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چكيده
 شبکه ارتباطی فوق پهنباندی است که بهطور هوشمند قابلیت استفاده بهینه از طیف فرکانسی موجوود را بوا اسوتفاده از،سامانه رادیوشناختی
، این سامانه میتواند نیازهای سامانههای مخابرات میدانی را بهخوبی برآورده سازد و در عموده تجهیواات عملیواتی.روش پایش طیف پویا دارد
 در، با اتصال ضربدری دو سلف فعال متشکل از توپولوژی گیت مشترک و بازخورد، در این مقاله برای تحقق این سامانه.مورد استفاده قرار گیرد
 عو وه بور افواایش پهنوای بانود، بهکارگیری سولف فعوال. یک تقویتکننده کمنویا فوق پهنباند جدید طراحی شده است،یک ساختار تفاضلی
 قابلیت تنظیم انودوکتان و فرکوان را نیوا دارا، دارای بهره ذاتی بوده و به علت داشتن ضریب کیفیت باال،تقویتکننده و کاهش سطح تراشه
 با ساختار ارائه شده سبب افاایش هدایت انتقالی ترانایستورها شده و، این ساختار ع وه بر تطبیق ورودی در کل پهنای باند فرکانسی.میباشد
 نشان میدهود کوه در گسوتره1/11 µm CMOS  نتایج شبیهسازی با فناوری، در این کار.موجب کاهش توان مصرفی و عدد نویا مدار میشود
 و0-6/7 dB  تغییرات عودد نوویا از،11/0 dB  بهره قدرت، -11 dB  این ساختار دارای تطبیق ورودی بهتر از،11 GHz  تا21 MHz فرکانسی از
. ارائه میدهد1/1 V  و منبع تغذیه1/51 mW  را با توان مصرفی-0 dBm نقطه تقاطع مرتبه سوم
 اتصال ضربدری خازنی، تقویتکنندهکمنویا پهنباند، سلف فعال، رادیوشناختی:كليد واژهها
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Abstract
Cognitive radio is well known as an ultra-wideband communication system that intelligently optimizes the available
frequency spectrum by implementing the dynamic spectrum monitoring method. This system can meet the needs of
field communication systems well and be used in most operational equipment. In this paper, to realize this system,
using the cross coupling of two active inductors consisting of common gate topology and feedback, in a differential
structure, a novel ultra-wideband low noise amplifier is designed. The use of active inductor, in addition to
increasing the amplifier bandwidth and reducing the chip area, due to its high quality factor, it also has the ability to
adjust the inductance and frequency. In addition to input matching in the entire frequency bandwidth, this structure
increases the transconductance of the transistors with the proposed structure and reduces the power consumption
and the noise figure of the circuit. The simulation results show that in the frequency range of 50 MHz to 10 GHz,
this structure has a better input matching than -10 dB, power gain of 10.4 dB, noise figure variations of 3-6.7 dB
and a third-order intercept point is -4 dBm. The proposed LNA consumes 9.29 mW from a 1.8 V power supply.
Keywords: Cognitive Radio, Active Inductor, Low Noise Amplifier (LNA), Capacitor Cross Coupled
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 -1مقدمه
سامانه رادیوشناختی بر اساس دسترسی پویا و با امکوان مشواهده
کانالهای ارتباطی ،امکان هدایت کاربر به کانالهای خالی را میسر
سوواخته ،بووه عبووارتی امکووان اسووتفاده بهینووه از طیووف فرکانسووی
ب استفاده را فراهم میکند [ .]5 ،1توسعه این فنواوری در زمینوه
شبکههای ارتباطی مربوط به ماموریتهای میدانی به اندازه کوافی
مورد اعتماد بوده و با توجه به ماهیت موقتی تاسیسوات شوبکهای،
قابل استفاده میباشد [ .]0یک بخش مهم پیادهسازی این فناوری،
مربوط به طراحی گیرنده فوقپهنباند آن میباشد که تقویتکننده
کمنویا آن ،بسیار حائا اهمیت بوده و بوه نووعی عهودهدار کوارآیی
نویا مدار ،تطبیق امپدان و بهره کلی میباشد .بکارگیری سلفها
جهت افاایش پهنایباند مدار اجتناب ناپوذیر بووده و پیوادهسوازی
سلفها در فناوریهای مدار مجتمع به صورت سلفهای مارپیچی،
ع وه بر اشغال سطح بارگی از تراشوه ،بوه علوت تلفوات ناشوی از
مقاومتها و خازنهای پارازیتی و درنتیجه کاهش ضریب کیفیت و
ثبات فرکانسی ،چالش برانگیا میباشد .استفاده از مدارهای فعوال
که رفتار سلفی از خود نشان میدهند به عنوان جایگاین سلفهای
مارپیچی ،نه تنها سطح کوچکی از تراشه را اشغال میکند ،بلکه به
سبب استفاده از ترانایستورها ،دارای بهره ذاتوی بووده و بوه علوت
داشتن ضریب کیفیت باال ،قابلیت تنظیم اندوکتان و فرکوان را
نیا دارا بوده و در نتیجوه بورای بکوارگیری در گیرنودههوای چنود
استاندارد و قابل تنظیم [ ،]0و به عبارتی گیرنودههوای پهونبانود،
بسیار مناسب میباشد .این خصوصیت با توجه بوه افواایش تقاضوا
بوورای ارتباطووات بویسویم پهوونبانوود ،بوورای پیووادهسووازی سووامانه
رادیوشناختی مناسب میباشد .با توجه به گستردگی پهنوایبانود،
یک گیرنده سامانه رادیوشناختی و بخصوص  LNAآن بایود دارای
مشخصه فوق پهنباند باشد .از جمله چالشهای چنوین سوامانهای
تطبیق ورودی وخروجی مناسب باپهنای باند ،بهوره مسوطح ،نوویا
پایین ،خطسانی قابل قبول ،سطح تراشه کوچوک ومصور انورژی
بهینه میباشد [.]2
از توپولوژیهای مرسوم برای طراحوی  LNAفووق پهونبانود
میتوان به تقویتکنندههوای توزیوع شوده ،سوورس مشوترک بوا
بازخورد مقاومتی و گیت مشترک اشاره کرد .تقویوتکننودههوای
توزیع شده معموال دارای عدد نویا پایین ،تطبیق امپدان مناسب
با پهنای باند بوده[ ،]6 ،7ولوی دارای تووان مصورفی بواال و بهوره
محدود می باشند کوه بوه علوت اسوتفاده از تعوداد زیوادی سولف
مارپیچی ،و به منظور کوچکسازی ،در فرکان هوای بسویار بواال
کاربرد دارند .تقویتکنندههای مبتنی بور سوورس مشوترک ذاتوا
دارای عددنویا پایین بوده و با بهرهگیوری از بوازخورد مقواومتی و
سلف میتوانند گاینه مناسبی برای  LNAپهنباند باشند ،مشکل
این نوع تقویتکنندهها ،عدم تطبیق ورودی با پهنایباند است که
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با افاودن شوبکههوای  RLCیوا  LCدر ورودی ،قابول حول بووده
[ ،]1 -11ولی این شبکهها سبب اشغال سطح وسیعی از تراشه و
تولید مولفه های پارازیتی میشوند .تقویتکنندههوای مبتنوی بور
گیت مشترک به دلیل عدم وجود خازن پارازیتی گیوت-دریون ،از
مای وت تطبی وق ورودی پهوونبانوود و انوودازه ضووریب انعکوواس بوواال
برخوردار هستند [ .]15 ،11این توپولوژیها دارای نسبت بهره به
نویا پایین بوده و معموالً برای بهبود عملکرد نویای آنها ،نیاز به
طبقه حذ نویا میباشد.
در این مقاله با اتصال ضربدری 1دو سلف فعال به یکدیگر،
یک تقویتکننده کمنویا فوق پهنباند شبه تفاضلی گیت مشترک
پیشنهاد شده است که ع وه بر گسترش پهنای باند فرکانسی و
همچنین خنثی نمودن نویا بستر و خطسانی مدار ،دارای توان
مصرفی پایین و سطح تراشه بسیار کمتری نسبت به مدارهای
دارای سلف مارپیچی میباشد.
این مقاله دارای اجاایی است که در چهار بخش تنظیم شده
است .در بخش دوم ،عملکرد سلف فعال تشریح شده و سپ
معماری  LNAپیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته است .در بخش
سوم نتایج شبیهسازی  LNAپیشنهادی ارائه و تحلیل شده است.
سرانجام ،در بخش چهارم نتیجهگیری ارائه شده است.

