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چکیده
 در. یکی از عوامل مهم در سرعت ارسال و دریافت اطالعات در سامانههای گیرنده رادیویی قابلحمل در پدافند نوین است،پهنای باند سیگنال
همین راستا تالش میشود بخشهای مختلف این سامانهها ازجمله مدوالتور دلتا سیگما با پهنای باند بزرگتر و مصرف توان کمتر طراحی
 در.( به مدوالتور دلتا سیگمای متعامد پهنای باند آن بیشتر شده استself-coupling)  در این مقاله با اعمال روش تازدگی انتگرالگیر.گردند
 مرتبه مدوالتور افزایش یافته و پهنای باند آن زیاد شده و درواقع در مصرف توان صرفهجویی، بدون اضافه شدن بلوکهای فعال،این روش
 اعمال این روش موجب افزایش تعداد صفرهای تابع تبدیل مدوالتور متعامد شده و کارایی آن بهاندازه مدوالتوری با یک مرتبه باالتر.میشود
 روش پیشنهادی به یک مدوالتور متعامد. اعمال این روش به مدوالتور متعامد باعث صرفهجویی دو آپامپ در ساختار آن میشود.میشود
 و نرخ0/04 fs  قبل از اعمال روش پیشنهادی پهنای باند مدوالتور. و باعث افزایش قابلتوجهی در پهنای باند آن شده است،مرتبه سه اعمال
 با. بهدستآمده است91/25 dB  و نرخ سیگنال به نویز0/05 fs  پهنای باند، بوده و پس از اعمال این روش92/86 dB سیگنال به نویز آن
. درصد افزایش یافته است25  پهنای باند آن حدود،3 اعمال روش پیشنهادی به مدوالتور مرتبه
 پهن باند، تازدگی انتگرال گیر، مدوالتور دلتا سیگمای متعامد، گیرندههای رادیویی:کلیدواژهها

Increasing the Order of Quadrature Delta Sigma Modulator without
Addition of Active Blocks for Wideband Radio Receivers
A. R. Shamsi
Shahid Sattari Aeronautical University of Science and Technology
(Received: 13/04/2019; Accepted: 06/11/2019)

