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Abstract
In this paper, a 3.1 to 10.6 GHz low noise amplifier is designed using the 130 nm CMOS technology. In this
circuit, the source degeneration technique is employed to increase the bandwidth and achieve input impedance
matching. In addition, a current reuse technique is employed to achieve a high gain. Since most output
impedance matching techniques degrade the gain or linearity, an inverter along with an inductive peaking
technique is used to provide the output impedance matching of 50 ohms and to improve both the linearity and
gain. This technique enhances the third harmonic behavior and increases the gain by 2.7 dB. The proposed
circuit achieves S11 of less than - 9.1dB, S22 of less than -10 dB, the maximum gain of 19.7 dB, NF of 2 to 2.7
dB, and IIP3 of -3.5 dBm. Moreover, the power consumption of the proposed circuit is 28 mw and the core
layout size is 991.84 μm×701.4 μm. The advantages of the proposed circuit over UWB structures with the same
technology are higher gain, lower noise figure (NF), and better output matching.
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تقویتکننده کمنویز فراپهن باند با استفاده از تکنیک معکوسکننده با پیکزنی القایی
مهدی بکرانی ،1محمدمهدی تسخیری ،*2سیدعلی آسایش

3

 -1استادیار -2 ،استادیار -3 ،دانش آموخته کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی قم ،قم ،ایران
(دریافت ،1411/10/11 :پذیرش)1411/11/01 :

چكيده
در این مقاله ،یک تقویتکننده کمنویز در باند فرکانسی فراپهن  3/1-11/0 GHzبا استفاده از تکنولوژی  131 nm CMOSطراحی شده است.
در این مدار از تکنیک سورس تبهگنی برای گسترش پهنای باند و ایجاد تطبیق ورودی و از تکنیک استفاده مجدد جریان بررای دسرتیابی بره
بهره باال استفاده می شود .همچنین از آنجا که اغلب تکنیکهای تطبیق امپدانس خروجی موجب تضعیف بهره یا خطسانی میشود ،از تکنیک
معکوسکننده با پیکزنی القایی استفاده شده است تا عالوهبر فراهم نمودن تطبیق امپدانس  01اهمی در خروجی ،بهرره و خرطسرانی را نیرز
بهبود دهد .این تکنیک رفتار هارمونیک سوم را بهبود و بهره را 0/7 dB

افزایش داده است .مدار پیشرنهادی دارای  S11کمترر از S22 ،-1/1 dB

کمتر از  ،-11dBماکزیمم بهره  ،11/0dBعدد نویز بین  ،0-0/7 dBتوان مصرفی  02 mwو  IIP3با مقدار  -3/0 dBmمیباشد .همچنین ابعاد
جانشانی طرح برابر  111/24 µm × 711/4 µmاست .مزایای ساختار پیشنهادی در مقایسه با ساختارهای فراپهن با تکنولوژی یکسان ،در بهره
باالتر ،عدد نویز کمتر و تطبیق بهتر خروجی میباشد.
كليد واژهها :تقویتكننده كمنویز ،تبهگنی سورس ،استفاده مجدد از جریان ،پيکزنی القایی ،خطسانی

 .1مقدمه

1

خواهد داشت .استفاده از روشهای بهبود ترارسانایی در طراحیها

امروزه گسترش وسایل ارتباطی و نیاز به افرزایش سررعت انتقرال
اطالعرراو و فرررفهجررویی در زمرران سرربب اهمیررت روزافررزون
تقویتکنندههای فراپهنباند در طراحی فرسرتنده و گیرنردههرای
باند فراپهن شده است [ .]0،1سرازمان ارتباطراو فردرال آمریکرا
( )FCCطیف رادیویی  3/1 GHzتا  11/0 GHzرا بهعنروان طیرف
فراپهن باند معرفی کرده اسرت کره فرفیرت براالیی بررای انتقرال
اطالعاو در حوزه بیسیم فراهم میکند.

میتواند سبب کاهش عدد نویز تقویتکننده گیت -مشترک شود
[.]0 ،0
شکل ( )1نمونرههرایی از سراختارهای رایرک کره در طراحری
تقویتکنندههای کرم نرویز فرراپهنبانرد برا دو توپولروژی مرذکور
استفاده می شوند را نشان مریدهرد .شرکل ( -1الرف) توپولروژی
گیررت -مشررترک مرریباشررد و شررکلهررای ( -1ب) تررا ( -1د) بررا
توپولوژی سورس -مشترک هستند که برهترتیرب دارای سراختار
توزیع شده ،فیدبک مقاومتی و معکوسکننده با پیکزنری القرایی