 -1-1بررسی ساختار مداری گزارش شده پيشين
ساختار مداری تقویتکنندههای کومنوویا گواارش شوده در [،]2
[ 1و  ،]1برای کاربرد رادیوشناختی ارائوه شودهانود .در [ ،]2یوک
تقویت کننده متشکل از سه طبقه سورس مشوترک (بورای بهوره
بارگ و استفاده از بوازخورد منفوی) در فنواوری  62 nmو بودون
سلف ارائه شده است .در این طور ،،حوداقل عودد نوویا ،5/1 dB
تطبیووق ورودی بوورای فرکووان هووای بوواالی ،-11 dB ،1/6 GHz
حداکثر بهره  ،11 dBبهترین  IP3حدود  -7 dBmو توان مصورفی
 55 mWموویباشوود .در  LNAگوواارش شووده در [ ،]1دو طبقووه
سورس مشترک با بهرهگیوری از بوازخورد مقواومتی و سولف ،در
فناوری  1/10 µmطراحی شده است .در این مدار از چهوار سولف
استفاده شده و نتایجی مانند حداقل عدد نویا  ،0/51 dBتطبیوق
ورودی بهتر از  ،-11 dBحداکثر بهره  10/51 dBو توان مصورفی
بیش از  01 mWحاصل شده است .تطبیق ورودی در این گستره
فرکانسی با استفاده از مدار تطبیق  πدر ورودی حاصل شده است.
در مرجع [ ،]1نسخه دیگری از [ ،]1به صورت دو طبقوه سوورس
مشترک با بهرهگیری از بازخورد مقاومتی و سلف ،در فناوری µm
 1/10ارائه شده است .این طر ،دارای حداقل عدد نویا ،5/01 dB
تطبیق ورودی بهتر از  ، -11/0 dBحداکثر بهره  ،10 dBبهتورین
 IP3حوودود  5 dBmو توووان مصوورفی  02/0 mWموویباشوود .در
CrossCoupled

