدار خطینگی تقویتکننده
پیشنهادی بهوسیله پارامتر  IIP3مشخص شده است .همان
طور که در شکل ( )13مشاهده میشود در مورد این
تقویتکننده مقدار خطینگی بهدست آمده برابر با
 +3.5dBmاستکه مقدار مناسبی برای یک تقویتکننده
کمنویز پهنباند محسوب میشود.
دو سیگنال تداخلی با فرکانسهای  1 , 2در تقویت

1.05

1.04

Mu1

1.03

1.02

1.01
10

9

8

7

6

4

5

3

2

1

freq, GHz

شکل ( )11وضعيت پایداری ورودی تقویتکننده پيشنهادی.
1.7
1.6

1.4

MuPrime1

1.5

کننده کمنویز با ناخطینگی y  1x  t    2 x  t 
2

1.3

مواجه میشوند ،گیرندههای باند باریک به ناخطینگی مرتبه
زوج حسا نیستند زیرا مولفه تپش  2  1در خارج از
باند مطلوب آنها قرار میگیرد ولی در مورد گیرندههای
پهن باند این مسئله جدی میشود و باید طراحی مدار به
گونهای صور پذیرد که هارمونیکهای زوج را تضعیف
نماید و مقدار  IIP2برای مدار طراحی شده مقدار مطلوبی
باشد.
در مورد تقویتکننده پیشنهادی مقدار  IIP2بهدست آمده
همانطور که در شکل ( )14نمایش داده شده است برابر با
 +70dBاست که با توجه به اینکه این تقویتکننده در
ساختار تفاضلی قرار ندارد مقدار مناسبی بهدست آمده است.
در جدول ( )1خالصه مشخصا مدار ارائه شده به همراه
مشخصا مراجع دیگر جهت مقایسه نمایش داده شده است.

1.2
10

9

8

7

6

4

5

3

2

1

freq, GHz

شکل ( )11وضعيت پایداری خروجی تقویتکننده پيشنهادی.

برای این تقویتکننده ضریب پایداری ورودی و خروجی
مناسب بزرگتر از یک در سراسر محدوده فرکانسی به دست
آمده است.
 -3-5بررسی خطينگی مدار پيشنهادی
با فرض اینکه سیگنالهای تداخلی با فرکانسهای
 1 , 2وارد یک گیرنده با فرکان س  0شوند ،از بین
مولفههای اینترمدوالسیون مولفههای مرتبه سوم واقع در

g3out
,  g3m3
, g3m4
, g3m5
,
g3,m3 g3,m4  0

M4

Vi
M5

g 3 ,m 5  0

M3

شکل ( )12نمایش چگونگی بهبود اعوجاج هارمونيکی مرتبه سوم.
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m1
power=3.500
line4=21.500
m1

100

line5
line4
))}dB(mix(vout,{2,-1
))}dBm(mix(vout,{1,0

0

-100

-200

-300
8.333

20.000

-15.000

-3.333

-38.333

-26.667

-50.000

power
شکل( )13مقدار  IIP3بهدست آمده برای تقویتکننده پيشنهادی.
m1
power= 70.000
line4=88.000 m1

IIP2
100
50
0

-100
-150

line5
line4
))}dB(mix(vout,{1,-1
))}dBm(mix(vout,{1,0

-50

-200
-250

83.333

46.667

-26.667

10.000

-63.333

-300
-100.000

POWER

شکل ( )14مقدار  IIP2بهدست آمده برای تقویتکننده پيشنهادی.
جدول ( )1مقایسه مدار پيشنهادی با مراجع دیگر.
مراجع

)BW(GHZ

)NF(MIN

مرجع []11

3/1-11/6

2/6

مرجع []12

3/1-11/6

3/2

11/2

مرجع []13

3/1-11/6

2/8

6/9

-11

مرجع []5

4/9-11/9

2/88

12/4

-11/6

-3

مرجع []14

3/1-11/6

1/2

21

-11

-8

12/6

1/2

18/5

-6

+3/5

14

مدار پيشنهادی

3/1-5/8

S21(DB)MAX
12/6

9

)S11(DB

)IIP3(DBM

)PD(MW

FOM

-11

-4/6

15/2

29/94

-8/8

+6

16

18/18

-8/5

11

1/11

13/5

4/68
1/46
2/1
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در این جدول برای بررسی شایستگی مدارها از رابطه ضریب
) نمایش داده شده استفاده5( شایستگی مدار که در رابطه
.]13[ شده است
IIP
S
)5(
10 10  10 10  BW
21

3

FOM 

توان

NF


P
10
 1   D3
 10
10


 نشاندهندهPD ، نشاندهنده عدد نویزF

،)5( در رابطه
. نمایشدهنده پهنایباند مدار استBW مصرفی و
 نتيجهگيری-4

در این مقاله یک تقویتکننده کمنویز در محدوده فرکانسی
 ارائه0.13 m CMOS  گیگاهرتز با تکنولوژی5/8  تا3/1
-  ساختار این مدار به صور طبقه ورودی سور،شده است
 با استفاده از ساختار حذف نویزی که در این،مشترک است
مدار با بهرهگیری از طبقههای اول و دوم ایجاد شده است
باعث گردیده که کمینه عدد نویز این تقویتکننده به مقدار
 در طبقه دوم از ترانزیستورهای، محدود گردد1/2 مناسب
مکمل استفاده شده است که باعث کاهش اعوجاج هارمونیکی
 شده+70dbm  به مقدار مطلوبIIP2 مرتبه دوم و افزایش
DS  برای بهبود اعوجاج هارمونیکی مرتبه سوم از روش.است
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