تقویت کننده های کم نویز جزء افرلی تررین بشرشهرای یرک

میباشند .ساختار گیت -مشترک در شکل ( -1الف) بهطور ذاتری

گیرنده مشابراتی محسوب میشوند که عالوهبر داشتن پهنایبانرد

پهنای باند زیاد و تطبیق امپدانس ورودی خوبی دارد ،اما در مقابل

زیاد ،الزم است بهره براال ،نرویز کرم ،تطبیرق امپردانس مناسرب،

عدد نویز باالیی به همراه دارد [ .]0 ،0ساختار تقویتکنندههرای

خطسانی مناسب ،سایز کم و توان مصرفی پایینی داشرته باشرند

توزیع شده که در شکل ( -1ب) نشان داده شده است ،پهنای باند

[ .]4 ،3توپولوژیهای افلی کره در طراحری تقویرتکننردههرای

زیاد ،بهره باال و تطبیق ورودی و خروجی بسیار مناسبی دارد .اما

کمنویز فراپهن باند استفاده میشرود عبرارو اسرت از توپولروژی

در مقابل سرط تراشره زیراد ،تروان مصررفی و عردد نرویز براال و

گیت -مشترک و سورس -مشترک .ساختار گیرت -مشرترک در

خطسانی نامناسب از اشکاالو این ساختار است [.]2 ،7

مقایسه با ساختار سورس -مشترک ،تطبیق ورودی بهترر ،پهنرای

شکل ( -1ج) سراختار تقویرتکننرده سرورس -مشرترک برا
فیدبک مقاومت موازی را نشان می دهد .ایرن سراختار بهرره براال
(بسته به مقدار مقاومت ) ،تطبیق ورودی مناسب و پهنایبانرد

باند بیشتر و خطسانی بهتری دارد ،اما در مقابل عدد نویز باالتری
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زیادی فراهم میکند .اما مشکل عمده آن ،وجود یک مصالحه بین
عدد نویز و تطبیق ورودی اسرت؛ همچنرین مقاومرت فیردبک در
فرکانسهای باال نویز اضافی بره مردار تحمیرل مریکنرد [.]11،1
شکل ( -1د) ساختار معکوسکننده با پیکزنری القرایی را نشران
میدهد .این ساختار قابلیت بسیار زیادی در گسترش پهنرایبانرد
دارد .همچنین این ساختار میتواند تطبیق امپدانس 01اهمری در
خروجی فراهم آورد و در افزایش بهره نیز نقرش مرؤثری خواهرد
داشت .عالوهبر این ،در بهبود خطسانی مدار ،عملکردی مشابه برا
روش جمع آثار مشتقاو دارد [.]11
در این مقاله از ساختار فیدبک مقاومت موازی در ورودی و از
ساختار معکوسکننده با پیرکزنری القرایی در خروجری اسرتفاده
می شود .بشش دوم مقاله به توفیف مدار پیشنهادی مریپرردازد.

(د)

شكل ( :)1ساختارهای تقویتکنندههای فراپهنباند( :الف) تقویتکننده
گیت-مشترک( ،ب) تقویتکننده توزیع شده( ،ج) فیدبک مقاومت
موازی( ،د) معکوسکننده با پیکزنی القایی

بشش سوم به تحلیل طبقاو تقویتکننده اختصاص دارد و بشش

 .2تقویتكننده كمنویز فراپهنباند پيشنهادی

چهارم نتایک شبیه سازی را ارائه مریدهرد .بشرش پرنجم نیرز بره

شکل ( )0مدار تقویتکننده کمنویز پیشنهادی را نشان میدهرد.

نتیجهگیری اختصاص دارد.

این مدار از سه طبقه مشتلف تشکیل شده است .طبقه اول شامل
یک تقویتکننده سورس -مشترک اسرت کره از ترانزیسرتور ،M1
مقاومت های  RD1 ،RFو  R1و سلفهرای  LS1 ،LD1و  LG1تشرکیل
شده است.

(الف)

(ب)

شكل ( :)2ساختار طرح تقویتکننده پیشنهادی

مقاومت فیدبک  RFبرای افزایش پهنایباند بوده و سلفهرای
 LS1و  LG1سبب تبهگنی سورس میشروند کره برهمنظرور بهبرود
تطبیق ورودی و گسترش پهنای باند مورد استفاده قرار گرفته انرد
(ج)

[.]13 ،10
مقاومت های  RD1و  R1نیز برای کاهش تغییرراو ولتراژ قررار
داده شدهاند و سلف  LD1برای رسیدن به یک بهره تشت اسرتفاده

تقویتكننده كمنویز فراپهن باند با استفاده از تكنيک معكوسكننده با پيکزنی القایی ؛ مهدی بکرانی و همکاران

شده اسرت .در طبقره دوم از تکنیرک اسرتفاده مجردد از جریران
استفاده میشود ،با این هدف که مردار بره یرک بهرره براال بردون
مصرف تروان اضرافی برسرد .ایرن طبقره شرامل ترانزیسرتور ،M2
خازنهای  C1و  C2و سلفهای  LG2و  LD2است .خازن  C1خرازن
کنارگذر و خازن  C2خازن تزویک

