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 توان م صرفی و، پیچیدگی، از سوئیچ بهجای فازگردان ا ستفاده میگردد که منجر به کاهش ابعاد، در سی ستمهای آرایه مدوال سیون زمانی:چکیده
 برای کاهش هزینه ساخت تا حد امکان. سوئیچ بهعنوان عن صر کنترلی برای وزندهی عن صرهای آرایه ا ستفاده می شود.قیمت نهایی آرایه می شود
dB  سوئیچ دارای تلفات. برای طراحی ا ستفاده شده ا ست،TSMC  نانومتر کارخانه180 CMOS ابعاد ترا شه ف شرده شده و از فناوری ارزانقیمت
) در مقایس ه با س ایر س وئیچهای طراحیش ده در فناوری مذکور (تا به امروز. دارد17 dB  گیگاهرتز و ایزوالس یون بیش تر از33  در فرکانس1/85
 یک، دیگر عن صر موردنیاز برای طراحی آرایه. را پو شش میدهدKa  تمام باند، همچنین با تطبیق امپدانس منا سب.حداقل تلفات و ابعاد را دارا ست
 مجموعه س وئیچها و. به یک مقس م توان یکبهچهار نیاز اس ت، عنص ر دارد4  چون آرایه موردنظر.ترکیبکننده توان با حداقل ابعاد اس ت/تقس یم
 گیگاهرتز را پو شش می37/6  تا26/5  آرایه مجتمع طراحی شده بهخوبی بازه فرکان سی.مق سم توان ت شکیل یک آرایه مدوال سیون زمانی میدهند
 توان م صرفی آرایه مجتمع طراحی شده برابر صفر ا ست چراکه تمامی عن صرهای بهکار برده شده. میلیمترمربع ا ست1/48  در0/7 دهد و ابعاد آن
.هیچ توانی مصرف نمیکنند
 آرایه،ترکیبکننده توان فشرده/ تقسیم، سوئیچ کمتلف، نانومترCMOS 180 ،Ka  باند،SPDT  سوئیچ، آرایه مدوالسیون زمانی:واژههای کلیدی
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Design and Simulation of a Low Loss Ka-band SPDT Switch
for Time Modulated Array Beam Steering
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Abstract: In Time modulated arrays (TMAs), a switch is used instead of a phase shifter, which reduces the area, complexity, power
consumption and the overal cost of the array. The TMA uses the switch as a control element for array weighting for the purpose of
beam forming and beam steering. To lower the IC cost, the IC is designed to be as compact as small as possible. Moreover, the
inexpensive CMOS 180 nm technology of TSMC is used for IC fabrication. The designed SPDT switch has 1.85 dB loss at 33 GHz,
more than 17 dB isolation in Ka-band, and its area is 0.086 mm2. Compared to other switches designed in CMOS180 nm, this work
has the lowest loss and area (up to now), and covers Ka-band completely. Another critical element of an array is a power
combiner/divider with minimum area. Because this array has 4 elements, it needs a 4-way power divider. Four switches and power
divider form a TMA IC, which covers 26.5 to 37.6 GHz with an area of 0.7 by 1.48 mm2. The power consumption of the array is zero
since all the elements are passive and do not consume any power.
Keywords: Time modulated array(TMA), SPDT switch, Ka band, CMOS 180 nm, low loss switch, lumped power combiner/divider,
compact array, 4-D array.
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 -1مقدمه
رشد روزافزون سیستمهای بیسیم و افزایش سرعت انتقال اطالعات
باعث ایجاد نوآوری و بهکارگیری فناوریهای نوین شده است که ازجمله
آن میتوان به سیستمهای آرایه فازی مجتمع اشاره نمود .سیستمهای
آرایه فازی قدمت طوالنی دارند اما در سالیان اخیر بهدلیل رشد فناوری

شکل :1شکل پالس کنترلی یک سوئیچ

نیمههادی ،امکان مجتمعسازی این نوع سیستمها ایجاد شده است.
سیستمهای آرایه فازی دارای دو ویژگی بارز چرخش و شکلدهی پرتو
هستند که این دو ویژگی ،آنها را از سایر سیستمها متمایز میسازد .در
سیستمهای آرایه فازی مرسوم ،از فازگردانها جهت چرخش پرتو
استفاده میشود .فازگردان عنصری غیرخطی و به فرآیند ساخت وابسته
است ،درنتیجه نیازمند روشهای کالیبراسیون است] .[2 ،1از همینرو،

شکل :2ساختار یک سیستم مدوالسیون زمانی

همواره استفاده از ساختارهای جایگزین مورد توجه بوده است.
در این مقاله ،به برر سی سی ستم آرایه مدوال سیون زمانی پرداخته
خواهد شد .تئوری مدوالسیون زمانی ابتدا در سال  1959توسط شنکث
و بیکمور ارائه ش د] .[3در آرایه مدوالس یون زمانی ،از س وئیچ بهجای
فازگردان اس تفاده میگردد .با پیش رفت فناوری س اخت نیمههادی و
تول ید س وئیچ های فرکانس باال با س رعت کل یدزنی س ریع ،امکان
بهرهبرداری از این نوع آرا یه فراهم گرد ید .س وئیچ نس بت به یک
فازگردان ،س اختاری بهمراتب س ادهتری دارد و قیمت و ابعاد آن نیز
کمتر ا ست و از همه مهمتر ،میزان واب ستگی آن به فرآیند ساخت کمتر
اس ت .با اس تفاده از آرایه مدوالس یون زمانی میتوان بهره فض ایی
(معیاری برای انتقال داده در فض ای مش خص ی از محیط) و بهره طیف
(نرخ اطالعاتی که میتواند در یک پهنایباند مش خ

انتقال پیدا کند)