1

كمنویز جدید با دو سلففعال برای رادیوشناختی؛ مهدی مایدآبادی فراهانی و همکاران
یتكننده 
يهسازی تقو 
طراحی و شب 

گاارشهای [ ،]11 -17تقویت کنندههای کم نویا فوق پهونبانود
یا  UWB-LNAبه روشهای مختلف از جمله با سولف موارپیچی،
بدون سلف یا سلف فعال و تکنیکهایی مانند بازخورد مقاومتی و
استفاده مجدد از جریان ارائه شدهاند ،که البته حداکثر پهنای باند
آنها نهایتا گستره فرکانسی از  0/1 GHzتوا  11/6 GHzمویباشود
(بعضی مراجع به باند باال و یا باند پایین  UWBپرداختوهانود) .در
مرجوع [ ،]11یووک  UWB-LNAبانوود پووایین (گسووتره فرکانسووی
 )0-2 GHzبا استفاده از ترکیب سلف مارپیچی و سولف فعوال ،و
تکنیک اتصال ضربدری خازنی در یک ساختار تفاضلی ارائه شوده
است .در مرجع [ ،]11گیرنده پهن باند با توان مصورفی کوم و بوا
فیلترهای چند مسیره مطر ،شوده اسوت .در مجمووع هموه ایون
طر،ها به دنبال تطبیق در فرکان کاری ،کواهش نوویا افواوده،
کاهش توان مصرفی و خطسانی مناسب مدار هسوتند .البتوه ایون
طر،ها برای کاربرد رادیوشناختی ،یا محدودیت فرکانسوی دارنود،
یا تعداد سلفهای مارپیچی آنها زیاد و سبب افاایش اندازه تراشه
و در نتیجه اثرات پارازیتی میشود ،و یا بعضا توان مصرفی بواالیی
را موویطلبنوود .همچنووین الزم بووهذکوور اسووت کووه طوور،هووای
[ 2و  1و  ،]1بهترتیوب در فنواوری  62 nmو  101 nmطراحوی
شدهاند.
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برای نمایش اثر سلفی  M1و  ،M2بوا توجوه بوه شوکل ( ،)5و
محاسبه ادمیتان مدار ،داریم:
I in V inY in