Abstract
Signal bandwidth (BW) is one of the most important factors in transmitting and receiving rate of information in
portable radio receiver systems in advanced defense science .Therefore, it is desire to design different parts of these
systems with a larger bandwidth and less power consumption. In this paper, self-coupling method is applied to the
quadrature modulator in order increase its bandwidth. In this approach, without the addition of active blocks,
modulator’s order is increased and its bandwidth is also improved which results in power saving. Utilizing this
method increases the number of zeros in quadrature modulator transfer function and results in a higher order
modulator performance. The proposed method is applied to a three-order quadrature modulator, and it is
significantly increased the bandwidth. The purposed method results in a 0.05fs bandwidth and a signal-to-noise
ratio (SNR) of 91.25 dB which is improved by 25% compare to the results obtained in a modulator without the selfcoupling( BW=0.04fs and SNR= 92.86dB).
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 .1مقدمه
افزایش پهنای باند و کاهش مصرف توان همواره از چالشهای
طراحان سامانههای بیسیم بوده است .این مسئله در طراحی
گیرندههایی که در مخابرات بیسیم آفندی و پدافندی و نظایر آن
کاربرد دارند ضرورت بیشتری پیدا میکند [1و  .]2یکی از
مهمترین بخشهای این گیرندهها مدوالتور دلتا سیگما است که
در مسیر سیگنال قرار گرفته و وظیفه تبدیل سیگنال آنالوگ
دریافتی به دیجیتال را به عهده دارد [ 3و .]4
مصرف توان و محدودیت پهنای باند این بلوک مستقیماً روی کل
گیرنده اثر میگذارد .از طرفی افزایش پهنای باند و کاهش مصرف
توان در مدوالتور دلتا سیگما ،با یکدیگر در تضاد هستند ،چراکه
در روش معمول برای افزایش پهنای باند و یا ارتقای کارایی
مدوالتور ،باید مرتبه آن افزایش یابد و یا تعداد بیتهای کوانتایزر
اضافه شوند [ .]5بهازای هر بیت اضافه شدن کوانتایرز تعداد
مقایسه کنندههای آن دو برابر میشود و برای افزایش هر مرتبه
مدوالتور نیز باید یک انتگرالگیر به ساختار آن اضافه شود که با
افزایش مصرف توان ،سطح تراشه و همچنین افزایش احتمال
ناپایداری مدوالتور همراه است [ 5و .]6
روشهای دیگری که برای ارتقای کارایی مدوالتور بدون افزایش
احتمال ناپایداری و مصرف توان میتوان بکار برد ،استفاده از
ساختارهای کممصرف ،اصالح ساختار مدوالتور در سطح سیستم
[ 7و  ]8و استفاده از روشهای کاهش مصرف توان در سطح مدار
است [ .]9ساختار  FFبهدلیل حذف اثر مستقیم سیگنال در
طبقات ورودی و تعداد کمتر مسیرهای بازخورد ،گزینه مناسبی
برای طراحی یک مدوالتور دلتا سیگمای کممصرف است [.]5
جهت کاهش مصرف توان ،در پیادهسازی مدوالتور بهجای
آپامپ ،از انتگرالگیرهای غیرفعال در ساختار مدوالتور استفاده
شده است [ 10و  ،]11ولی عیب این ساختارها این است که
پهنای باند آنها کوچک بوده و فقط در سامانههای فرکانس پایین
کاربرد دارند.
در برخی گزارشها [ 7و  ،]12بلوکهای جمع کننده با روش
سیستمی حذف شده اند و پهنای باند و یا نرخ سیگنال به نویز
افزایش نداشته و در این مدوالتورها فقط مصرف توان کاهش
یافته است .روش تازدگی انتگرالگیر نیز برای افزایش کارایی
مدوالتور دلتا سیگمای حقیقی بکار رفته است [ .]15-13مزیت
روش اخیر این است که بدون اضافه کردن بخش فعال به ساختار
مدوالتور ،کارایی آن به مدوالتوری با یک مرتبه باالتر ارتقا یافته
درحالیکه احتمال ناپایداری نیز زیاد نشده است.
با توجه به مزیت نسبی روش تازدگی انتگرالگیر ،روش مذکور در
این مقاله به مدوالتور متعامد اعمال شده و نتایج آن بررسی
گردیده است .بهدلیل اینکه مدوالتور متعامد دارای دو مسیر  Iو
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 Qاست ،اعمال این روش باعث صرفهجویی دو آپامپ در ساختار
آن شده و درنتیجه به همان نسبت نیز موجب صرفهجویی در
مصرف توان میشود .اعمال روش پیشنهادی برای مدوالتورهای
متعامد عمومیت دارد و برای نشان دادن عملی مراحل اعمال
روش پیشنهادی ،یک مدوالتور متعامد  FFمرتبه سه طراحی شده
و این روش به تشدیدگر دوم آن اعمال شده است .همچنین برای
اثبات عمومیت این روش به یک مدوالتور مرتبه دوم نیز اعمال
شده و نتایج حاصل در ادامه بخش  3آمده است .قبل از اعمال
روش پیشنهادی به مدوالتور ،طیف خروجی آن بیانگر باند عبور
میانگذر با پهنای باند  ،0/04 fsفرکانس مرکزی  0/029 fsو نرخ
سیگنال به نویز  92/86 dBاست .با اعمال روش پیشنهادی یک
صفر در فرکانس  DCایجاد شده و موجب افزایش  25درصدی
پهنای باند مدوالتور میشود .در این حالت پهنای باند و فرکانس
مرکزی در طیف خروجی مدوالتور به ترتیب برابر  0/05 fsو fs
 0/025است و نرخ سیگنال به نویز آن  91/25 dBاست .با توجه
به نتایج شبیهسازیها میتوان گفت اعمال روش پیشنهادی به
مدوالتور مرتبه  3باعث افزایش کارایی آن بهاندازه یک مدوالتور
مرتبه  4شده است.