را افزایش داد] .[4ش کل پرتو خروجی هر س یس تم آرایه فازی توس ط
دامنه و فاز هر عنصر تعیین می شود .برای آرایه مدوالسیون زمانی ،وزن
هر عنصر با زمان روشن و خاموش شدن آن عنصر تعیین میشود .شکل
پالس کنترلی یک سوئیچ در شکل  1بهنمایش در آمده است.
در آرایه مدوالسیون زمانی ،وزن عنصرها بهصورت زمانی تعیین می
گردد درحالیکه در سی ستمهای آرایه فازی مر سوم ،وزندهی عن صرها
صرفًا تو سط یک فازگردان و تقویتکننده انجام می شود و م ستقل از
زمان اس ت .همانطور که در ش کل  2نش ان داده ش ده اس ت ،بهجای
آنکه در پس هر آنتن یک فازگردان باشد ،از یک سوئیچ استفاده شده
است.
در بخش  ،2به طراحی یک سوئیچ کمتلف  SPDTبرای باند  Kaدر
فناوری  180 CMOSنانومتر پرداخته میشود .در بخش  ،3طراحی یک
مقسم توان فشرده ویلکینسون در فناوری مذکور بررسی میگردد و در
بخش  ،4آرایه مدوال سیون زمانی تو سط سوئیچ و مق سم توان طراحی
ش ده و به بررس ی نتای آن پرداخته میش ود .در بخش  5نیز موارد
ذکرشده در مقاله نتیجهگیری میگردد.
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 -2طراحی سوئیچ
در این بخش ،به طراحی یک س وئیچ  SPDTدر فناوری ارزانقیمت و
مرسوم  180 CMOSنانومتر پرداخته خواهد شد .فناوری 180CMOS
نانومتر یک فناوری باسابقه با  ftبرابر با  45گیگاهرتز و  fmaxبرابر با 60
گی گاهرتز اس ت .بهطورکلی فناوری  CMOSبرای کاربردهای مجتمع
س ازی دیجیتالی اس تفاده میش ود و برای کاربردهای موج میلیمتری،
بیش تر از ف ناوری های  GaAs ،BiCMOSو برای کاربرد هایی با توان
باالتر از فناوری  GaNاستفاده میگردد .ازآنجاکه  CMOSدارای بازدهی
ساخت باالتری نسبت به دیگر فناوریهای ذکرشده است ،برای مجتمع
نمودن قس متهای  RFو دیجیتال ،از این فناوری اس تفاده میگردد و
سایر فناوریها بهدلیل بازدهی ساخت پایین ،باید به صورت ماژولهای
جدا از هم با شند که سبب تطبیق امپدانسی نامنا سب ،ابعاد بزرگتر و
تلفات بیشتر میگردد.
راب طه ( ،[5] )1م قاو مت م یان درین و س ورا را در حا لت
روش نبودن ترانزیس تور بیان میکند .در رابطه ( Cox ،)1بیانگر خازن
اکسید (مقدار ثابت فناوری) است و  Vtولتاژ آستانه ترانزی ستور را نشان
میدهد .هدف ،کاهش مقاومت  Ronاست که با افزایش عرض ترانزیستور
( )Wکاهش طول ترانزیس تور ( ،)Lافزایش ولتاژ کنترلی ترانزیس تور
( )Vgsو افزایش  ( μقابل یت تحرک پذیری حا مل بار) میتوان آن هدف
رس ید .در طراحیها ،طول ترانزیس تور را برابر حداقل طول ممکن قرار
داده میشود (در این فناوری حداقل طول  180نانومتر است).
1

()1

W
) (Vgs  Vt
L

Ron 

Cox

چون  μترانزی ستورهای  nMOSبی شتر از  pMOSا ست ،از ترانزی ستور
 nMOSاس تفاده میش ود .با افزایش عرض ترانزیس تور Ron ،کاهش
مییابد اما باید توجه داش ت که مقدار خازنهای پیوندی نیز افزایش
خواهد یافت که سبب افزایش جریان ن شتی میگردد .این ن شتی توان
در ترانزی ستورهای سری منجر به افزایش تلفات ،کاهش ایزوال سیون و
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کاهش پهنایباند سوئیچ میگردد .در طراحی ،بهینه سازی مقدار عرض
ترانزیستورها ضروری است تا عوامل نامطلوب حداقل گردند ].[6 ،5
ساختار سری -موازی تلفیقی از دو ساختار سری و موازی است .در
این س اختار از دو ترانزیس تور س ری جهت کاهش تلفات و از دو
ترانزی ستور موازی جهت افزایش ایزوالسیون استفاده شده است (شکل
 .)3این ساختار از ویژگیهای هر دو ساختار سری و موازی بهره میبرد.
نحوه کار این مدار بدینص ورت اس ت که ولتاژ کنترلی ترانزیس تورهای
سری و موازی در هر م سیر ،مخالف یکدیگر میبا شند .ساختار سری-
موازی بهدلیل توانایی ایجاد تعادل میان تلفات و ایزوالس یون بهعنوان
ساختار موردنظر برای طراحی انتخاب میگردد].[7

شکل :4شماتیک نهایی سوئیچ طراحیشده

یکی از چالش این مقاله ،محدودیت م ساحت نهایی برای ساخت ا ست
که این اب عاد در اب تدا برابر با  0/7در  1/5میلیمترمربع تعیین ش ده
ا ست .بهدلیل محدودیت ابعاد و با در نظرگرفتن این نکته که بی شترین
مس احت در جانمایی را س لفها به خود اختص ا میدهند و برای
ساختار سری-موازی ( ساختار مطلوب طراحی) نیاز به  4سلف ا ست،
سلفها نقش بهسزایی در ابعاد کلی سوئیچ دارند.
 -2-1طراحی سلف