میباشد .از سلفهای  LG2و LD2

برای گسترش بیشتر پهنایباند و افزایش بهره استفاده شده است.
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 .1-3بهره
مدار پیشنهادی از سه طبقه تشکیل شده اسرت .بررای محاسربه
بهره کل ،ابتدا بهره هرکدام از طبقاو مردار پیشرنهادی محاسربه
شده و در نهایت بهره کل ،برابر با حافلضرب بهره طبقاو خواهد
بود .شکل ( )4مدار معادل طبقه اول را نشان میدهد .مطابق ایرن
شکل ،بهره طبقه اول بهفورو زیر بهدست میآید:

ذکر این نکتره حرائز اهمیرت اسرت کره سراختارهایی کره از
تکنیک های استفاده مجدد از جریان و تبهگنی سرورس اسرتفاده

]

()1

منفیای که در ترکیب این دو تکنیک وجود دارد ایرن اسرت کره
مدار قبل از نقطه  IIP3نیز رفترار غیررخطری دارد .بررای تطبیرق
خروجی نیز اگر از بافر متداول استفاده شود ،موجب تضعیف بهره

که در آن

)

()3

)

و کاهش خطسانی مدار میشود .برای رفع این مسئله و بهمنظرور
موازی با پیکزنی القایی استفاده

میکنیم [ .]11سلف پیکزن L3

جهت افزایش پهنای باند قرار داده شده است .هدف افلی از قررار
دادن این سراختار در خروجری ،فرراهم کرردن تطبیرق امپردانس
خروجی با در نظر گرفتن بهبود بهره ،پهنای باند و خطسانی مدار

و

[

برابر است با

()0

بهبود خطسانی ،در طبقه سوم از تکنیک معکوسکننرده فیردبک

(]

)

میکنند ،بهخاطر وجود سلفهای متعدد و همچنین وجرود چنرد
ترانزیستور ،معموال خطسانی مناسربی ندارنرد و برهعرالوه ،نکتره

[

(

(
(

)

شکل ( )0ساختار طبقه دوم را نشان میدهد .برای محاسبه
بهره این طبقه خواهیم داشت:
() 4

است .در بشش  0-3نشان داده خواهد شرد کره چگونره تکنیرک
طبقه سوم باعث بهبود خطسانی میشود.

 .3تحليل تقویتكننده پيشنهادی

و

که

به ترتیب برابرند با:

شکل ( )3مدار معادل ساختار پیشنهادی را نشران مریدهرد .برر
اساس این مدار ،تحلیل بهره ،نرویز ،و تطبیرق امپردانس ورودی و
خروجی در ادامه انجام میشود.

شكل ( :)0مدار معادل طبقه اول تقویتکننده پیشنهادی
() 0
)

()0

کره

(

)

(

امپردانس ورودی سراختار طبقره سروم (سراختار

معکوسکننده بدون القاگر) است .بهمنظور تحلیل دقیق محاسربه
شكل ( :)3مدار معادل تقویتکننده پیشنهادی

بهره ،جزئیاو محاسبه بهره طبقه دوم بره تفصریل در پیوسرت 1
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آمده است .این ساختار را میتوان بهفورو یرک تقویرتکننرده
سورس -مشترک با فیدبک مقاومتی و مقاومت بار در نظر گرفت.
شکل ( )0نشان دهنده مدار معادل این ساختار مریباشرد .در
برابرر برا

ایرن شرکل،

نیرز برابرر بررا

و

است .در نتیجه:

 .2-3تطبيق امپدانس ورودی
تطبیق امپردانس ورودی یکری از شرروه مهرم در طراحری یرک

() 7

|

که

مالحظرره مرریشررود کرره بهررره نسرربت مسررتقیم بررا ترارسررانایی
ترانزیسررتورها داشررته و نسرربت عکررس بررا خازنهررای پررارازیتی
ترانزیستورها دارد.

|

بهره ساختار شکل ( )0بردون در نظرر گررفتن سرلف

تقویت کننده کم نویز است .زیرا باعث جلوگیری از اتالف تروان در
ورودی میشود و حداکثر توان دریافتی به خروجی مریرسرد .در
طرررح پیشررنهادی از تکنیررک تبهگنرری سررورس در ورودی مرردار
استفاده شده است تا مدار تطبیق مناسب برای مقاومت  01اهمی

میباشد و بهطور تقریبی برابر است با:

در ورودی فراهم کند .شکل ( )7مدار معادل طبقره اول را نشران
()2

میدهد .طبق شکل ( )7امپدانس ورودی این ساختار برابرر اسرت
با:

()1

()10

(]

)

[
(

)

شكل ( :)5مدار معادل طبقه دوم تقویتکننده پیشنهادی

شكل ( :)7مدار معادل طبقه اول برای محاسبه امپدانس ورودی

 .3-3تحليل نویز
شكل ( :)6مدار معادل طبقه سوم به فورو یک تقویتکننده تک

برای محاسبه عدد نویز ( )NFکل مدار خواهیم داشت [:]10 ،14

ترانزیستور با مدل سورس -مشترک
()13

بهره طبقه سوم برابر است با:
()11

)