 .2تازدگی انتگرالگیر و اعمال آن به تشدیدگر مختلط
تازدگی انتگرالگیر یکی از روشهایی است که برای افزایش
کارایی مدوالتورهای دلتا سیگمای حقیقی ارائه شده است .این
روش که در شکل ( )1نشان داده شده است ،به یکی از
انتگرالگیرهای مدوالتور حقیقی اعمال شده و موجب میشود
مانند انتگرالگیر مرتبه دو کار کند [ .]15بدین ترتیب بدون
اضافه نمودن انتگرالگیر دیگری به مدوالتور ،مرتبه آن یکی ارتقا
پیدا میکند.
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شکل  .1تازدگی انتگرالگیر []15
در این مقاله اعمال روش تازدگی انتگرالگیر به مدوالتور دلتا
سیگمای متعامد پیشنهاد و ارائه شده است .در مدوالتور متعامد
بهجای انتگرالگیر بلوکهای تشکیلدهنده آن تشدیدگرهای
مختلط هستند .همانطور که در شکل ( )2نشان داده شده است،
تشدیدگر مختلط شامل دو انتگرالگیر با تابع تبدیل ) 1/(s-jaبوده
و یک قطب مختلط دارد .هر تشدیدگر مختلط از یک زوج آپامپ
(انتگرالگیر) تشکیل شده و باعث ایجاد یک صفر در تابع تبدیل

افزایش مرتبه مدوالتور متعامد بدون اضافه کردن بلوکهای فعال برای گیرندهای رادیویی پهن باند؛ علیرضا شمسی

مدوالتور متعامد میشود .اعمال روش تازدگی به تشدیدگر
مختلط موجب میشود تا بدون اضافه کردن آپامپ دیگری به
ساختار مدوالتور ،عالوه بر قطبهای مختلطی که قبالً در تابع آن
وجود داشت ،یک قطب نیز در  DCایجاد شود.
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بازخورددار در رابطه ( )1محاسبه شده است .تابع تبدیل هریک از
مسیرهای حقیقی ،از ضرب این دو عبارت بهدست میآید و در
رابطه ( )2نشان داده شده است .این تابع را میتوان بهصورت
ترکیبی از بلوکهای  1/sو یک بازخورد حقیقی ) s/(1+ksدر هر
مسیر تشدیدگر پیادهسازی نمود.
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شکل  .2تشدیدگر متعامد []16

چنانچه در شکل ( )5نشان داده شده است ،هریک از
انتگرالگیرهای این تشدیدگر دارای یک بازخورد حقیقی و یک
بازخورد مختلط هستند.
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مراحل اعمال روش تازدگی به تشدیدگر مختلط بهصورت بلوکی
در شکلهای ( )5-3نشان داده شده است .در شکل ( )3بلوک
) 1/(1+ksعامل تازدگی است که به هر انتگرالگیر این تشدیدگر
اعمال شده است .با اضافه شدن این بخش به تشدیدگر ،مقدار آن
به بازخورد مختلط نیز اضافه میشود.
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شکل  .5پیادهسازی تشدیدگر مختلط با اعمال تازدگی انتگرالگیر
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شکل  .3تشدیدگر متعامد با اضافه کردن بلوک تازدگی انتگرالگیر