()1
()5

V in v gs 1 V in
  g m 2v gs 2
ro 1
ro 2

I in  SC gs 1V in  g m 1v gs 1 

که بوا اسوتخراج  vgs1و  vgs2و جایگوذاری در رابطوه ( )5و انجوام
عملیات ریاضی و سادهسازی داریم:
()0

g m 2  g m1
)
SC gs 2  g o 1

I in V in (SC gs 1  g m 1 

عبارت حاصل در پرانتا ،مبین ادمیتوان بووده و سوه مسویر
موازی خازنی ،عبارت حاصل در پرانتا ،مبین ادمیتان بوده و سه
مسیر موازی خازنی ،مقاومتی و یک شبکه سری سلف و مقاوموت
را به نمایش میگذارد.

 -2معماری  LNAپيشنهادی
برای تحقق یک تقویتکننده کمنویا فوق پهنباند بورای کواربرد
رادیوشناختی ،و طراحی آن با فنواوری ( 111nmداشوتن گسوتره
فرکانسی مورد نیاز این سامانه ،عدم اسوتفاده از سولف موارپیچی،
کوچک شدن اندازه تراشه و حذ اثرات پارازیتی ،و کاهش تووان
مصرفی) ،و در نتیجه تبدیل شدن مدار به یک  LNAعملیاتی برای
تقویت سیگنال رادیویی در کاربردهایی نظیر،Military network :
 WiFi ،Bluetooth ،ZigBee ،GSM ،MedRadioو غیووره ،طوور،
جدیدی با اتصال دو سلف فعال به صورت اتصال ضربدری خازنی،
و در یک ساختار تفاضلی ،بدون استفاده از سولف موارپیچی ارائوه
شد .در ابتدا به بررسی عملکرد سلف فعال میپردازیم.

شكل .1مدار سلف فعال.

با توجه به شکل ( )0که معمواری  LNAپیشونهادی را نشوان
میدهد و توجه به اتصال ضربدری خازنی بین دو سولف فعوال ،و
لحاظ شرط  ،C1,2>>Cgs1,2همامان سیگنال ورودی بوه سوورس و
عک آن به گیت ترانایستورهای اصلی اعمال میشود ،در نتیجه
هوودایت انتقووالی  M1دو برابوور هوواهر خواهوود شوود و مولفووههووای
شکل ( )1بهصورت معادالت ( )0 - 7هاهر میشوند.

 -1-2بررسی عملكرد سلف فعال
در شوووووکل ( ،)1زوج ترانایسوووووتورهای  M1و  M2ترکیوووووب
ژیراتور -خازن را به عنوان سلف فعال تولید میکنند .بهطوری که
ترانایستور  M1دارای ترکیب  CGو دارای هدایت انتقالی مثبت و
ترانایستور  M2دارای ترکیب  CSو دارای هودایت انتقوالی منفوی
بوده و خازن گیت -سورس  M1نیا خوازن موورد نیواز مویباشود.
حلقه شامل این دو ترانایستور بازخورد منفی را نشوان مویدهود.
سلفهای فعال دارای قابلیتهایی ماننود کواهش انودازه سولف و
کوچک شدن سطح تراشه ،قابلیت تنظیم اندوکتان و کوارایی در
مدارهای پهنباند میباشند ].[6

شكل  .2مدار معادل ساده شده سلف فعال.