شکل :3ساختار سوئیچ با استفاده از ترانزیستورهای سری-موازی

ایزوالس یون بهدل یل وجود خازن های پیو ندی و پارازیت یک در
فرکانسهای باالتر ،کاهش مییابد .برای رفع این مش کل از یک س لف
موازی با ترانزیس تور اس تفاده میگردد که با خازنهای پارازیتیک و
پیوندی موجود نوسان نموده و تا حد امکان تأثیر آنها را کم کند .برای
جلوگیری از ن شت سیگنال و نیز پی شگیری از شک ست اک سید از یک
مقاومت نسبتًا بزرگ ( (Rgبرای اعمال ولتاژ کنترلی به گیت ترانزی ستور
اس تفاده میگردد .زمانی که توان ورودی افزایش مییابد ،ولتاژ درین-
سورا ب سیار منفی میگردد و درنتیجه دیود بین درین و بدنه رو شن
ش ده و امپدانس ورودی ترانزیس تور کاهش مییابد که منجر به ایجاد

کمترین مقدار اندوکتانس یک سلف در فناوری  180 CMOSنانومتر با
استفاده از سلف  ind_symحاصل می شود که اندوکتانسی برابر با 180
پیکوهانری دارد و ابعاد آن  180در  180میکرومتر مربع اس ت ،س لف
مذکور در شکل  5ن شان داده شده ا ست] .[9برای مدلکردن سلفها و
تمامی خطوط سیگنال در فرکانسهای باالتر از نرمافزارهای شبیهسازی
الکترومغناطیس ی بهمانند  ADS ،HFSSو  SONNETاس تفاده ش ده
است.
همانطور که پیشتر ا شاره شد ،اگر ابعاد سلف کاهش یابد ،ابعاد
کلی مدار مجتمع بهمیزان مح سو سی کاهش مییابد .برای این منظور،
با اس تفاده از نرمافزار Spiral Assistantیک س لف با همان مقدار 180
پیکوهانری اما با ابعاد کمتر طراحی شده ا ست .ابعاد این سلف ( شکل
 )5در حدود  90در  90میکرومتر مربع اس ت که در مقایس ه با س لف
فناوری ،ابعاد آن یک-چهارم شده است.

جریان س ریعی از درین به زمین میگردد .با اس تفاده از تکنیک بدنه
ش ناور ،بدنه ترانزیس تور از طریق یک مقاومت در حدود چند کیلواهم
( )Rbبه زمین متص ل میگردد .زمانی هم که توان ورودی زیاد ش ود،
دیود بین درین و بدنه بازهم روش ن میگردد اما میزان افزایش جریان
بین درین و زمین بهدلیل وجود مقاومت بزرگ ،تدریجی است].[8
خروجی یکی از دهانههای س وئیچ  SPDTتوس ط باندوایر به آنتن
خارج از مدار مجتمع مت صل شده و خروجی دیگر آن به صورت داخلی
به بار  50اهم تطبیق میگردد (ش کل  )4تا برای حالت های مختلف
کلیدزنی ،مشخصات آرایه نظیر پهنایباند ،تلفات و ایزوالسیون کمترین
مقدار تغییرات را داش ته باش ند .در مس یر تطبیق نیازی به تلفات کم
نی ست چراکه سیگنال از این مسیر به خارج از مدار مجتمع منتقل نمی
شود و تنها در بار تطبیق تلف میگردد.
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شکل :5سلف  180پیکوهانری؛ سمت راست :سلف فناوری ،سمت چپ:
سلف طراحی شده

برای مدلس ازی س لف در فرکانسهای باال ،مدلهای فش رده مداری
مختلفی ارائه شده ا ست که در میان آنها میتوان به مدل ] [10ا شاره
نمود که تمامی سلفهای طراحی شده در این مقاله با مدار ساده شده
این روش مدل خواهند شد( .شکل )6

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 50, no. 4, winter 2020

م .امجدیان ،م .فخارزاده  /مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،50شماره (4زمستان 1509-1499 ،)1399

1502

شکل 7مقایسه بین نتیجه شبیهسازی نرمافزار  ADSو مدل فشرده
شکل 6را نشان میدهد .با توجه به مقادیر بهدستآمده ،مدل فشرده به
خوبی نتیجه شبیهسازی الکترومغناطیسی را دنبال میکند.
 -2-2ترانزیستورها

شکل  :6مدار معادل فشرده یک سلف

همانطور که پی شتر ا شاره گردید ،ساختار مطلوب موردا ستفاده در این
مقاله ،ساختار سری-موازی است .در ادامه ابعاد هر  4ترانزیستور بررسی
خواهد شد.
 -2-2-1ترانزیستورهای سری
ابتدا ترانزی ستورهای سری مورد برر سی قرار میگیرند .طبق رابطه(،)1
با افزایش عرض ترانزیس تور ) (Wمقاومت حالت روش ن آن کاهش

شکل :7مقایسه بین نتیجه شبیهسازی نرمافزار  ADSو مدل فشرده

مییابد و در نتیجه تلفات س وئیچ نیز کم میش ود .اما با این وجود باید

شکل6

در نظر دا شت که با افزایش عرض ترانزی ستور ،مقدار خازنهای پیوندی
 Cjdو  Cjsنیز افزایش مییابد که منجر به افزایش کوپلینگ به بس تر و
در نتی جه کاهش ایزوالس یون میگردد .همچنین یکی از مس یرهای
سوئیچ به بار تطبیق داخلی ختم می شود که ایزوال سیون آن از تلفاتش
اهمیت بی شتری دارد .م شخ صات مهمی که برای هرگونه تغییرات باید
در نظر گرفته شود ،عبارتند از :تلفات م سیر به سمت آنتن ،ایزوال سیون
دهانه ورودی از م سیر آنتن در حالتی که سوئیچ بر روی م سیر تطبیق
ا ست و تطبیق امپدانس در دوحالتی که سوئیچ بر م سیر آنتن یا م سیر

شکل  :8تغییرات پارامترهای پراکندگی سوئیچ با تغییرات عرض
ترانزیستور سری در مسیر آنتن

Ls

RP

()2
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میدهد که عرض ترانزی ستور سری در م سیر آنتن  8میکرومتر بوده و
تعداد انگش تهای آن از  10تا  30با گامهای 4تایی تغییر میکند .با