همانطور که در شکل ( )4نشان داده شده است ،برای حذف اثر
بلوک ) 1/(1+ksاز بازخورد مختلط ،مقدار آن از ضریب مختلط
کم میشود .به این ترتیب مقدار بازخورد از  a2به مقدار a2-
) 1/(1+ksتغییر پیدا میکند.
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تابع تبدیل تشدیدگر مختلط با اعمال تازدگی انتگرالگیر در
رابطه ( )3محاسبه شده است .این تابع دارای دو قطب است ،یکی
از آنها قطب مختلط در  ja2است و از قبل هم وجود داشت و
دیگری بر اثر اعمال روش تازدگی انتگرالگیر اضافه شده و
حقیقی است و در  DCقرار دارد .در این فرآیند ،بدون اضافه
کردن بلوک فعال ،یک قطب به تابع تبدیل آن اضافه شده است.
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شکل  .4تلفیق روش تازدگی انتگرالگیر در تشدیدگر متعامد

هریک از مسیرهای حقیقی  Iو  Qدر این تشدیدگر از بلوک  1/sو
بلوک بازخورددار ) 1/(1+ksتشکیل شدهاند .معادله بخش
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متعامد

188

نشریه علمی «علوم و فناوریهای پدافند نوین»؛ سال یازدهم ،شماره  ،2تابستان 1399

جهت مطالعه تأثیر روش پیشنهادی ،مدوالتور دلتا سیگمای
متعامد مرتبه سه که در شکل ( )6آمده است و قبالً طراحی شده
[ ]12و تشدیدگر پیشنهادی در این مدوالتور پیادهسازی شده
است .ساختار بلوکی مدوالتور در شکل ( )6نشان داده شده و
رابطه ( )4نشاندهنده تابع تبدیل فیلتر این مدوالتور است .این
تابع دارای سه قطب مختلط غیر صفر است که باعث ایجاد باند
عبور میانگذر میشوند .این قطبها صفرهای تابع تبدیل نویز
مدوالتور را تشکیل میدهند و محل ایجاد باند عبور آن را
مشخص میکنند .مدوالتور متعامد پیشنهادی بهازای مقادیر
ضرایب تابع تبدیل داده شده در جدول ( )1طراحی شده است.
k1b 2k 3
(s  j a1)  s  ja3

()4



k1b3

 s  ja1

k1k 2k 3b1
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جدول  .1مقادیر ضرایب مدوالتور پیشنهادی
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طیف خروجی مدوالتور طراحیشده در شکل ( )7نشان داده شده
است .این شکل بیانگر باند عبور میانگذر مدوالتور طراحی شده با
پهنای باند  ،0/04 fsفرکانس مرکزی  0/029 fsو نرخ سیگنال به
نویز  92/86 dBاست .میتوان با افزودن یک قطب (در فرکانس
صفر) به تابع تبدیل فیلتر مدوالتور ،پهنای باند آن را افزایش داد.
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شکل  .6مدوالتور دلتا سیگمای متعامد مرتبه  3قبل از اعمال روش
پیشنهادی []12