()0

1
RP 
2g m 1

()2

C P  C gs 1

()6
()7

C gs 2
) (2 g m 1  g m 2

g o1
) (2 g m 1  g m 2

L 

RS 
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 -2-2بررسی معماری  LNAپيشنهادی
در شکل ( )0معماری  LNAپیشنهادی ارائه شده است .همانطور
که در بخش  1-5تحلیل شد ،ترکیوب ترانایسوتورهای  M1و M2
(و همچنین ترکیب  M3و  ،)M4از خود خاصیت سلفی بروز داده و
ع وه بر تقویت سویگنال ،سوبب افواایش پهنوایبانود فرکانسوی
میشوند .در این مدار ،سیگنال تفاضلی  RFبهطوور مسوتقیم وارد
ورودیها میشود .ترانایستورهای  M1و  ،M3ترانایستورهای اصلی
مدار بوده و برای دستیابی به گستردگی پهنایبانود فرکانسوی بوا
توپولوژی گیت مشترک و بوه صوورت شوبه تفاضولی پیکربنودی
شدهاند .سیگنال ورودی تفاضلی از طریق خازنهای اتصوال  C1و
 C2که به صورت اتصال ضوربدری دو سولف فعوال را بوه یکودیگر
متصل میکنند ،موجب انتقال سیگنال ورودی با ع مت منفی به
گیت  M1و  M3شده (این در حالی است که سویگنال بوا ع موت
مخالف به سورس آنها میرسد) و در نتیجه در بین سورس -گیت
هر ترانایستور  +Vin-(-Vin))=2Vinخواهود بوود و از ایونرو بودون
افووواایش جریوووان ،هووودایت انتقوووالی دو برابووور خواهووود شووود
( .)ids=gm(2Vin)=2gmVinمنابع جریان ضمن تامین جریان نقطوه
کار ترانایستورها ،سبب بهبود بهره مدار میشووند .در ایون طور،
بهدلیل استفاده از تکنیکهای سلف فعال ،اتصال ضربدری خازنی
و بازخورد بایاس ،بترتیب افاایش پهنوایبانود فرکانسوی ،افواایش
هدایت انتقالی و کاهش توان مصرفی و سوطح تراشوه نسوبت بوه
سایر مدارهای پهنباند با سلف مارپیچی ،محقق شده است.
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) (1+Aافاایش یافته و این مبین کاهش توان مصرفی مدار اسوت.
بهره ولتاژ کل مدار تفاضلی یعنوی نسوبت خروجوی تفاضولی بوه
ورودی تفاضوولی بووا فوورز جووایگاین کووردن منووابع جریووان بووا
مقاومتهای بار  RDو حضور  RSبه صورت معادله ( )1خواهد شد:
v out
)  g m R D 1 (1  A
vs
v
1
Av ,tot  out    4 g m R D  2 g m R D
v in  2 

Av 

()1
()1
1

ضریب مربوط به حضور  RSو با فرز تطبیق ورودی هواهر
5

شده است.

شککكل  .6الووف) نوویمموودار سوواده شووده بوورای محاسووبه بهووره ولتوواژ،
ب) نیممدار ساده شده برای بررسی نویا  M1در خروجی.

 -6-2تحليل نویز
با استفاده از شکل ( -0ب) برای محاسبه نویا کانوال  M1کوه در
خروجی هاهر میشود ،از ضرب جریان نویا درین ترانایستور M1
در  RDاستفاده کرده ،نویا خروجی بهصورت معادله ( )11خواهود
شد:
()11

 g m R Dv n 1
(1  A ) g m 1R S  1

v n ,out 

که با فرز تطبیق ورودی و جایگذاری توان نویا  ،vn1تووان نوویا
ترانایستور  M1به صورت معادله ( )11بهدست میآید:
()11

شكل .3مدار ساده شده  LNAپیشنهادی.

g m R D 2 2
) V n1  g m 1R D2 kT 
2

با توجه به مدار پیشنهادی و شکل ( ،)2نویا سایر المانهوای
موودار را بدسووت آورده و نهایتووا عوودد نووویا کوول موودار بووهصووورت
معادله ( )15خواهد شد.

 -3-2بهره ولتاژ مدار
در شکل ( -0الف) ،نیممدار ساده شده طر ،پیشنهادی با در نظر
گرفتن اثر استفاده از روش اتصال ضربدری خازنی با بهوره  –Aرا
نشان میدهد .با نوشتن معادله  voutمیتوان بهره ولتاژ نیممدار را
بدون حضور  RSو نسبت بوه ولتواژ سوورس بوهدسوت آورد (.)Av
مشاهده میشود که  gmبدون نیاز به افواایش جریوان بوا ضوریب

( V ( n2 ,M 1 ) V ( n2 ,outM 1 ) 

شكل  .5مدار معادل کلی نویا نیم مدار.