 Lsو  Rsبهترت یب نش انده نده م قدار ا ندوک تانس و م قاو مت خط
ایجادکننده سلف هستند و  ،Csظرفیت خازنی میان خروجیهای سلف
اس ت] Cp .[11ش امل ظرف یت خازنی اکس ید بین بس تر و خط
ت شکیلدهنده سلف ( (Coxو ظرفیت خازنی ب ستر ) (Csiا ست Rp .نیز از
تجمع حاملهای اکثریت بهدلیل میزان ناخال سازی و م ساحت سلف
( (RSiو مقاومت ناشی از جریانهای ادی ) (Rsubتشکیل میشود].[11
با توجه به مدار فشرده شکل  ،6ضریب کیفیت از رابطه ( )2حاصل
می شود .رابطه ( )2از سه بخش ت شکیل می شود .بخش اول ،رابطهای
ا ست که ضریب کیفیت یک سلف ایدهآل را ن شان میدهد .دو بخش
دیگر بهترتیب بیانگر تلفات بستر و فاکتور خودنوسانی سلف ا ست][11؛
ضریب کیفیت سلفهای طراحیشده حدود  8است.
2 

 1 R

 S



تطبیق داخلی قرار دارد .شکل  8نتای شبیه سازی یک سوئیچ را نشان



Rs

افزایش عرض مجموع ،تلفات کاهش یافته و پارامتر تطبیق امپدانس در
حالت بار تطبیق به فرکانسهای پایینتر منتقل ش ده اس ت .بهنظر می
رسد تعداد انگشت  ،18تعادل مناسبی را میان  4پارامتر تطبیق ورودی،
تلفات و ایزوالس یون ایجاد میکند .همچنین پهنایباند مناس بتری را
برای باند  Kaفراهم میکند.
اما ترانزی ستور سری در م سیر بار تطبیق باید تا حد امکان کوچک
باشد تا اثرات پارازیتیک آن کمتر بوده و مساحت کمتری را اشغال کند.
بههمین خاطر عرض مجموع این ترانزی ستور کمتر از عرض ترانزی ستور
س ری در مس یر آنتن انتخاب میش ود .ش کل  9نتای حاص ل از
شبیهسازی سوئیچ را در حالتی که عرض ترانزیستور سری در مسیر بار
تطبیق  4میکرومتر اس ت و تعداد انگش تان آن از  4تا  10میکرومتر با

Q

گامهای 2تایی تغییر میکند را نش ان میدهد .با افزایش عرض مجموع
ترانزی ستور ،تلفات در مسیر آنتن کمتر شده و ایزوالسیون افزایش یافته
است .تطبیق امپدانس در مسیر بار تطبیق ،برای تعداد انگشتهای  6و
 8مقدار منا سبتری دارد .از نتای شبیه سازیها میتوان نتیجه گرفت
که  7انگشت مقدار مناسبی برای این ترانزیستور است.

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 50, no. 4, winter 2020

م .امجدیان ،م .فخارزاده  /مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،50شماره (4زمستان 1509-1499 ،)1399

1503

شکل  :9تغییرات پارامترهای پراکندگی سوئیچ با تغییرات عرض
ترانزیستور سری در مسیر بار تطبیق

شکل  :11تغییرات پارامترهای پراکندگی سوئیچ با تغییرات عرض
ترانزیستور موازی در مسیر بار تطبیق

شکل  12مشخصات سلفها؛ سمت چپ :تطبیق امپدانس سلف ،سمت
شکل  :10تغییرات پارامترهای پراکندگی سوئیچ با تغییرات عرض

راست :تلفات سلف (رنگ آبی :سلف  240و رنگ قرمز :سلف 140
پیکوهانری)

ترانزیستور موازی در مسیر آنتن

 -2-2-2ترانزیستورهای موازی
طبق رابطه ( ،)1هر چه ابعاد ترانزی ستور موازی بی شتر شود ،مقاومت آن
کاهش مییابد که س بب میگردد س یگنال بیش تری در هر دو حالت
روش ن و خاموش از آن عبور ک ند و درنتی جه با افزایش اب عاد هر دو
پارامتر تلفات و ایزوالسیون افزایش مییابند .برای ترانزی ستور موازی در
س مت آنتن ،عرض ترانزیس تور را برابر با  4میکرومتر قرار داده و تعداد
انگشتان آن از  5تا  20با گامهای 5تایی تغییر میکند .شکل  10نتیجه
خروجی این شبیهسازی را نشان میدهد .تلفات و ایزوالسیون با افزایش
عرض ترانزیس تور افزایش خواهند یافت که اولی مطلوب نیس ت .پس
مثل دو حالت قبل ،عرض کلی بهگونهای انتخاب میگردد که تعادلی
بین مطلوبات مس ئله ایجاد کند که این مهم با تعداد انگش تان برابر با
 10برآورده میشود.
برای آخرین ترانزیس تور ،عرض ترانزیس تور برابر با  4میکرومتر در
نظر گرفته می شود .چون این ترانزی ستور در مسیر بار تطبیق قرار دارد،
هر چه ابعاد آن کوچکتر باشد بهتر خواهد بود .برای شبیهسازی ،تعداد
انگش تها از  1تا  10با گامهای 2تایی تغییر میکنند .ش کل 11نتای
خروجی شبیهسازی را نشان میدهد .هر چه ابعاد این ترانزیستور بیشتر
ش ود ،تلفات بیش تر ش ده و تطبیق امپدانس در مس یر آنتن بهس مت
فرکانسهای پایینتر جابجا می شود .تعداد انگ شت  1برای این م سئله
مطلوب است چراکه در این حالت فرکانس مرکزی سوئیچ در حدود 32
گیگاهرتز خواهد شد.

