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طراحی و پیاده سازی یک تقویت کننده پهنباند ،با بازدهی باال و توان خروجی بیش
از  90وات با استفاده از مدل لودپول و پارامترهای غیرخطی ایکس
3
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1و -2دانشجوی کارشناسي ارشد دانشکده فناوری های نوين ،دانشگاه علم و صنعت ايران
 -3استاديار دانشکده فناوری های نوين ،دانشگاه علم و صنعت ايران
چکیده
اين مقاله طراحي ،ساخت و نتايج اندازهگیری يک تقويت کننده توان در باند فرکانسي  1-3گیگاهرتز با بازدهي باال و  90وات توان خروجي
را ارائه ميدهد .روش مورد استفاده برای طراحي ،سورسپول/لودپول و مدل سازی ترانزيستور با استفاده از پارامترهای ايکس بوده است.
پارامترهای ايکس با استفاده از مدل رياضي غیرخطي که در اختیار طراحان بود ،بدست آمده است .طبق آنچه از نتايج اندازهگیری به دست
آمده است ،تقويت کننده ساخته شده دارای توان خروجي بیشتر از  49دسيبل میلي وات ،بازدهي درين بهتر از  41.4درصد و بهره توان
بهتر از  9.4دسيبل در بازه فرکانسي  1-3گیگاهرتز ميباشد .کلمات کلیدی -مدارهای تطبیق پهنباند ،بازدهي ،لودپول ،سورسپول ،تقويت
کنندههای توان پهنباند ،پارامترهای ايکس.

واژگان کلیدی :پارامترهای ایکس ،تقویت کنندههای توان پهنباند ،تقویت کننده متعادل ،مدارهای تطبیق پهنباند.

تاريخ دريافت مقاله :
تاريخ پذيرش مقاله :

98/09/30
98/12/07
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مدلینگ رفتار غیرخطي ادوات مايکروويو است .اين مدل ،در
واقع يک بسط رياضي براساس پارامترهای پراکندگي سیگنال
کوچک و سیگنال بزرگ است که حاوی اطالعات دامنه و فاز
هارمونیکهای فرکانسي است .اگرچه مدلسازی قطعات
مايکروويو با استفاده از پارامترهای ايکس توجه بسیاری را به
خود جلب کرده است ،مقاالت اندکي مبتني بر اعمال مدل
پارامترهای ايکس يک ترانزيستور برای طراحي تقويت کننده
توان گزارش شدهاند [.]12-10
يکي از داليل محتمل بر اين موضوع ميتواند اين باشد که غالباً
پارامترهای ايکس توسط کارخانههای سازنده ادوات ارائه نشده
و تولید يا استخراج آنها چه با اندازه گیری (با استفاده از
تحلیلگر شبکه غیرخطي) يا بوسیله شبیهسازی (از يک مدل
غیرخطي ترانزيستور) يک فرآيند بسیار زمانبر بوده و وابسته
به نقاط در نظر گرفته شده برای بار ،سطوح توان و
فرکانسهايي که بايد جاروب شوند است [.]13
بنابر اين ،طراحان ترجیح ميدهند از مدلهای غیرخطي در
دسترس (يا دادههای لودپول و سورسپول) به جای گذراندن
زمان زياد برای استخراج پارامترهای ايکس ،استفاده نمايند .با
اين وجود زماني که پارامترهای ايکس به درستي تولید شوند،
مدل به دست آمده ميتواند برتری بسیاری نسبت به مدل
غیرخطي ارائه داده و زمان شبیهسازی را بسیار کوتاهتر کند.
همچنین مشکالت همگرا شدن شبیهسازی هارمونیک باالنس
خصوصاً در بهینهسازیهای غیرخطي را بسیار کاهش دهد
[.]13
در اين تحقیق ،روند طراحي و ساخت يک تقويت کننده توان
پهنباند ،با بازدهي باال و توان خروجي باال ارائه خواهد شد .در
روال طراحي ،از ترکیب هر دو روش سورسپول/لودپول و
پارامترهای ايکس استفاده شده است .از مزايای استفاده از مدل
ايکس ،پايداری حین بهینهسازی و جلوگیری از مشکالت عدم
همگرايي [ ]13است که دستیابي به توان خروجي بیشتر از
 48.8دسیبل میلي وات و بازدهي درين بهتر از  42.7درصد
در پهنای باند وسیع  1-3گیگاهرتز ،به دست آمده از نتايج
اندازهگیری را برايمان مسیر ساخت.