كمنویز جدید با دو سلففعال برای رادیوشناختی؛ مهدی مایدآبادی فراهانی و همکاران
یتكننده 
يهسازی تقو 
طراحی و شب 

()15

g R
g R  4R

 m 2 2S  m 2 S 2  S  
2g m 1 (2g m 1 ) R D (2g m 1R D ) R F

NFtot  1 

 -5-2امپدانس ورودی
در مدار پیشنهادی می توان بهجای دو منبع ورودی تفاضلی کوه
مقدار  RSهر یک از آنها  52 Ωاسوت ،از تقویوتکننوده وارونگور
جهت تولید ورودی تفاضولی و تبودیل سواختار غیور متووازن بوه
متوازن استفاده کرد تا بدین وسویله تطبیوق امپودان

بوا مرجوع

 21 Ωحاصل گردد .بدین ترتیب توان مصرفی نسبت به اسوتفاده
از دو به تک سر بیرون تراشهای کاهش خواهد یافته است .پ
محاسبه ،تطبیق امپدان
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 -3شبيهسازی مدار پيشنهادی
موودار پیشوونهادی در فنوواوری  TMSC 1/11 µm CMOSو در
محیط  ADSشبیهسازی شده اسوت .بورای بررسوی بهتور ،نتوایج
ناشی از تحلیل پست لی اوت مدار ارائوه مویشوود .در شوکل ()6
عدد نویا مدار پیشنهادی در محدوده  0-6/7 dBارائه شده اسوت.
حداقل عدد نویا در محدوده فرکانسی حدود  5/2-6 GHzبدسوت
آمده است .تحلیل حالت پسوت لوی اوت مودار در خصووص ایون
مولفه تغییرات در حدود  1/0 dBرا نشان میدهد.

از

ورودی مطابق معادله ( )10خواهد شد.

در این معادله ،ضریب  5ناشی از اثر روش اتصال ضربدری خازنی
میباشد.
()10

V in
1

I in 2 SC gs 1  SC gs ,inv  g m 1  g m 1g m 2 R D 

R in 

 -4-2تحليل خطسانی
نقطه ضعف عمده سلفهای فعال ،بروز رفتار غیرخطوی در مودار
بوده و این مسئله ناشی از طراحی این سولفهوا بوا عناصور فعوال
غیرخطی است .از طرفوی پهنوایبانود وسویع سوامانه سوازگار بوا
رادیوشناختی که ذاتا باید فاقد فیلتر باشد ،عو وه بور هارمونیوک
اصوولی سوویگنال ،اجووازه عبووور هارمونیووکهووای زوج و فوورد و
اینترمدوالسیون مراتب زوج و فرد در گستره فرکانسی را میدهد.
در طراحی به صورت پهنباند توجه بوه خطسوانی و بوه خصووص
عملکرد غیرخطی مرتبه زوج تقویت کننده به علوت دامنوه قابول
توجه آن دارای اهمیت زیادی است] . [1مطابق معوادالت ( )10و

شكل  .4عدد نویا مدار پیشنهادی

در شکل ( ،)7رفتار مدار در خصوص مولفوه پراکنودگی
نشان داده شده است .طبق شکل ( ،)7مدار پیشنهادی در پهنوای
باند گسترده بیش از  11 GHzدارای تطبیق ورودی میباشود .در
ایوون شووکل شووبیه سووازی در حالووت شووماتیک و پسووت لووی اوت
تغییرات قابل توجهی را نشان میدهد ولی به لحاظ کمتور بوودن
مقدار این مولفه نسبت به  -11 dBدر کول بوازه فرکانسوی ،مودار
دارای تطبیق ورودی بسیار خوبی بورای کواربرد رادیوو شوناختی
است .در شکل ( ،)1مشخصه بهره قودرت مودار نشوان داده شوده
است.
S11

( ،)12میتوان سری توانی جریوان دریون ترانایسوتورها ناشوی از
عملکرد غیرخطی مدار را با توجه بوه متقوارن بوودن ورودیهوا و
خاصیت تفاضلی مدار ،نشان داد:
()10

i D 1 (V gs )  g 1V gs  g 2V gs2  g 3V gs3  ...

()12

i D 2 (V gs )   g 1V gs  g 2V gs2  g 3V gs3  ...

همچنین مطابق معادله ( ،)16حذ اعوجاج هارمونیوک دوم
(حذ عملکورد غیرخطوی مرتبوه زوج یوا  )IP2ناشوی از تفاضول
جریان درینها را خواهیم داشت.
()16

i o (V gs )  2g 1V gs  2g 3V gs3  ...

البته طبق معادله ( ،)16هارمونیک مرتبه سوم و ضورایب آن،
حووذ نشووده و عملکوورد غیرخطووی مرتبووه فوورد یووا  IP3بوواقی
خواهد ماند.