Serial no. 94

شکل  :13مشخصات سلفها؛ سمت چپ :تطبیق امپدانس سلف ،سمت
راست :تلفات سلف (رنگ آبی :سلف  600و رنگ قرمز :سلف 650
پیکوهانری)

طول تمام ترانزیس تورها برابر  180نانومتر اس ت که حداقل طول برای
فناوری  180 CMOSنانومتر اس ت و اگر طول ترانزیس تور بیش از این
مقدار باشد ،فرکانس  ftترانزیستور کاهش مییابد.
 -2-3بهکاربردن سلف موازی با ترانزیستور
در گام بعدی ،مطابق شکل  ،3بر دو سر هر ترانزی ستور سلفی قرار داده
میش ود تا با خازنهای پیوندی و پارازیتیک آن نوس ان نموده و تأثیر
آن ها را خنثی کند .برخالف آنچه که در ] [12ذکر ش ده اس ت ،در
فناوری  180 CMOSنانومتر میتوان سلفهای  6ضلعی طراحی نمود.
برای مسیر آنتن ،سلف  140پیکوهانری برای ترانزی ستور سری و سلف
 240پیکوهانری برای ترانزیس تور موازی اس تفاده میگردد .ش کل 12
پارامترهای پراکندگی مربوط به مجموعه ترانزیس تور و س لف موازی با
آن را نشان میدهند.
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همانطور که شکل  13ن شان میدهد ،هر دو ترانزی ستور بههمراه
س لف متناظرش ان ،تطبیق امپدانس ی مناس بی را ایجاد نمودهاند؛ اما
شرایط تطبیق امپدانسی برای مسیر بار تطبیق متفاوت است .شکل 13
نتای

شبیه سازی پارامترهای پراکندگی مجموعه سلف-ترانزی ستور در

این مسیر را نشان میدهد.
همانطور که از ش کل  13برمیآید ،ترانزیس تور س ری تطبیق
امپدان سی منا سبی دارد درحالیکه تطبیق امپدان سی ترانزی ستور موازی
خوب نیست .علت عدم تطبیق امپدانس در ترانزیستور موازی ،مسئلهای
است که در ابتدا بیان شد ،هدف از طراحی سوئیچ  SPDTآن است که
یکی از خروجیهای آن بهص ورت داخلی به بار  50اهم تطبیق گردد و
دهانه دیگر توسط یک پد و سپس با استفاده از یک باندوایر در خارج از
مدار مجتمع به یک آنتن متصل گردد.
تلفات نا شی از دهانهای که به صورت داخلی تطبیق شده ا ست در
این م سئله در اولویت نی ست بلکه تطبیق امپدان سی در هر دو م سیر و
نیز کاهش تلفات در مس یر آنتن از اهمیت بیش تری برخوردار اس ت.
حالتی را در نظر بگیرید که س وئیچ در مس یر آنتن منتقل قرار دارد،

شکل  :14شبیهسازی نقطه فشردگی در مسیر؛ الف .بار تطبیق ،ب.

مقداری از سیگنال به دهانه بار تطبیق ن شت میکند و اگر سیگنال در

آنتن

این مسیر عدم تطبیق مشاهده کند ،بازگشته و به دهانه آنتن میرسد،
سیگنالها در دهانه آنتن به صورت سازنده با یکدیگر جمع میگردند و
درنتیجه تلفات م سیر آنتن کم می شود .اما باید این نکته را نیز در نظر
گرفت که در حالت دیگر که س وئیچ بهس مت بار تطبیق وص ل اس ت،
مقداری از س یگنال بهدلیل عدم تطبیق به دهانه آنتن نش ت میکند و
در نتی جه ایزوالس یون کاهش می یابد؛ اما در حالت دوم میزان عدم
تطبیق کمتر از حالت اول ا ست چراکه در حالت اول ترانزی ستور سری
در م سیر بار تطبیق خاموش ا ست و تطبیق امپدان سی منا سبی ندارد
ولی در حالت دوم ،این ترانزی ستور رو شن بوده و در حالت تطبیق ا ست
و قسمتی از عدم تطبیق ترانزیستور موازی را جبران میکند.

 -2-5شبیهسازی زمانی سوئیچ
یکی از مشخصات مهم سوئیچ ،زمانهای باال و پایین آمدن آن است که
تا حد ممکن باید حداقل باشند .تا بدین جای کار تنها در مورد
پارامترهای پراکندگی سوئیچ بحث شد ،اما این پارامترها خصوصیت
زمانی ندارند و از آنها نمیتوان برای تحلیل در حوزه زمان سود برد.
راهحل این موضوع ،استفاده از تغییر فاز خطوط استفادهشده و تبدیل
آنها به حوزه زمان است .در رابطه ( ΔZ ،)3معرف طول مسیری است
که موج در آن اختالففاز  Δϕطی میکند k ،عدد موج بوده و  λطولموج
را نشان میدهد .با جایگذاری رابطه ( )3در رابطه ( ،)4رابطه ( )5حاصل
خواهد شد.
()3


 
Z 

k
 r 2

()4

Z
t 
c

 -2-4توانایی کنترل توان
پس از اتمام طراحی و جانمایی س وئیچ ،نوبت به بررس ی کنترل توان
س وئیچ میرس د .مش خص های که برای این منظور اس تفاده میش ود،
ش بیهس ازی نقطه فش ردگی یک دس یبل اس ت .ش کل  14نتیجه
شبیه سازی نقطه فشردگی در مسیر بار تطبیق و آنتن را نشان میدهد
که بهترتیب برابر با  13/5و  16دسیبل میباشند.

r

()5


2c

t  

ازآنجاکه طولموج در فرکانس  30گی گاهرتز برابر یک س انتیمتر و
)Cس رعت نور در خن) نیز مقداری برابر با  3 *108متر بر ثان یه دارد،

بر اس اا نتای ش بیهس ازی ،مقدار  13/5دس یبل بهعنوان نقطه

م قدار اختالفز مانی م یان اب تدا و انت های یک خط در فر کانس 30

ف شردگی سوئیچ  SPDTطراحی شده در نظر گرفته می شود .این مقدار

گی گاهرتز از رابطه ( )6حاص ل میگردد (برحس ب فمتوثانیه) .مقدار

باید در اس تفاده از آرایه جهت اعمال توان در ورودی آن درنظرگرفته

زمانی  Δtبا ش بیهس ازی الکترومغناطیس ی اختالففاز دو س ر تمامی

شود تا آرایه اشباع نشود.