 -1مقدمه
پارامترهای زيادی برای تبعین عملکرد يک تقويت کننده توان
وجود دارند که مهمترين آنها پهنای باند ،بازدهي و توان
خروجي هستند .هدف هر طراح رسیدن به مقدار هرچه بیشتر
در هر يک از پارامترهای ذکر شده است .در حالیکه طراحي
يک تقويت کننده با بازدهي مطلوب و توان خروجي زياد اما
پهنای باند باريک ،يا طراحي يک تقويت کننده کم توان اما
بسیار پهن باند کار راحتي است ،طراحي يک تقويت کننده
پهنباند ،با بازدهي و توان خروجي باال نیازمند طي راهکارهای
متفاوتي در طراحي بوده که مهمترين بخش آن ،طراحي مدار-
های تطبیق است .امپدانسهای بار و منبعي که ترانزيستور
فرکانس راديويي نیاز دارد ببیند تا عملکرد دلخواهي ارائه دهد
غالباً در ناحیه اتصال کوتاه نمودار اسمیت قرار دارند که به نوبه
خود طراحي مدارهای تطبییق را کاری بسیار دشوار خواهد
کرد.
برای طراحي مدارهای تطبیق يک ترانزيستور فرکانس باالی
توان که با استفاده از روشهای لودپول و سورسپول مدل-
سازی ميشود ،روشهای زيادی وجود دارند که مبتني بر
بهینهسازی هستند .تطبیق با استفاده از روش فیلتر کردن [،]1
فرکانس حقیقي [ ]2و فرکانس حقیقي ساده شده [3و ]4از
جمله روشهای شناخته شدهتر هستند .خروجي اين روشها
عمدتاً به صورت سلف و خازن (المان المپي) است که بايد به
شبکههای قابل پیادهسازی گسترده تبديل شوند .از طرف
ديگر ،روشهای بهینهسازی ديگری وجود دارند که در آنها
مدارهای تطبیق گسترده به صورت مستقیم خروجي الگوريتم
بهینهسازی است [.]7-5
تمامي اين روشها ،با امپدانس سر و کار دارند و امپدانس
ورودی را به سمتي سوق ميدهند که ترانزيستور بايد ببیند.
به عبارت ديگر ،در اين روشها ،طراح نميتواند به صورت
مستقیم ،توان خروجي و بازدهي را به عنوان تابع هدف برای
بهینهسازی تعريف کند .با در نظر گرفتن اين حقیقت که
تطبیق ايدهآل در يک پهنای باند گسترده ممکن نیست
(خصوصاً زمانيکه امپدانسهای هدف به مرکز نمودار اسمت
نزديک نیستند) ،يک پسا-تنظیم برای کل مدار برای دستیابي
به اهداف طراحي در پهنای باند نیاز است که با استفاده از مدل
غیرخطي فشرده ترانزيستور انجام ميگیرد .پارامترهای ايکس
[ ،]8يک روش مدلسازی رو به رشد است که براساس اعوجاج
پليهارمونیک ميباشد [ ]9و يک رهیافت مدرن و کارآمد برای

 -2روند طراحی
برای اين کار ،هدف دستیابي به يک تقويت کننده با توان
خروجي  100وات (معادل با  ،)50 dBmحداقل بازدهي
درين  ،40%و مقدار بهره توان حدود  10دسيبل در پهنای
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شکل ( )1امپدانسهای بهینه بار و منبع (دیده شده از سر پکیج

شکل ( )2اثر فاز هارمونیک دوم (دارای دامنه  )1روی

ترانزیستور) که به ازای آنها بیشترین توان خروجی با بازدهی

بازدهی توان افزوده در فرکانسهای مختلف.

بیشتر از  60%بدست خواهد آمد.