شكل .4مولفه پراکندگی

S11

بهره قدرت در حدود فرکان  1 GHzمقداری افت دارد که با
توجه به باندینگ پایه خارجی به این مدار و خاصویت سولفی آن،
انتظار میرود خازنهوای پوارازیتی ورودی را خنثوی نمووده و بوا
افاایش مواجه شود .همچنین افت حدود  1/7 dBدر حالت پست
لی اوت مشهود است.
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شكل  .4مولفه بهره قدرت

S21

در جدول ( )1نتایج حاصل از کرنر پراس مودار پیشونهادی
به سبب تاثیرپذیری مدار نسبت بوه تغییورات حرارتوی و خطوای
فرآیند ساخت آورده شده است .در این جدول آشوکار اسوت کوه
بهره قدرت نسبت به تغییرات فرآیند و دما ،حدود  1/2 dBتغییور
داشته ،همچنین مولفههای  S11و  S12نیا در همه شرایط بترتیوب
بهتر از  -11 dBو  -51 dBمیباشند .طبق اط عات جودول (،)1
حداکثر تغییر عدد نویا نیا  1/0 dBمیباشد.
جدول  .1نتایج حاصل از کرنر پراس
ₒ

ₒ

مدار پیشنهادی.
ₒ

(ss )72 C

(tt )57 C

(ff )-01 C

1/12-11/5

1/12-11/1
11/2
> -11/2

1/12-11
11/0
> -11

11

> -15/2

توضیحات  ،6-5هارمونیوکهوای زوج و مشخصوا هارمونیوک دوم
حذ شده در نتیجه مولفه  IIP2شرایط خوبی داشته باشد .البتوه
هارمونیکهای فرد حوذ نشوده و همچنوان در مودار اثور گوذار
خواهند بود .در شکل ( )11نمودار میلوهای  IIP2و  IIP3ناشوی از
تحلیل مونت کارلو برای بررسی عدم تطابق خطای  ±%2مشخصه
المانهای مدار بر روی ایون دو مولفوه ،بوا توزیوع گوسوی و 511
مرتبه تکرار نشان داده شده است .در شکل ( IIP2 ،A-)11تقویت
کننده کم نویا پیشنهادی بیشوتر از  06/0 dBmدر شوبیهسوازی
پست -لی اوت بهدست آمده با حاصل بیشتر از  %71کوه بهتور از
 IIP2یک  LNAمرسوم اسوت .همچنوین در شوکل ( B-)11یوک
حاصل حدود  11%برای  IIP3بوا مقودار  -0 dBmقابول مشواهده
است.

)BW (GHz
)S51 (dB

(الف)

)S11 (dB

< -51

< -51

< -51

)S15 (dB

0-6/1
1/10

0-7/12
1/51

0-7/5
11/51

)NF (dB
)Power (mW

در شکل ( ،)1خطسانی مدار پیشنهادی بوا نموایش  IP3ارائوه
شده است .تقاطع هارمونیکهای اول و سوم در  -0 dBmرخ داده
که با توجه به استفاده از سولف فعوال و اثورات غیرخطوی عناصور
فعال ،عدد قابل قبولی میباشد.
(ب)
شكل  .11الف) نتایج تحلیل مونت کارلو پسوت لوی اوت بورای ،IIP2
ب) نتایج تحلیل مونت کارلو پست لی اوت برای .IIP3
در شکل ( )11لی اوت هسوته  LNAپیشونهادی بوا مسواحت

 1/110 mm2آمده است.

شكل  IIP3 .4مدار پیشنهادی.

در یک  LNAفوق پهن باند که اصوال فاقود فیلتور در ورودی
میباشد ،سیگنالهای مطلوب و نوامطلوب وارد شوده و بوا تولیود
 ، IM2سبب افاایش توان تلفاتی شده در تجهیاات پرتابل چوالش
بارگی خواهد بود .از آنجوایی کوه سواختار  LNAپیشونهادی بوه
صورت دیفرانسویلی اسوت ،انتظوار ایون اسوت کوه بوا توجوه بوه

شكل  .11لی اوت هسته  LNAپیشنهادی.
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جدول  .2مقایسه کارآیی مدار پیشنهادی با کارهای پیشین.
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کمنویا برای رادیوشناختی هستند.
با توجه به رفتار فرکانسی مطلوب مدار پیشونهادی ،مویتووان
برای کارهای آتی این طر ،را در فناوری پیشرفتهتر مانند فناوری
 62nmشبیهسازی نمود .بدیهی است بوا قابلیوتهوای بهتور ایون
فناوری نسبت به فناوری  ،111nmبهبوود کلیوه مولفوههوا دور از
انتظار نخواهد بود و میتوان آن را به عنوان یک  LNAیونیورسال
در نظر گرفت.