خطوط بهکاررفته در طراحی و جایگذاری در رابطه ( )6بهدست میآید.
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سپس ،خطوط انتقال تو سط یک عن صر تأخیر زمانی در شبیه سازیها
جانش ین میگردند .عالوهبر جایگذاری تأخیرهای زمانی ،بهجای مدل
پارامتر های پراک ندگی س لف های طراحی ،از مدار م عادل فش رده
سلفهای طراحی شده که در ق سمت  1-2به آنها ا شاره شد ،ا ستفاده
میگردد .با اعمال تغییرات مذکور ،نتیجه شبیه سازی زمانی سوئیچ در
شکل  15بهنمایش درآمده است.
()6
t  92.6
زمان باالآمدن برابر بازمانی که طول میکش د خروجی از  10تا 90
درص د مقدار نهایی خود تغییر کند و زمان پایینآمدن نیز برابر با زمان
تغییر خروجی از  90تا  10در صد مقدار نهایی تعریف میگردد .با توجه
به تعاریف ارائهش ده ،زمان باالآمدن برابر  600پیکوثانیه و زمان پایین
آمدن  660پیکوثانیه است.

جدول  :1مقادیر عنصرهای سوئیچ
مقدار

عنصر

W=8u, nr=20

M1

W=4u, nr=10

M2

W=4u, nr=7

M3

W=4u, nr=1

M4

145 pH

L1

240 pH

L2

650 pH

L3

600 pH

L4

5 kΩ

Rg

5 kΩ

Rb

 -2-6مقایسه با کارهای انجامشده
با توجه به مقادیر ذکرشده برای عنصرها در جدول  ،1نتیجه شبیهسازی
پارامترهای پراکندگی این سوئیچ در شکل  16بهنمایش درآمده ا ست.
با توجه به نتای شکل  ،16سوئیچ بهخوبی باند  Kaرا با تلفات بازگشتی
کمتر از  17د سیبل پو شش داده ا ست .تلفات سوئیچ طراحی شده در
فرکانس  33گیگاهرتز برابر  1/85دس یبل بوده و در باند  Kaتلفات آن
کمتر از  2/25د سیبل ا ست .در باند  ،Kaایزوال سیون مقداری بین 17
تا  25دسیبل است.
شکل :17جانمایی سوئیچ  SPDTطراحی شده

شکل :15نتیجه شبیهسازی زمانی سوئیچ با مقاومت گیت  5کیلواهم
(قرمز :شکل موج خروجی ،آبی :شکل موج سیگنال کنترلی)

در جدول  ،2خال صهای از مقای سه نتای سوئیچ طراحی شده با کارهای
م شابه ذکر شده ا ست .سوئیچ طراحی شده در این مقاله ،در مقای سه با
س ایر س وئیچهای طراحیش ده در فناوری  180 CMOSنانومتر دارای
کمترین ابعاد و تلفات اس ت .این س وئیچ با تطبیق امپدانس ی خوبی
توان سته ا ست کل محدوده باند فرکان سی  Kaرا پو شش دهد .همانطور
که در شکل  17مشاهده میشود ،ابعاد سوئیچ طراحی شده برابر با 270
در  320میکرومترمربع است که بی شتر فضای مدار مجتمع طراحی شده
را سلفها اشغال کردهاند.

 -3طراحی مقسم توان
آرایه مدوال سیون زمانی موردنظر ،دارای چهار م سیر خروجی ا ست که
در هر مس یر یک س وئیچ  SPDTقرار میگیرد که یکی از خروجیهای
آن به یک بار تطبیق و خروجی دیگر به یک پد ختم میش ود .توان
ورودی توسط یک تقسیمکننده توان میان چهار مسیر تقسیم میگردد.
ازآنجاکه  4سوئیچ برای آرایه مدوال سیون زمانی موردا ستفاده قرار
میگیرد ،یک تقسیم/ترکیبکننده یک به چهار (چهار راهه) نیاز است.
با توجه به شکل  ،17برای طراحی یک تقسیمکننده توان
شکل :16نتیجه نهایی پارامترهای پراکندگی سوئیچ

Serial no. 94

یکبهچهار ،مقدار  Nبرابر  4قرار داده میشود .امپدانس مشخصه خط
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برابر  100اهم است که معادل عرض خط  1/9میکرومتر است که

فشرده است .بهطورکلی میتوان گفت که ساختارهای فشرده نسبت به

کمتر از یکسوم عرض خط  70اهم است و سبب میگردد که مقدار

ساختارهای گسترده مساحت کمتری را اشغال میکنند ولی پهنایباند

مقاومت خط افزایش یابد .بهدلیل عرض خط بسیار کم (تلفات زیاد) و

آنها کمتر از ساختارهای گسترده است که علت این امر استفاده از

که در فرکانس  30گیگاهرتز برابر  1600میکرومتر

عنصرهای فشرده است که در فرکانس مشخصی نوسان میکنند و پهنای

(حداکثر طول مدار مجتمع موردنظر  1500میکرومتر) است ،نمیتوان

باند کمتری حول فرکانس مرکزی نوسان خود دارند .این مدار در شکل

از یک تقسیمکننده توان گسترده یکبهچهار استفاده نمود .راهحل

 19بهنمایش درآمده است.