به ازای آنها ماکزيمم توان خروجي و بازدهي بیش از 60
درصد بدست خواهند آمد .همانطور که در شکل ديده ميشود،
امپدانسهای بهینه تقريباً در ناحیه اتصال کوتاه نمودار اسمیت
قرار گرفتهاند .اين امر کار طراحي مدارهای تطبیق را در پهنای
باند وسیع بسیار چالش برانگیز ميکند [.]7

باند طراحي يعني  1-3گیگاهرتز است .ترانزيستور انتخاب شده
برای برآورده نمودن اين شرايط  CLF1G0035-100Pاست؛
يک ترانزيستور گالیوم نیترايد ساخت شرکت  .NXPمطابق با
اطالعات ديتاشیت قطعه ،مقدار ولتاژ درين تزايستور = VD
 50Vقرار داده شد .جريان درين ترانزيستور نیز مقدار = IDQ
 800mAبرای عملکرد در کالس تقويت کنندگي  ABانتخاب
گرديد .در بخشهای بعد ،رويه طراحي تقويت کننده توان با
ذکر جزئیات بیان خواهد شد.

 -2-2تاثیر نوع بار دیده شده توسط هارمونیک دوم

در طراحي تقويت کنندههای توان با بازدهي باال ،کنترل دقیق
امپدانس ديده شده توسط هارمونیکهای باالتر در خروجي
ترانزيستور (درين) يک مسئله مهم است .هارمونیک دوم به
علت اينکه دارای سطح توان بیشتری نسبت به ساير
هارمونیکها غیر از هارمونیک اصلي است ،مهمترين هارمونیک
بااليي است که بايد کنترل شود .از طرف ديگر ،هرقدر که
پهنای باند تقويت کننده بیشتر شود ،به صورت خاص زمانیکه
بیشتر از يک اکتاو باشد ،هارمونیک دوم فرکانسهای اولیه باند،
داخل باند تقويت برای فرکانسهای باالتر خواهند بود.
به عنوان مثال ،در مورد تقويت کننده مطرح شده در اين مقاله
که پهنای باند کاری آن از  1تا  3گیگاهرتز است،
هارمونیکهای مرتبه دوم تمامي فرکانسهای بین  1تا 1.5
گیگاهرتز ،درون باند تقويت قرار خواهند گرفت .زمانیکه اين
همپوشاني اتفاق ميافتد ،انتخاب امپدانس ديده شده توسط
هارمونیکهای دوم نیمه پايیني باند کاری مبهم خواهد بود به
اين دلیل که وظیفه اصلي طراح ،در نظر گرفتن هارمونیک
اصلي است.
از طرف ديگر ،هرگاه هارمونیکهای دوم در بیرون از باند کاری
ترانزيستور قرار بگیرند ،که برای اين ترانزيستور منظور باالتر از
فرکانس  3.5گیگاهرتز است ،اثر دوم و باالتر توسط خازن
پارازيتي ترانزيستور جذب خواهد شد به گونهای که سطح ولتاژ

 -1-2امپدانسهای بهینه بار و منبع

پس از انتخاب ترانزيستور و نقطه باياس ،اولین قدم در طراحي
يک تقويت کننده توان به دست آوردن امپدانسهای بهینهای
است که ترانزيستور برای برآورده ساختن نیازمندیهای
طراحي بايد "ببیند" (که به نام امپدانسهای بهینه بار و منبع
شناخته ميشوند) .برای به دست آوردن اين امپدانسها،
شبیهسازیهای سورسپول/لودپول با استفاده از مدل
غیرخطي ترانزيستور (که توسط شرکت  NXPتامین شده
است) در نرمافزار سیستم طراحي پیشرفته ) (ADSورژن
 2011در شرايطي که همه هارمونیکهای باالتر مدار باز
(مقدار امپدانس بسیار زياد ببینند) باشند ،انجام شد.
انجام اين شبیهسازی ،برای هر دو پارامتر بازدهي و توان
خروجي انجام شد زيرا منحنيهای بستهای که امپدانسهای
مطلوب برای بهینه سازی اين دو پارامتر را مشخص ميکنند،
تنها در برخي نواحي همپوشاني دارند .اين نکته بايد خاطر
نشان شود که ترانزيستور مورد نظر دارای دو عدد گیت و دو
درين است و ما در طراحي خود ،دو گیت و دو درين را روی
يک خط مايکرواستريپ قرار ميدهیم و بعنوان يک گیت و يک
درين عمل خواهند نمود .شکل ( )1امپدانسهای بهینه بار و
منبع (ديده شده از سر پیکج ترانزيستور) را نشان ميدهد.
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الگوريتم بهینهسازی ژنتیک ،طولها و عرضهای خطوط
انتقال به دست آمدند که در شکل ( )3گزارش شدهاند.