)
)

(

(

(

در نهایت بهره کل مدار از رابطه زیر به دست میاید:
()11

)

̅̅̅̅̅̅̅

(

که ̅̅̅̅̅̅̅ مجموع ولتاژ نویز خروجی،

بهره کرل مردار،

ثابت بولتزمن و دمای کلوین میباشد .در ادامه بررای محاسربه
ولتاژ نویز خروجی خواهیم داشت (برای محاسبه نویز به پیوسرت
 0رجوع شود):
()14

)

(

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅

تقویتكننده كمنویز فراپهن باند با استفاده از تكنيک معكوسكننده با پيکزنی القایی ؛ مهدی بکرانی و همکاران

ضریب حرارتی طول کانال و

که

است و
کانال تحت
میباشد [ .]10همچنین

رسانایی

که

مقاومت خروجی طبقه اول

()10

)

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅

(

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
]
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 .5-3خطسانی
همانطور که اشاره شد ،طبقه سوم کره شرامل یرک ترانزیسرتور
 NMOSو یک  PMOSاست ،با هردف بهبرود خطسرانی مردار و
کاهش اعوجاج های هارمونیک سوم در مردار پیشرنهادی در نظرر
گرفته شده است .برای بررسی تأثیر طبقه سوم بر روی خطسرانی
مدار ،ابتدا جریرانهرای ترانزیسرتورهای  NMOSو  PMOSآن را

[

محاسبه میکنیم .جریان های غیرخطی این دو ترانزیستور برابرند
()10

با:

که در آن داریم:

()04

()17

(

)

(

)

()00

()12
()11

)

(

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅

()01

)

(

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅

()01

نهایتا مقدار ̅̅̅̅̅̅̅ از حافل جمع مقادیر ولتاژ نرویز حافرل
از ( )14تا ( )01بهدست میآید.

که

ولتاژ اعمالی به ورودی هر دو ترانزیسرتور،

درین به سرورس هرر کردام از ترانزیسرتورها،
خطی،

،

یک بافر عمل میکند و در خروجی تطبیق امپردانس 01اهمری را
فراهم میکند .میتوان طبقه سوم را برهفرورو یرک طبقره ترک
ترانزیستور ،یعنی بهفرورو سراختار یرک تقویرتکننرده سرورس
مشترک با فیدبک مقاومتی و مقاومت برار در نظرر گرفرت .مطرابق
شکل ( )2امپدانس خروجی این ساختار برابر است با:

()00

])

(

)

(

[

()03

ضرریب بهرره

و  ...ضرایب بهره غیرخطی میباشند و انردیس

 nو  pبه ترتیب نشران دهنرده  NMOSو  PMOSاسرت .جریران
غیرخطی خروجی مدار برابر است با:

()00

(

)

 .0-3تطبيق امپدانس خروجی
ساختار طبقه سوم (معکوسکننده) به گونهای است که شربیه بره

جریران

در رابطه ( )00چون

)

(

)

(

و

هرم عالمرت هسرتند ،در

نتیجه  IM2کاهش و از آنجا کره

غیرر هرمعالمرت

و

هستند IM3 ،کاهش مییابد .این سراختار بره لحراع عملکررد در
بهبود رفتار خطسانی ،با روش جمع آثار مشرتقاو مکمرل تشرابه
دارد ،با این تفاوو که ترانزیسرتور  PMOSدر ناحیره قروی عمرل
خواهد کرد و بنابراین از تضرعیف در فرکرانسهرای براال اجتنراب
میشود.

 .0نتایج شبيهسازی
در این ساختار از تکنولوژی  131نرانومتر  TSMCاسرتفاده شرده
است .جدول ( )1مششصاو مداری و سایز ترانزیستورهای استفاده
شده در تقویرتکننرده طراحری شرده را نشران مریدهرد .طرول
ترانزیستورها ،حداقل مقدار ،برابر با  131 nmدر نظر گرفته شرده
است .شبیهسازیها با نرم افزار  ADSانجام شرده اسرت و ترسریم
جانشانی مدار با اسرتفاده از نررم افرزار  Cadenceفرورو گرفتره

شكل ( :)8مدار معادل طبقه سوم برای محاسبه امپدانس خروجی

است.
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بین میزان تطبیق ورودی و عدد نویز وجود دارد .بهطوری که اگر

جدول ( :)1مششصاو مداری تقویتکننده کمنویز پیشنهادی
ظرفيت خازنها

پهنای  Wماسفتها

هدف بهبود تطبیق ورودی باشد ،عردد نرویز تضرعیف مریشرود و

مقاومتها

C1=96/6 pF

M1: 108 µm

RF=550 Ω

C2=14/0 pF

M2: 144 µm

R1=281 Ω

C3=41/0 pF

M3: 30 µm

RD1=47/52 Ω

M4: 50 µm

RB=5400 Ω

بالعکس اگر هدف بهبود عدد نویز باشد ،تطبیرق ورودی تضرعیف
خواهد شد .ذکر این نکته نیز مهم است که وجود مقاومت فیدبکی
 RFدر این ساختار برای داشتن تطبیق الزم است ،حتی اگر مقدار
آن کوچک باشد.