* این کار به صورت تراشه پیادهسازی شده است.

 -6نتيجهگيری
در این مقاله یک تقویتکننده کمنویافوق پهنباند جدید با
بهرهگیری از اتصال ضربدری دو سلف فعال و سازگار با سامانه
رادیوشناختی ارائه شد .این  LNAبا استفاده از فناوری
 TMSC 1/11 µmCMOSطراحی شده است .نتایج شبیهسازی
در حالت شماتیک و پست لی اوت ارائه شده در بخش  ،0شرایط
قابل قبول این تقویتکننده کمنویا را برای کاربرد رادیوشناختی
نشان میدهد .برای نادیک شدن به شرایط واقعیتر ،در ورودی
مدار خازن  21fFکه نقش خازن  padرا بازی میکند ،و در مدار،
خازنهای  MIM-RFو مقاومتهای  RPHPOLY-RFکه دارای
اثرات پارازیتی هستند ،در شبیهسازی استفاده شدهاند.
مطابق شکل ( ،)6عددنویا مدار پیشنهادی با توجوه بوه تحلیول
پست لی اوت در محدوده  0/5-7 dBثبت شده است که عوددنویا
 7 dBدر فرکان های پایین و عمدتا ناشی از فلیکور نوویا اسوت.
بدیهی است که با توجه به فرمول فرکان گوشهای این نویا ،الزم
است که ابعاد ترانایستورهای ورودی بارگ شود .ولوی بوه لحواظ
مصووالحه بووین مولفووههووای موودار ،امکووان بارگتوور نمووودن انوودازه
ترانایستورها با محودودیت روبورو مویباشود .مطوابق شوکل (،)7
سرتاسر باند فرکانسی گسوترده ایون مودار ،دارای تطبیوق ورودی
بوده و مولفه  S11ایون مودار هموواره کمتور از  -11dBمویباشود.
همچنین مطابق جدول ( )1مولفوه  S12در شورایط بسویار خووبی
میباشد .در شکل ( )1مولفوه بهوره قودرت در گسوتره فرکانسوی
مقدار قابل قبولی را نشان میدهد .بهره قودرت مودار پیشونهادی
مطابق شکل ( ،)1دارای حوداقل بهوره  1/2 dBو حوداکثر 11 dB
میباشد .مطابق شکل ( IIP3 ،)1مدار  -0 dBmثبت شده است که
با توجه به اثرات غیر خطی سلفهای فعال مدار ،و تحلیول مونوت
کارلو انجام شوده ،مودار پیشونهادی دارای شورایط قابول قبوولی
میباشد .توان مصرفی کل مدار با توجه به تغذیه  1/1 Vبه میاان
 1/51 mWقابل محاسبه میباشد .جدول ( )5مقایسه کارآیی مدار
پیشنهادی با کارهای پیشوین را نشوان مویدهود .مرجوع [ ]2در
فناوری  62 nmبوهصوورت تراشوه پیوادهسوازی و مرجوع [ ]1در
فناوری  101 nmشبیهسازی شده است ،البته هر دو تقویتکننده

به یاد دكتر پيمان نائبی
متاسفانه در آذر ماه  ،1011و در حین داوری این مقاله ،بوهطوور
ناباورانه دوست و همکار عایامان آقای دکتر پیمان نائبی را بر اثر
ابت به کرونا ویروس از دست دادیم .رو ،ایشان و هموه قربانیوان
کرونا در سراسر جهان قرین رحمت الهی باد.

تشكر و قدردانی
بدینوسیله مراتب قدردانی و تشکر خود را از اساتید محترم جناب
آقایان دکتر یوسوف گونج دانوش ،دکتور مجیود فوالدیوان ،دکتور
سیدج ل رستگار فاطمی ،دکتر حسون عبودالهی و دکتور میوثم
بیات به علت طر ،مسائل راهگشا درخصوص این طراحوی اعو م
مینماید.
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