تولیدی آنقدر زياد نخواهد بود که شکل موج ولتاژهای تولیدی
در هارمونیک اصلي را تحت تاثیر قرار دهد [.]14
برای مشخص کردن تاثیر ختمشوندگي هارمونیک دوم روی
عملکرد تقويت کننده در فرکانسهای مختلف ،شبیهسازیهای
مشابه با کار صورت گرفته در مرجع [ ]1انجام شد .در اين
شبیهسازیها ،در حالي که ترانزيستور در ورودی و خروجي
برای هارمونیک اصلي ،امپدانسهای بهینه (که از
شبیهسازیهای لودپول بدست آمده و در شکل ( )1نمايش
داده شدهاند) را ميبیند ،امپدانسهای هارمونیک دوم در لبه
نمودار اسمت سوئیپ شدهاند.
شکل ( )2بازدهي توان افزوده ) (PAEرا برحسب تغییر فاز
ضريب انعکاس هارمونیک دوم نشان ميدهد .واضح است که
فاز هارمونیک دوم در فرکانسهای باالی  1.5گیگاهرتز (که
خارج از باند طراحي ما قرار ميگیرد) نسبت به فرکانس 1
گیگاهرتز که هارمونیک دوم آن در باند تقويت قرار گرفته
است ،تاثیر کمتری روی بازدهي دارد .بنابراين ،به دلیل آنکه
در بازه فرکانسي پايین باند تقويت ( 1.5-1گیگاهرتز) استفاده
از هارمونیک تیون میسر نیست (به دلیل همپوشاني
هارمونیکهای دوم آنها با هارمونیکهای اصلي باند هدف
طراحي) و در بازه باالی باند ( 2-3گیگاهرتز) اثر هارمونیک
دوم تقريبا قابل صرف نظر کردن است ،در اين کار از هارمونیک
تیون استفاده نشده است.

(الف)

(ب)
شکل ( )3شمای (الف) مدار تطبیق ورودی و (ب) مدار تطبیق
خروجی ،که نشان دهنده طول و عرض خطوط انتقال برحسب ][mm

بوده و با استفاده از یک الگوریتم بهینه سازی با تابع هزینه تعریف
شده در معادله ( )1بدست آمدهاند .مسیرهای امپدانسی پیاده
سازی شده ( Zinبدست آمده از شبیه سازی ممان در نرم افزار
 – )ADSو کانتورهای  Pout>50dBmو  PAE>50%نیز در اشکال
(الف) یعنی و (ب) یعنی نیز نمایش داده شده اند.

 -3-2سنتز مدارهای تطبیق با استفاده از دادههای لودپول

مدارهای تطبیق ورودی و خروجي بايد به نحوی طراحي شوند
که امپدانس ورودی آنها ( Zinديده شده از درين و گیت
ترانزيستور) تا حد ممکن به امپدانسهای بهینه منبع و بار
) (Zoptکه به ترتیب از شبیهسازیهای سورسپول/لودپول
بدست آمدهاند نزديک باشند .برای برآورده ساختن اين امر ،از
تابع هزينه زير برای الگوريتم بهینهسازی استفاده شد [،]6
2