 .2-0بررسی تقویتكنندگی

RX=250 Ω

شررکل ( )11میررزان تقویررتکننرردگی ( )S21را برردون طبقرره
معکوسکننده و با آن ،به ازای مقادیر مشتلف

 .1-0بررسی تطبيق ورودی

نشان مریدهرد.

تکنیک استفاده مجدد جریان باعث میشود تا بهرره مردار بردون

شکل ( )1نتیجه شبیهسازی تطبیق ورودی برای مؤلفه

را بره

مصرف توان اضافی ،افزایش یابد .همچنین ساختار معکوسکننده

نشان میدهد .با مقردار مفررو

در

با پیکزنی القایی باعث افزایش بیشتر بهره مردار شرده اسرت .در

جدول ( ،)1تقویتکننده طراحی شده قادر است در باند فرکانسی

شکل ( )11مشاهده میگردد که مدار بردون وجرود طبقره سروم

کمتر از  -1/11 dBداشته باشد که

دارای بهره بیشینه  17 dBاست؛ درحالی که اسرتفاده از سراختار

ازای مقادیر مشتلف

 3/1تا  11/0گیگاهرتزی،

مقدار مناسبی می باشد .ضمن اینکه از فرکانس  3/0 GHzبه بعد،
مقدار

به زیر  -11 dBمیرسرد .دلیرل برهوجرود آمردن ایرن

تطبیررق خرروب ،اسررتفاده از تکنیررک تبهگنرری سررورس و تکنیررک
فیدبک مقاومت موازی میباشد.

طبقه سوم بهره بیشینه را افزایش داده است.
مطابق بهره کل بهدست آمده از رابطه ( ،)11دو عنصرر

و

بیشترین تأثیر را در بهبود بهره و هموارسازی پاسخ فرکانسی
در باند فراپهن دارند .چنانچه از شکل ( )11مالحظه می شود ،برا
افزایش مقدار

بهره مدار بهسمت هموارشدگی میرود ،امرا در

مقابل ،چنانچه در بششهای  3-4و  0-4نشان داده خواهد شرد،
خطسانی و تطبیق خروجی را تضعیف میکند.

شكل ( :)9تغییراو مؤلفه

به ازای مقادیر مشتلف

اگر چه نمیتوان تأثیر سلفهرای قررار گرفتره در ترانزیسرتور
ورودی را برای بهبود تطبیق ورودی نادیده گرفت ،اما عنصری که
تأثیرگذاری بسیاری در بهبود یا تضرعیف تطبیرق ورودی خواهرد
داشت ،مقاومت فیدبک  RFمیباشد .شرکل ( )1تأثیرگرذاری ایرن
عنصر را بر تطبیق امپدانس ورودی نشان میدهد .با افزایش مقدار
مقاومت  RFتطبیق ورودی تضعیف خواهرد شرد و برا کراهش آن

شكل ( :)11تأثیر طبقه معکوسکننده بر

با در نظر گرفتن مقادیر

مشتلف

شکل ( )11نشاندهنده تأثیر سلف

بر بهره مدار است .با

بهبود بیشتری بهوجود خواهد آمد .ذکر ایرن نکتره حرائز اهمیرت

افزایش مقدار این سلف ،بهرره افرزایش یافتره و پاسرخ فرکانسری

است که چنانچه در بشش  4-4نشان داده خواهد شد ،با افرزایش

هموارتر و توان مصرفی کمتر میشود ،اما در مقابل تأثیر منفی بر

مقدار  ،RFعدد نویز کاهش مییابد .بنرابراین همرواره مصرالحهای

تطبیق ورودی و عدد نویز خواهد داشت.
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با افزایش مقدار  ،RFعدد نویز کاهش مییابد .این افزایش از طرف
دیگر تأثیر منفی بر تطبیق امپدانس ورودی خواهد گذاشت.

چنانچه در شکل ( )13مشاهده میشود ،برا توجره بره اینکره
سلف  LG1با مقاومت  RFسرری شرده اسرت ،باعرث مریشرود ترا
تغییراو مقاومت فیدبکی  ،RFسبب تغییرراو بریش از حرد عردد
نویز مدار نشود .از شکل مشاهده میشرود برا افرزایش مقردار ،RF
عدد نویز کاهش مییابد ،بهطوریکه میزان کمینه عردد نرویز بره
ازای  RF=900Ωو  RF=1400Ωبهترتیرب بره  1/70 dBو 1/03 dB
میرسد.
شكل ( :)11تأثیر سلف