نیز طول خط


4

مناسب برای کاهش ابعاد ،یک تقسیم/ترکیبکننده توان ویلکینسون
جدول  2مقایسه نتایج سوئیچ طراحیشده با کارهای انجامشده مشابه (مقادیر تلفات ،ایزوالسیون و  P1dBدر فرکانس  30گیگاهرتز گزارش شدهاند)

ابعاد
(میلیمترمربع)

P1dB
)(dBm

ایزوالسیون
()dB

تلفات ()dB

تلفات بازگشتی
ورودی ()dB

فرکانس کاری
()GHz

فناوری

مرجع

0/06

23

18

2/2

>-17

40-26.5

CMOS 130 nm

][8

0/41

21/5

24

( 6در فرکانس
 24گیگاهرتز)

>-10

24-18

CMOS 180 nm

][13

0/046

23

20

3/4

>-15

30-0

BiCMOS 180 nm

][14

0/4

23/6

12

3/6

>-10

67-16

CMOS 180 nm

][15

0/14

19/6

38

3

---

50-0

CMOS 180 nm

][16

0/086

13/5

19/7

1/85

>-17

40- 26/5

CMOS 180 nm

این مقاله

مس یر (مع ادل خط) را تع یین می کن د .چون در ورودی ی ک
تقس یم/ترک یبکننده توان  Nراهه ،تعداد  Nخازن با ظرف یت  Cباهم
موازی میش وند ،در ورودی مقس م توان به میزان  NCظرفیت خازنی
وجود دارد .روابط ( )7و ( )8مقادیر  Lو  Cرا برای ش کل  19بیان می
کند].[19
()7
()8
شکل :18تقسیمکننده توان ویلکینسون با  Nخروجی ][17

Z
L T
2f
1
2fZ T

C

 ZTدر روابط ( )7و ( )8برابر ام پدانس مش خص ه خط اس ت که
بهعنوانمثال ،برای یک تقس یمکننده توان یک بهدو و یک بهچهار به
ترتیب برابر ( 70تقریبًا) و  100اهم است.

N

شکل  :19تقسیم/ترکیبکننده توان ویلکینسون فشرده
یکبهچهار][18

در ساختار شکل  ،19از یک شبکه  πشکل به صورت  C-L-Cا ستفاده
میگردد که امپدانس هر مس یر و نیز میزان تغییر فاز  90درجه در آن

Serial no. 94

شکل  :20نتایج شبیهسازی مقسم/ترکیبکننده توان فشرده

در] ،[18یک تقسیمکننده توان فشرده یکبهچهار برای فرکانس مرکزی
 24گیگاهرتز طراحی شده ا ست .فرکانس مرکزی برای طراحی ،برابر با
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 33گیگاهرتز در نظر گرفته ش ده اس ت .با توجه به فرکانس مرکزی،
مقدار سلف برابر  480پیکوهانری و ظرفیت خازنها  48فمتوفاراد است.
شکل  20نتای شبیه سازی پارامترهای پراکندگی تق سیم/ترکیبکننده
توان فشرده طراحی شده را نشان میدهد .جانمایی مقسم توان طراحی
شده در الیه سیگنال (الیه فلزی شماره  )6به صورت شکل  21ا ست.
اب عاد این جان مایی برابر  270در  900میکرومترمربع اس ت .ن تای
شبیه سازی مقسم توان طراحی شده بیان میکند که پهنایباند  28/8تا
 34/5گیگاهرتز را بهخوبی پوشش داده است .در پهنایباند مورد اشاره،
ایزوالسیون بیشتر از  22/9دسیبل و تلفات کمتر از  1/6دسیبل است.
شکل  :23نتایج شبیهسازی آرایه مدوالسیون زمانی در حالتی که سه
سوئیچ بر مسیر آنتن و سوئیچ دیگر بر مسیر بار تطبیق قرار دارد

شکل :21جانمایی تقسیم/ترکیبکننده ویلکینسون فشرده طراحی
شده

 -4شبیهسازی آرایه سوئیچ
ش کل  ،22جانمایی الیه فلزی ش ماره ش ش از مدار مجتمع آرایه
مدوالسیون زمانی  4عنصری طراحی شده را نشان میدهد .شبیه سازی
ها بر اساا شماره دهانههای شکل  22صورت گرفته است.

جانمایی مدار بهگونهای طراحی شده ا ست که کامالً متقارن با شد و
م سیرهای آنتن و بار تطبیق در سوئیچهای مختلف ،تقریبًا شرایط برابر
را تجربه کنند .در دو طرف هر پد ورودی و خروجی دو پد زمین قرار
دارد که اص طالحًا به آن  G-S-Gگویند که س بب میگردد تا س یگنال
ورودی در ابتدا شرایط موجبری هم صفحهای و سپس مایکروا ستریپ
را تجربه کند و برای سیگنالهای خروجی عکس این اتفاق رخ میدهد.
جانمایی نهایی در شکل  24بهنمایش درآمده است.

شکل :24جانمایی نهایی مدار مجتمع آرایه مدوالسیون زمانی
(ابعاد 370 :در 1180میکرومترمربع)
شکل  :22جانمایی الیه فلزی شماره شش مدار مجتمع آرایه
مدوالسیون زمانی  4عنصری طراحیشده

دهانه ش ماره  ،1دهانه ورودی اس ت و دهانههای  6 ،4 ،2و  ،8چهار
دهانهای هس تند که توس ط باندوایر به آنتنهای بیرون از مدار مجتمع
وص ل میگردند .دهانههای  7 ،5 ،3و  9در داخل مدار مجتمع توس ط
یک مقاومت  50اهمی تطبیق میگردند تا تلفات بازگش تی در ورودی
برای کلیدزنیهای مختلف تقریبًا یک سان با شد .نتای شبیه سازی آرایه
در حالتی که س ه س وئیچ بر مس یر آنتن و س وئیچ دیگر بر مس یر بار
تطبیق قرار دارد ،در شکل  23بهنمایش درآمده ا ست .برای حالتهای
متفاوت کلیدزنی ،پهنایباند  26/5تا  37/6گیگاهرتز با توان بازگش تی
ورودی کمتر از  -10دسیبل بهخوبی پوشش داده میشود.