()1

) Z in (f i )  Z opt (f i

N

) Z opt (f i

i 1

برای اين کار از يک زيراليه  5880-Duroid-RTبا ضخامت
 0.508 mmو تانژانت تلفات  0/0009و ضريب دیالکتريک
 2/2استفاده شده است .در شکلهای .3الف و .3ب مسیر
امپدانسي بار و منبع پیادهسازی شده (يعني  Zinمدارهای
تطبیق ورودی و خروجي ديده شده از سر ترانزيستور) نمايش
داده شده است .با مقايسه اين مسیرها با مسیرهای امپدانسي
هدف (ايدهآل) بار و منبع (که در شکل ( )1نمايش داده شده-
اند) ،مشاهده ميشود که امپدانسهای پیادهسازی شده،
خصوصاً برای فرکانسهای پايین ،به اندازه کافي به همتاهای
ايدهآل خود نزديک نیستند.
در واقع ،به دلیل آنکه امپدانسهای ايدهآل بار و منبع (که در
حوالي  2اهم قرار دارند) در خالف جهت عقربههای ساعت در
ناحیه اتصال کوتاه نمودار اسمت حرکت ميکنند ،تطبیق آنها
به يک بار  50اهمي در اين پهنای باند وسیع ( 1-3گیگاهرتز)

C 

که در آن ( fiکه  )i = 1, 2, 3, …, Nنقاط فرکانسي درون باند
تقويت هستند .شکلهای .3الف و .3ب به ترتیب توپولوژی
مدارهای تطبیق ورودی و خروجي را نشان ميدهند ،که هر
کدام شامل  5قسمت خط انتقالي مايکرواستريپ و يک استاب
اتصال کوتاه برای باياس ترانزيستور هستند .با استفاده از
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[ .]15اما ،اين رهیافت برای طراحي تقويت کننده مورد نظر
مفید واقع نشد.

تقريبا امکانپذير نیست (توجه داشته باشید مسیر امپدانسي
هر مدار تطبیق گسترده غیرفعالي در جهت عقربه های ساعت
ميچرخد)[ .]7اما ،با در نظر گرفتن نواحي در صفحات 𝑆𝛤 و
𝐿𝛤 که در آنها شرايط  ،Pout ≥ 50dBmبا بهره توان حداقل
 13دسیبل و  PAE≥50%به صورت همزمان برقرار باشد (که
در شکلهای .3الف و .3ب به ترتیب نمايش داده شدهاند).
ميتوان به اين نتیجه رسید که امپدانسهای پیادهسازی شده
بار و منبع برای بیشتر نقاط فرکانسي به صورت مناسبي در
نواحي مورد نظر قرار گرفتهاند .توجه داشته باشید در هر نقطه
فرکانسي ،اين ناحیه در واقع همپوشاني مابین ناحیه = Pout
 50dBmو  PAE = 50%است که از شبیه سازيهای سورسپول
و لودپول به دست آمدهاند [.]15
پس از طراحي مدارهای تطبیق ورودی و خروجي ،اين مدارها
به مدل غیرخطي ترانزيستور متصل شده و شبیه سازی
هارمونیک باالنس انجام شد .نتايج شبیهسازی در شکل چهار
با عنوان "با استفاده از لودپول" نمايش داده شده است .اين
نتايج دارای افتهايي در بازدهي برای برخي فرکانسها هستند
که بدترين آنها مربوط به  3گیگاهرتز ميباشد.
توجه شود هرچند شکل ( )3به وضوح نشان ميدهد که
امپدانسهای پیادهسازی شده درون منحنيهای >Pout
 50dBmو  PAE>50%قرار گرفتهاند ،اما توان خروجي و
بازدهي که در نهايت به آن دست پیدا نموديم ،به ترتیب در
حدود  48 dBmو  30%هستند .اين مشکل به دلیل طراحي
جداگانه مدارهای تطبیق ورودی و خروجي است .برای رسیدن
به توان خروجي ثابت و بازدهي هرچه بیشتر در
شبیهسازیهای سورپول و لودپول (نواحي مشخص شده در
شکل ( ،))3فرض شده است که انتهای ديگر ترانزيستور
امپدانس بهینه بار يا منبع را ببیند (امپدانسي که در شکل ()1
نیز نمايش داده شده است) .اما امپدانسهای پیادهسازی شده
بار و منبع (شکل ( ))3بسیار از مقدار بهینه خود فاصله دارند.
بنابراين ،هیچ تضمیني وجود ندارد که امپدانس بار يا منبع
پیادهسازی شده ،که در ناحیه مطلوب تولیدکننده توان
خروجي و بازدهي مناسب قرار گرفته اند ،جواب مطلوب را در
عمل در اختیار ما قرار دهند.
در اين حالت ،يکي از متداولترين راه حلها ،استفاده از تیون
مدارهای تطبیق با انجام همزمان شبیهسازی هارمونیک باالنس
و اعمال يک بهینهسازی محلي برای رسیدن به مقدارهای
مطلوب توان خروجي و بازدهي در کل پهنای باند است [ ]7و