بر

 .3-0بررسی تطبيق خروجی
شکل ( )10نتیجه شربیهسرازی تطبیرق خروجری ( )S22را نشران
میدهد .تقویتکننده طراحی شده قادر است در در باند فرکانسی
 3/1تا  11/0گیگراهرتز S22 ،کمترر از  -11 dBداشرته باشرد کره
مقدار مناسبی میباشد و این بهدلیل وجود ساختار معکوسکننده
است که به مانند بافر عمل کرده و تطبیق  01اهمی در خروجری
بهدست میآورد .همچنین با توجه بهشکل ( )10مشاهده میشود،
افزایش

سبب افت تطبیق خروجی میشود.
شكل ( :)13تغییراو عدد نویز تقویتکننده بر حسب مقدار مقاومت
در بازه فرکانسی فراپهن

 .5-0بررسی خطسانی مدار
در شکل ( -14الف) مقدار خرطسرانی مردار ،قبرل از اسرتفاده از
ساختار معکوسکننده و در شکل ( -14ب) مقدار خطسانی مردار
بعد از استفاده از این ساختار بره ازای

را نشران

داده شده است .در شکل (-14ب) محرل تالقری خطروه ممراس
مقدار خطسانی  IIP3را نشان مریدهرد کره برابرر برا -3/0 dBm
است .واض است که رفتار هارمونیک سوم بهبود پیدا کرده است؛
شكل ( :)12نمودار تغییراو

با فرکانس و تاثیر سلف

بر

زیرا در شکل (الف) هارمونیک سوم نسبت بره خرط ممترد ،دارای
فافله است و در نتیجه مدار قبل از نقطه برخورد رفتار غیرخطری

 .0-0بررسی عدد نویز

از خود نشان میدهد .در مقابل ،در شکل (ب) مشاهده مریگرردد

شکل ( )13نشاندهنده عدد نویز مدار به ازای مقادیر مشتلف

که این فافله تا حد قابل قبول بهبرود پیردا کررده اسرت و نقطره

است که در تمامی باند فرکانسی مورد نظر ،مقردار آن کمترر از 3

 -3/0 dBmمیزان خطسانی مدار را نشان میدهد.

دسیبل میباشد که برای یک تقویتکننده کمنرویز فرراپهنبانرد،

اگرچه در شکل (الف) مدار  IIP3مثبتتری را نشان میدهرد،

بیشرینه

اما بهدلیل اینکه مردار قبرل از ایرن نقطره رفترار غیرخطری دارد،

عدد نویز این مدار در باند فراپهن ،مقردار  0/7 dBدارد و کمینره

نمیتوان این نقطه را معیار دقیقی برای میزان خرطسرانی برودن

آن  0 dBاست .در برین تمرامی عنافرر نرویزی مردار ،مقاومرت

مدار معرفری کررد .در مقابرل در شرکل (ب) خرط ممترد و خرط

فیدبک  RFتاثیر بسزایی در کاهش یا افزایش عدد نویز مدار دارد.

هارمونیک سوم کامال بر یکدیگر منطبق هستند و نقطره برخرورد

عدد قابل قبولی به حساب میآید .بره ازای
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 -3/0 dBmمعیاری دقیق برای سنجش خطسانی بودن این مدار
است.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که مقدار

تاثیر مستقیمی

روی خطسانی تقویتکننده دارد ،بهطوری که برای سه مقدار
و

،

مقدار

بهدست آمده برای خطسانی  IIP3بهترتیب برابر با ،1 dBm
 -3/0 dBmو  -7 dBmاست .بنابراین میتوان نتیجه گرفت،
افزایش مقدار

سبب تضعیف خطسانی تقویتکننده میشود.
شكل ( :)15ضرایب  µو ' µتقویتکننده پیشنهادی

 .6-0تحليل پایداری

بهمنظور بررسی اثر مؤلفههای دما ،ولتاژ تغذیه و فراینرد روی

در تصویر شکل ( )10ضرایب  µو ' µکه بهترتیب بیرانگر پایرداری

پایداری تقویت کننده پیشنهادی ،از تحلیل مونت کرارلو اسرتفاده

در ورودی و خروجی میباشند ،نشان داده شده است .با توجه بره

میشود .شکلهای ( )10تا ( )01نتایک شبیه سرازی مونرت کرارلو

شکل مشاهده میشود ضررایب  µو ' µدر سراسرر بانرد فرکانسری

مدار پیشنهادی را با در نظر گرفتن تغییراو مؤلفههای دما ،ولتراژ

بزرگتر از یک هسرتند کره نشراندهنرده پایرداری تقویرتکننرده

تغذیه و فرایند ،به میزان  %11با توزیرع یکنواخرت و تعرداد 001

پیشنهادی میباشد [.]17

تکرار نشان میدهنرد .همچنرین شرکلهرای ( )00و ( )03نترایک
شبیه سازی مونت کارلو را با در نظر گرفتن تغییراو همزمان سره
مؤلفه مزبور به میزان  %11با توزیع یکنواخت نشان مریدهرد .برا
توجه به سط باالی یک در تمامی نمودارهای شکلهای مرذکور،
از همه این موارد مششص می شود که پایداری ورودی و خروجری
 LNAبرقرار می باشد .لذا برروز خطرای احتمرالی در برازه مرذکور
باعث ایجاد ناپایداری در تقویتکننده نمیگردد.