شکل  .7طیف خروجی مدوالتور دلتا سیگمای متعامد مرتبه  3طراحی
شده

در روش معمول این کار با افزودن دو انتگرالگیر به ساختار
مدوالتور انجام میشود .ولی در این مقاله با اعمال روش
پیشنهادی تازدگی انتگرالگیر و بدون اضافه کردن انتگرالگیر به
ساختار مدوالتور ،پهنای باند آن افزایش پیدا کرده است .به همین
منظور رابطه ( )3به تشدیدگر دوم تابع تبدیل مدوالتور که در
رابطه ( )4نشان داده شده است اعمال گردیده و تابع تبدیل فیلتر
آن بهصورت رابطه ( )5محاسبه شده است .تمام مقادیر و ضرایب
این رابطه طبق جدول ( )1بدون تغییر باقی میمانند و تنها
عبارت ناشی از اعمال رابطه ( )3با مقدار  3برای ضریب  kبه تابع
تبدیل مدوالتور در رابطه ( )5اضافه شده است .رابطه ( )5دارای
یک قطب در  DCو سه قطب غیر صفر دیگر است که توسط
ضرایب  a1و  a2و a3تعیین میشوند.
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اضافه شدن قطب اخیر باعث افزایش کارایی مدوالتور بهاندازه
یک مدوالتور مرتبه  4میشود .پیادهسازی تابع تبدیل رابطه ()5
در شکل ( )8نشان داده شده است .قطب اضافه شده به تابع
تبدیل مدوالتور توسط انتگرالگیرهای دوم این ساختار
پیادهسازی گردیده است .بهعبارتدیگر ،در این روش بدون اضافه
کردن بلوک فعال به ساختار مدوالتور متعامد ،عملکرد آن یک
مرتبه ارتقا پیدا کرده است و موجب صرفهجویی  2آپامپ شده
است.
طیف خروجی ساختار نهایی در شکل ( )9نشان داده شده
است .چنانکه در این شکل مشاهده میشود ،با اعمال روش
پیشنهادی و ایجاد یک صفر در  DCپهنای باند مدوالتور حدود
 25درصد افزایش یافته است .پهنای باند و فرکانس مرکزی در
طیف خروجی مدوالتور به ترتیب برابر  0/05 fsو  0/025 fsاست
و نرخ سیگنال به نویز  91/25 dBاست.

افزایش مرتبه مدوالتور متعامد بدون اضافه کردن بلوکهای فعال برای گیرندهای رادیویی پهن باند؛ علیرضا شمسی
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روش پیشنهادی در مدوالتورهای متعامد عمومیت دارد و برای
اثبات این نکته روش مذکور به یک مدوالتور متعامد مرتبه دوم
که ساختار بلوکی آن در شکل ( )11نشان داده شده است نیز
اعمال گردیده است.
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شکل  .8مدوالتور دلتا سیگمای متعامد مرتبه  3بعد از اعمال روش
پیشنهادی

1
s

1
s

1

)(1+ks

Qout
b1

1
s

1
s

Qin

b2

s
)(1+ks

NRZ_DAC

شکل  .11مدوالتور دلتا سیگمای متعامد مرتبه  2بعد از اعمال روش
پیشنهادی

شکل  .9طیف خروجی مدوالتور دلتا سیگمای متعامد مرتبه  3بعد
از اعمال روش پیشنهادی

برای مقایسه بهتر عملکرد روش پیشنهادی طیف خروجی
مدوالتور قبل و بعد از اعمال این روش در شکل ( )10نشان داده
شده است .همانطور که در این شکل نشان داده شده بعد از
اعمال روش پیشنهادی پهنای باند مدوالتور افزایش یافته است.

شکل  .10مقایسه پهنای باند طیف سیگنال خروجی مدوالتور دلتا
سیگمای متعامد مرتبه  3قبل و بعد از اعمال روش پیشنهادی

طیف خروجی این مدوالتور قبل و بعد از اعمال روش پیشنهادی
در شکل ( )12نشان داده شده است .در این شکل نیز مشاهده
میشود که با اعمال روش پیشنهادی ،یک صفر در  DCبه تابع
تبدیل نویز آن اضافه شده و موجب افزایش پهنای باند مدوالتور
(افزایش مرتبه مدوالتور) گردیده است .نرخ سیگنال به نویز در هر
دو حالت تقریباً برابر مقدار  89 dBاست .پهنای باند مدوالتور قبل
و بعد از اعمال روش پیشنهادی به ترتیب برابر  0/023 fsو fs
 0/035است که حاکی از افزایش  50درصدی آن است .همانطور
که در شکلهای ( )8و ( )11مشاهده میشود اعمال این روش
باعث پیچیدهتر شدن ساختار مدوالتور میشود.

شکل  .12مقایسه پهنای باند طیف سیگنال خروجی مدوالتور دلتا
سیگمای متعامد مرتبه  2قبل و بعد از اعمال روش پیشنهادی
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