(الف)

(ب)
شکل ( )4نمودارهای توان خروجی (الف) و بازدهی (ب) شبیه سازی
شده برای سه حالت مختلف مدارهای تطبیق خروجی :طراحی اولیه
با استفاده از داده های سورسپول/لودپول صورت گرفته و طراحی
نهایی با استفاده از پارامترهای ایکس در حالت با مدار بایاس و بدون
مدار بایاس انجام شده است.

زيرا شبیهسازی غیر خطي هارمونیک باالنس به ازای برخي از
پارامترها ،همگرا نميشد و بهینهسازی متوقف ميگرديد .علت
اين امر نیز وجود اشکاالتي در مدل فشرده غیرخطي
ترانزيستور که در دسترس بود ،است.
 -4-2طراحی مجدّد مدار تطبیق خروجی با استفاده از
پارامترهای غیرخطی ایکس

برای حل مشکل بیان شده در زيربخش  ،1-4يعني قطع شدن
فرآيند بهینهسازی هنگام استفاده از مدل فشرده غیرخطي
ترانزيستور ،ابتدا يک شبیهسازی غیرخطي پارامتر ايکس برای
ترانزيستور انجام شد ،که با استفاده از شبیهساز پارامتر ايکس
نرم افزار  ADSانجام گرفت .پارامترهای ايکس ترانزيستور با
مدار تطبیق ورودی طراحي شده (در شکل .3الف) که به گیت
آن متصل شده بود استخراج گرديد .ماژول تولید کننده
پارامترهای ايکس در  ،ADSبرخي پارامترهای تقويت کننده
مانند سطح توان ورودی ،فرکانس و امپدانسهای بار را سوئیپ
کرد.
در سوئیپ امپدانس بار ،رزولوشن در ناحیه اتصال کوتاه نمودار
اسمیت بسیار ريزتر از ساير نواحي قرار داده شد ،به اين دلیل
که امپدانس بار ترانزيستور در اين ناحیه قرار گرفته بود (در
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پس از آن ،خطوط باياس به مدار تطبیق خروجي به گونهای
متصل شدند که اثر آن روی مشخصات خروجي تقويت کننده
ناچیز باشد.