(الف)

شكل ( :)16شبیهسازی مونت کارلو ضریب  µبرای منابع تغذیه با
خطای ±11%

(ب)
شكل ( :)10نتیجه شبیهسازی ( IIP3الف) بدون ساختار طبقه
معکوسکننده( ،ب) با ساختار طبقه معکوسکننده

شكل ( :)17شبیهسازی مونت کارلو ضریب ' µبرای منابع تغذیه با
خطای ±11%
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شكل ( :)18شبیهسازی مونت کارلو ضریب  µبرای پروسه با خطای

شكل ( :)22شبیهسازی مونتکارلو ضریب  µبرای دما ،پروسه و منابع

±11%

با خطای ±11%

شكل ( :)19شبیهسازی مونت کارلو ضریب ' µبرای پروسه با خطای

شكل ( :)23شبیهسازی مونت کارلو ضریب ' µبرای دما ،پروسه و منابع

±11%

با خطای ±11%

 .7-0طرح جانشانی
در شکل ( )04طرح جانشانی مدار پیشنهادی با زیرالیه از جرنس
سیلیکن را نشان داده شده است .این طرح با نرم افزار  Cadenceو
به منظور محاسبه مساحت مورد نیاز طرح انجام شده است .ابعاد
این طرح برابر با  111/24 μm × 711/4μmمیباشد.

شكل ( :)21شبیهسازی مونت کارلو ضریب  µبرای دما با خطای
±11%

شكل ( :)21شبیهسازی مونت کارلو ضریب ' µبرای دما با خطای
±11%

شكل ( :)20طرح جانشانی مدار پیشنهادی
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وجود ،از نظر معیار شایستگی  ،FOMتقویرتکننرده پیشرنهادی

 .8-0مقایسه نتایج
در جدول ( )0عملکرد مدار طراحیشده با برخی از طراحریهرای
سالهای اخیر با تکنولوژی  131و  121نرانومتر  CMOSمقایسره
شده است .برای بیران عملکررد کلری مردار ،از معیرار شایسرتگی

]

()07

]

 131 nmارائه شد .در طراحی این مدار از تکنیرکهرای تبهگنری

̅̅̅̅

[
[

(

]

در این رابطه ̅̅̅̅ بیانگر میانگین دامنه بهره توان،
بیانگر پهنایباند  3 dBبه گیگاهرتز،
نویز

[

اضافی و ]

)

 .5نتيجهگيری
در این مقاله یک تقویتکننده کمنویز فرا پهنبانرد در تکنولروژی

( )FOMمطابق رابطه ( )07استفاده میشود [:]12
)

عملکرد کلی بهتری نسبت به اغلب طرحهای مقایسهشده دارد.

سورس و فیدبک مقراومتی بررای گسرترش پهنرایبانرد و فرراهم

[

نمودن تطبیرق امپردانس ورودی اسرتفاده شرد .همچنرین بررای
]

[

( بیانگر اندازه عدد

بیانگر توان مصرفی میباشد.

افزایش بهره ،تکنیک استفاده مجدد از جریان اسرتفاده شرد و در
نهایت جهت فراهم نمودن تطبیرق خروجری همرراه برا گسرترش
پهنایباند ،به نحروی کره خرطسرانی و بهرره تضرعیف نشروند ،از

با توجه به نتایک بهدست آمده در جدول ( )0مشاهده میشود

ساختار معکوسکننده با پیرکزنری القرایی اسرتفاده شرد .نترایک

روش پیشنهادی از نظرر بهرره از تمرامی طررحهرای []01[-]11

شبیهسازی سراختار پیشرنهادی در تکنولروژی 131 nm CMOS

برتری دارد و از نظر عدد نویز عملکرد بهتری نسبت به طرحهرای

نشان داد که این مدار دارای  S11کمترر از  S22 ،-1/1 dBکمترر از

[ ]01 ،11و [ ]04-00و [ ]01-00دارد .روش پیشنهادی عملکرد

 ،-11 dBبیشینه بهرره  ،11/03dBعردد نرویز برین ،0-0/7 dB

خطسانی بهتری در مقایسه برا روشرهای [ ]11و [ ]00و [ ]03و

 IIP3با مقدار  -3/0 dBmو توان مصرفی  02 mwبا ابعاد جانشانی

[ ]01دارد .بهبودهای ذکر شده در ازای افزایش توان مصررفی در

طرح برابر با  111/24 µm × 711/4 µmمیباشد.