Serial no. 94

اس تفاده از پدهای  G-S-Gس بب میگردد تا کوپلینگ بین دهانههای
مختلف خروجی به حدا قل برس د .اب عاد کلی مدار مجتمع آرا یه
مدوالسیون زمانی با احتساب پدها و حلقه کلی دور آن ،برابر  1480در
 700میکرومترمربع و بدون در نظرگرفتن پدها و حلقه 1180 ،در 370
میکرومترمربع است.
 -4-1توان مصرفی آرایه
از آنجاکه تمامی عن صرهای بهکاررفته شده در آرایه از نوع غیرفعال می
با شند ،هم چنین ترانزی ستورهای ا ستفاده شده در سوئیچها از طریق
ولتاژ گیت کنترل شده و هیچ جریانی م صرف نمیکنند ،توان م صرفی
آرایه طراحیشده برابر صفر است.
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 -4-2مقایسه با کارهای انجامشده

ش د .یکی از خروجیهای س وئیچ به بار  50اهمی در مدار مجتمع و

با بررس ی مقاالت مختلف ،تنها کار مذکور در ] [19را میتوان بهعنوان
یک مدار مجتمع آرایه مدوال سیون زمانی تلقی کرد .بع ضی از مقاالت با
اس تفاده از س وئیچ و مجموعه خطوط انتقال ،س یس تمهای آرایه فازی
مجتمعی طراحی نمودهاند که با س وئیچ نمودن میان خطوط مختلف،
ش کل پرتو خروجی را ش کلدهی میکن ند ،در این قب یل کار ها از
مجمو عه س وئیچ-خط انت قال بهعنوان فازگردان True Time Delay
اس تفاده میگردد و نباید این طراحیها را بهعنوان س یس تمهای آرایه
مدوالسیون زمانی بهحساب آورد .در جدول  ،3خالصهای از نتای ][19
و این کار ذکرشده است .در ] [19نیز هم چون این مقاله ،از سوئیچهای
 SPDTاس تفاده ش ده اس ت که یکی از مس یرهای خروجی آن به بار
تطبیق  50اهمی و دیگری به آنتن میرسد .جدول  3نشان میدهد که
باوجود آنکه فرکانس این کار بس یار بیش تر از ] [15اس ت و فناوری
قدیمیتری در این مقاله مورد ا ستفاده قرارگرفته ا ست ،تلفات سوئیچ
کمتر شده ا ست .شاید در نگاه اول بهنظر بر سد که ایزوال سیون آرایه
طراحیش ده در این طراحی کمتر اس ت ولی با ید تو جه نمود که
ایزوالس یون کل آرایه برای حالتهای کلیدزنیمختلف ،بیش تر از 22/5
د سیبل ا ست و هدف اصلی طراحی ،کاهش تلفات بوده ا ست .حداکثر
مقدار تلفات خروجی در تمامی حاالت کمتر از  10/5د سیبل ا ست که
 6د سیبل از آن مربوط به تق سیم توان ورودی به چهار ق سمت مساوی
اس ت که با کس ر آن میتوان گفت که تلفات تمامی حاالت کلیدزنی
کمتر از  4/5دس یبل اس ت .همچنین ایزوالس یون در بدترین حالت
مقداری بیش از  21/3دسیبل دارد.
جدول :3مقایسه با کارهای انجامشده در طراحی سیستمهای آرایه
مدوالسیون زمانی
فناوری

تلفات
سوئیچ
()dB

ایزوالسیون
سوئیچ ()dB

تلفات
بازگشتی
ورودی
()dB

فرکانس
کاری
()GHz

مرجع

CMOS
130 nm

>4

<40

>-10

DC-6

][19

CMOS
180 nm

>2/25

<17

>-15

26/537/6

این
کار

 -5نتیجهگیری
برای طراحی یک آرایه مدوال سیون زمانی مجتمع  4عن صری ،ابتدا یک
س وئیچ  SPDTطراحی ش د که تلفات آن در باند  ،Kaکمتر از 2/25
د سیبل و ایزوال سیون آن بی شتر از  17د سیبل ا ست .همچنین این
سوئیچ کل باند فرکانسی  Kaرا با تلفات بازگشتی کمتر از  -17دسیبل
پوش ش میدهد .س وئیچ طراحیش ده کمترین تلفات را در م یان
س وئیچهای طراحیش ده در فناوری  180 CMOSنانومتر (تا به امروز)
دارد .برای طراحی این س وئیچ ،اثر پدها و باندوایر در خروجی س وئیچ
لحاظ شده است .ابعاد سوئیچ طراحیشده کمتر از  0/086میلیمترمربع
Serial no. 94

دیگری تو سط پد و باندوایر به یک آنتن خارج از ترا شه ختم می شود.
یکی از محدودیتهای اولیه برای طراحی آرایه ،ابعاد حداکثری  1/5در
 0/7میلی مترمربع با احتساب پدها است .ازآنجاکه آرایه دارای  4عنصر
ا ست و سیگنال ورودی باید میان عن صرها تق سیم گردد ،به یک مق سم
توان چهار راهه نیاز اس ت .بهدلیل محدودیت ابعاد ،از یک مقس م توان
ف شرده ویلیکن سون ا ستفاده میگردد که بهدلیل ا ستفاده از عن صرهای
فشرده ،نمیتواند کل باند  Kaرا پوشش دهد و تنها بازه فرکانسی 28/8
تا  34/5گیگاهرتز را در برمیگیرد .حال با توجه به طراحی و شبیهسازی
س وئیچ  SPDTو مقس م توان فش رده ،آرایه مدوالس یون زمانی چهار
عنص ری طراحی و ش بیهس ازی میگردد که بهازای حالتهای متفاوت
کلیدزنی بهخوبی بازه فرکان سی  26/5تا  37/6گیگاهرتز را پو شش می
دهد .ابعاد آرایه مجتمع  0/7در 1/48میلیمترمربع اس ت که با هدف
اولیه طراحی سازگار است.
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