شکل ( )1نیز نمايش داده شده است) ،بنابر اين ترانزيستور به
تغییرات بار در اين نواحي بسیار حساستر خواهد بود.
پارامترهای ايکس استخراج شده برای طراحي (بهینهسازی)
مدار تطبیق خروجي برای رسیدن به نیازمندیهای ساخت
(توان خروجي و بازدهي) مورد استفاده قرار گرفتند.
ذکر اين نکته خالي از لطف نیست که در طرح مدار تطبیق
ورودی تغییری داده نشد و مدار استفاده شده ،مانند همان
مداری بود که با استفاده از شبیهسازی سورسپول پیادهسازی
شده بود به اين دلیل که امپدانسهای ورودی (ديده شده
توسط ترانزيستور) تاثیر کمتری نسبت به امپدانسهای بار
روی بازدهي و توان خروجي دارند .برای طراحي مجدد مدار
تطبیق خروجي ،يک مدار تشکیل شده از خطوط انتتقال چند
مرحلهای در نظر گرفته شد و مقادير اولیه طولها و عرضهای
خطوط انتقال همان مقادير به دست آمده از شبیهسازی
لودپول قرار داده شد (شکل .3ب) .خطوط تغذيه برای اين
مرحله از طراحي حذف شدند ،و پس از آن طولها و عرضهای
خطوط انتقال با استفاده از الگوريتم ژنتیک برای رسیدن به
توان خروجي  Pout≥50.5dBmو بازدهي PAE≥45%
بهینهسازی شدند .حین انجام بهینهسازی ،تعداد بخشها برای
بهتر شدن نتايج به  7بخش تغییر پیدا نمود.
بايد به اين نکته نیز اشاره شود به دلیل آنکه در اين
بهینهسازی ،ديگر نیازی به داشتن مدل فشرده غیرخطي
ترانزيستور نبوده و در عوض بهینهسازی با مدل ساخته شده
از پارامترهای ايکس انجام ميگیرد ،شبیهسازیها و بهینه-
سازیها ديگر مشکل همگرا نشدن هارمونیک باالنس را
نداشتند و به اين دلیل متوقف نميشدند .عالوه بر اين ،با حذف
مدل فشرده ترانزيستور از شبیهسازیها ،هارمونیک باالنس با
سرعت بسیار بیشتری حین انجام تکرارهای بهینهسازی مطابق
با آنچه در مرجع [ ]13اشاره شده است ،صورت پذيرفت.
مقادير بهینه به دست آمده برای طول و عرض خطوط انتقال
در شکل ( )6آورده شده است .توان خروجي و بازدهي بدست
آمده در شکل ( )4با عنوان "پارامترهای ايکس با و بدون
خطوط باياس" نشان داده شدهند .توجه شود که برای افزايش
دقت ،اين نتايج با استفاده از مدل فشرده ترانزيستور بدست
آمدهاند (هرچند نتايج مشابه بوده و حکايت از دقت پارامترهای
ايکس استخراج شده دارند).
شکل مورد نظر نشان ميدهد توان خروجي بیشتر از 100وات
و بازدهي بیش از  40%در کل پهنای باند حاصل شده است.

شکل ( )5تقویت کننده توان ساخته شده.

برای اين کار ،يک خط انتقال با امپدانس باال مورد نیاز است؛
اما يک خط با امپدانس باال ،بسیار نازک بوده و نميتواند جريان
مستقیم زيادی را تحمل کند .برای حل اين مشکل ،چهار خط
با امپدانس باال با عرض  0.3میلیمتر برای باياس درين مطابق
آنچه در شکل ( )5مشاهده ميشود ،استفاده گرديد .محل اين
خطوط باياس برای حداقلسازی تاثیر آنها روی عملکرد تقويت
کننده تیون شد .توان خروجي و بازدهي تقويت کننده زمانيکه
که خطوط باياس نیز به آن اضافه گرديد در شکل ( )4نمايش
داده شده است .شکل مورد نظر اثر ناچیز خطوط باياس را در
حالتيکه کل مدار (شامل خطوط باياس) الزامات طراحي،
يعني  Pout≥50dBmو  PAE≥40%را برآورده ميسازد،
نمايش ميدهد.
 -3ساخت ،اندازهگیری و بحث
شماتیک نهايي مدار در شکل ( )6نمايش داده شده است .در
اين شکل در ورودی از يک  RCموازی برای پايدارسازی
استفاده شده است .شکل ( )5تقويت کننده توان ساخته شده
را نمايش ميدهد .نتايج مقايسه بین بره سیگنال کوچک
جوابهای شبیهسازی و اندازه گیری پاسخهای مدار ساخته-
شده در شکل ( )7گزارش شدهت است .شباهت بسیار زياد
اين مقادير مطلوب است .در اين نمودار مقدار عددی بهره
سیگنال کوچک به طور متوسط  16دسيبل است .برای اندازه
گیری پاسخ تقويت کننده ساخته شده در حالت سیگنال
بزرگ ،تقويت کننده با يک سیگنال موج پیوسته ( )CWدر
ورودی تحريک شد .توان ورودی به صورت تدريجي افزايش
يافته و توان خروجي ،توان  DCمصرفي و سطوح هارمونیکها
اندازهگیری شدند.
نمودار توان خروجي برحسب توان ورودی در شکل .8الف در
فرکانسهای  2 ،1و  3گیگاهرتز ارائه شده است .توان خروجي
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اندازهگیری شده ،بازدهي درين و بهره توان در حالت اشباع
ترانزيستور در شکل .8ب ارائه شده اند.