مقایسه با اغلب طرحهای مقایسه شده ،حافل شده است .با ایرن
جدول ( :)2مقایسه عملکرد تقویتکننده کمنویز پیشنهادی با برخی از طراحیهای سالهای اخیر
FOM

مساحت
)(mm2

توان مصرفی
( )mw

IIP3
()dBm

NF
()dB

()dB

1/01

1/10

11

-7/0

3/0 – 4/2

11

< -0

0/17

-

30

-1/7

3/0 – 4/0

13/2

< -11

< -11

4/02

-

17/10

0/2

1/1 – 4/1

11/04

>-2/2

>-2/40

3/1 – 11/0

0/7

1/31

1/17

-4

3/02 – 0

11/3

>-2

>-2

0/30 – 1/37

131

3/41

1/20

2/4

-7

3/1 – 4/7

13/0

>-11

>-11

3 – 10

131

[]03

1/27

1/111

10

1/0

3 – 3/0

13/0

-

>-11

3–0

131

[]04

11/3

1/0

12

-3

1/2

10

-

>-11

7/0 – 11/0

131

[]00

3/70

-

10/1

-

0/7 – 3

11/0

>-11

>-11

3/1 – 11/0

121

[]00

0/10

1/00

01/0

-

3/3 – 4/0

13/0

>-10

>-11

3/1 – 11/0

121

[]07

1/07

-

10/0

-

4/20

11/70

-

>-13

3/1 – 11/0

121

[]02

1/30

-

14

-11/0

3/4

10

-

>-11

3/0 – 1

121

[]01

0/07

1/01

02

-3/0

0 - 0/7

11/7

< -11

< -1/1

3/1 – 11/0

131

طرح
پیشنهادی

پهنایباند
()dB

()dB

تكنولوژی

()GHz

()nm

>-2/3

0 – 1/0

131

[]11

1/3 – 10/2

131

[]01

131

[]01
[]00
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که در آن

 .6پيوست ها
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بهره تقویتکننده میباشد [.]10

در یک مقاومت ،منبع غالب نویز ،نویز حرارتی است که مانند

 .1-6پيوست  .1محاسبه بهره

نویز سفید فاهر میشود و بهفورو منبع

ولتاژ نرویز ) (

مطابق شکل ( )0و با جایگذاری مدار معادل ترانزیستور  ،M2مدار

میتواند مدل شود .تابع چگالی طیفی آن ̅̅̅̅ ،برابر است با

میآید.

()33

معادل سیگنال کوچک طبقه دوم به فورو شکل ( )00بهدسرت

̅̅̅

̅̅̅̅

در یک ماسفت در فرکانسهای باال نویز حرارتی کانرال ،نرویز
غالب است .در ناحیه فعال ماسفت ،نویز حرارتی با منبرع جریران
بین دریرن و سرورس مردل مریشرود و چگرالی طیرف تروان آن
شكل ( :)25مدار معادل طبقه دوم تقویتکننده پیشنهادی جهت
محاسبه بهره

بهفورو زیر تعریف میشود [:]10 ،10
̅

()34

برای محاسبه بهره این طبقه خواهیم داشت:
کرره ضررریب نررویز حرارترری کانررال و

()02

رسانایی کانال تحت

می باشرد .بنرابراین چگرالی طیرف

توان منبع ولتاژ نویز در ماسفت برابر است با

با توجه به شکل ( )00داریم:
()01

)

()30

و همچنین با توجه به تقسیم ولتاژ بوسیله امپدانسهای
و

اسررت و

که

()30

()31

(̅

مقاومت خروجی میباشرد .بنرابراین چگرالی طیرف

نویز ماسفت در خروجی تقویتکننده با بهره

داریم:

̅̅̅

)

(

برابر است با:
̅̅̅̅̅̅̅

در مدار تقویت کننده پیشرنهادی عنافرری کره در خروجری
همچنین مطابق شرکل ( )00امپردانس

برا رابطره زیرر

حافل میشود:

کره

(

)

(

امپردانس ورودی سراختار طبقره سروم (سراختار

معکوسکننده بدون القاگر) است.

طبق افل جمع آثار و با فر

ناهمبسته بودن منابع نویز ،چگالی

نررویز خروجرری) (

از جمررع اثررر هررر یررک از

چگالیهای طیف نویز منابع در خروجی حافل میشود [ .]10اثر
هر منبع نویز در خروجی تقویتکننده برابر است با
()30

( )14تا ( )01بیان شده است .در نهایت با توجه بره اینکره منرابع
نویز مربوه بره هرر عنصرر مرداری از هرم مسرتقل و ناهمبسرته

هستند ،مقدار ̅̅̅̅̅̅̅ از حافل جمع مقادیر چگالی طیفی منرابع
ولتاژ نویز حافل میشود[.]10

 .2-6پيوست  .2محاسبه نویز
طیررف ترروان

مقاومررتهررای

و

کرره چگررالی طیفرری آنهررا در خروجرری

تقویت کننده مطابق افول بیان شده در ایرن پیوسرت ،در روابرط
)

()31

تولیررد نررویز مرریکننررد ،عبارتنررد از ماسررفتهررای  M1تررا  M4و

|

|) (

)(
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