شکل ( )6شماتیک نهایی مدار .طول و عرض خطوط ( )w/lبر حسب میلیمتر در شماتیک نمایش داده شده است.

هارمونیکهای دوم و سوم اندازهگیری شده نیز در شکل .8ج
ارائه شده و نشان ميدهد که در بدترين حالت ،توان
هارمونیکهای باالتر 10 ،دسیبل پايینتر از توان هارمونیک
اصلي قرار است.
در نهايت ،تقويت کننده با ساير تقويت کنندههای توان پهن-
باند و پرتوان قبلي (با توان اشباع بیشتر از  45dBmو پهنای
باند نسبي ) (FBWبیشتر از  )70%از نظر پهنای باند ،توان
خروجي ،بازدهي درين و بهره مورد مقايسه قرار گرفت .نتايج
مقايسه در جدول ( )1ارائه شده است .در اين جدول ،مقادير
بر حسب افزايش پهنای باند نسبي مرتب شدهاند .در مقايسه
با دو رديف اول جدول ،که دارای توان خروجي مشابهي با کار
انجام شده در اين مقاله هستند ،اين تقويت کننده دارای پهنای
باند (نسبي) بیشتری است .عالوه بر اين ،در بین سه رديف
پايین جدول ،با پهنای باند نسبي  ،100%تقويت کننده ارائه
شده دارای توان خروجي با سطح  3dBتا  4dBباالتر از آنها
است .ساير نتايج موجود در جدول نیز نشان ميدهد که بازدهي
و بهره به دست آمده برای اين تقويت کننده با ساير تقويت
کنندهها قابل مقايسه است.

شکل ( )7بهره سیگنال کوچک برای تقویت کننده شبیهسازی و
ساخته شده.

(الف)

(ب)

 -4نتیجهگیری
در اين مقاله روال طراحي ،ساخت و نتايج اندازه گیری يک
تقويت کننده توان در باند فرکانسي  1-3گیگاهرتز ،با بازدهي
باال و توان خروجي  90وات ارائه شد .تقويت کننده توان ابتدا
با استفاده از شبیهسازیهای سورسپول/لودپول پیادهسازی
شد .به دلیل توان خروجي زياد ترانزيستور ،امپدانسهای منبع
و بار مورد نیاز برای تطبیق ورودی و خروجي ترانزيستور بسیار
کوچک بوده و در ناحیه اتصال کوتاه نمودار اسمیت قرار مي-
گرفتند.
اين امر نه تنها طراحي مدارهای تطبیق را چالش برانگیز مي-
کند بلکه عملکرد تقويت کننده توان را به امپدانسهای بار

(ج)
شکل ( )8نتایج اندازهگیری( :الف) توان خروجی برحسب توان
ورودی( ،ب) توان خروجی ،بازدهی درین و بهره توان در حالت ،و
(ج) سطح هارمونیکها در اشباع.

در پهنای باند  1-3گیگاهرتز ،تقويت کننده به اشباع رفته ،به
توان خروجي (در هارمونیک اصلي) بین  49dBmتا 50dBm
رسید ،بازدهي درين نیز بین مقدارهای  41.4%و  45.5%و
بهره توان نیز  9.4dBتا  13.7dBاندازه گیری شد .سطوح
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 در يک طراحي وابسته به دادههای.بسیار حساس ميکند
 امکان کنترل عملکرد تقويت کننده حین،لودپول و سورسپول
.طراحي مدارهای تطبیق وجود نداشت
.) مقایسه تقویت کننده توان پهنباند ساخته شده با کارهای قبلی1( جدول

[dB] بهره

[%] درين

بازدهي

[dBm] خروجي

توان

[%] نسبي

پهنای باند

[GHz]

پهنای باند
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-
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85

1-2.5

]16[ 2019

10.7-13

56-79
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]15[ 2019

8.3-10.7

41-68

46.4-47.8

94

1.6-3.6

]17[ 2018

9.5-11.5

39-47

45.8-47

100

1-3

]18[ 2013
*

21-27

21-25

45.5

100

2-6

9.4-13.7

41.4-45.5

40-50

100

1-3
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