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 در0/5 / 2/6 GHz طراحی تقویتکننده توان دوبانده همزمان با سوئیچ فعال در
0/87 μm RF CMOS پروسه
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. ارائه شدده اسدتRFID  برای کدخوان0/87 μm CMOS  تقویتکننده توان دوبانده با توان خروجی باال در پروسه استاندارد، در این مقاله:چکیده
 بدرای رسدیدن بده اابلیدت خد سدانی و تدوان خروجدی بداال از. بهطور همزمان کار میکند2/4GHz  و0/9GHz تقویتکننده توان در دو باند فرکانسی
 تقویدتکنندده، تقویتکننده توان پیشنهادی شامل چهار بخش پیش تقویتکنندده. استفاده شده استAB ترکیب کردن چندین تقویتکننده کالس
 سداختار طبقدا تدوان بدهصدور تفاضدلی و آبشداری بده دلیدل. ترکیبکننده توان با استفاده از ترانسفورمر و مدار تطبیق خروجی است،تدوان اصلی
 در فیلترهای خروجی هر طبقده بدرای داشدتن اابلیدت دوباندده از فدن سدوئیچهدای فعدال، همچنین.مزیتهای این نوع ساختارها طراحی شده است
00 ،00dBm  بده ترتیدب برابدر بداPAE  بهره توان و بازده، مقدار توان خروجی0/9GHz  برای تقویتکننده طراحیشده در فرکانس.استفاده میشود
. است%02/9 ،22dB ،22dBm  به ترتیب برابر باPAE  بهره توان و بازده، مقدار توان خروجی2/4GHz  همچنین در فرکانس. است%28 ،dB
 خ سانی، ترکیبکننده توان، دوبانده همزمان، تقویتکننده توان خطی:واژههای کلیدی

0.9/2.4 GHz Active Switch Concurrent Dual-Band Power
Amplifier Design in 0.18 μmRF CMOS
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Abstract: In this paper, a dual band power amplifier with high output power in a standard 0.18 μm CMOS process for RFID reader is
presented. The PA can work in concurrent dual-band mode at 0.9 GHz and 2.4 GHz. To achieve linearity and high output power
simultaneously, Several AB-Class amplifiers are combined. The proposed power amplifier consists of preamplifier, main power
amplifier, power combiner based on transformer type and the output matching circuit. Power stage structures are chosen differential
and cascode because of the advantages of these topologies. Also, the output filters are realized by active switch technique to be able
work in a concurrent dual - band. The power amplifier has a 1dB compression point of 30 dBm and the power gain of 33 dB and
power-added efficiency (PAE) of 27% at 0.9 GHz operating frequency. Also, the power amplifier has a 1dB compression point of 28
dBm and the power gain of 28 dB and power-added efficiency (PAE) of 32.5% at 0.9 GHz operating frequency.
Keywords: Linear power amplifier, concurrent dual band, power combiner, linearity

1294/212 :تاریخ ارسال مقاله
94/5/12  و94/2/22 :تاریخ اصالح مقاله
1294/6/21 :تاریخ پذیرش مقاله
 جواد جاویدان:نام نویسنده مسئول
 دانشکده فنی مهندسی- دانشگاه محقق اردبیلی-  خیابان دانشگاه- اردبیل-  ایران:نشانی نویسنده مسئول

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol.46, no.4, winter 2016

Serialno.78

/ 74مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،64شماره  ،6زمستان 59

 -8مقدمه
در یک تعریف کلی ،شناسایی با فرکانس رادیویی 1یعنی تعیین یک
شخص یا شئ با به کار بردن انتقال فرکانس رادیویی .در سالهای اخیر
این سیستم موردتوجه شدید تکنولوژیهای پیشرفته با نگرش باالی
حفاظتی و همچنین سیستمهای انتقال اتوماتیک کارخانههای تولیدی
با تأکید بر کنترل بر روی هزینههای آنها ارار گرفته است .سیستم
شناسایی با امواج رادیویی که مختصرا  RFIDنامیده میشود حداال
به دو جزء نیاز دارد -8 :برچسبی که روی اجسام زده شده و اطالعا
مربوط در آن ذخیره میشود -2 .2دستگاهی که با برچسب ارتباط برارار
کرده ،اطالعا آن را میخواند یا در بعضی موارد اطالعاتی روی
برچسب مینویسد .3معموال جزء سومی هم اضافه میشود و وظیفه آن
کنترل کردن چند دستگاه برچسبخوان و یا ذخیره اطالعا است .در
حال حاضر برای این سیستم استاندارد غالب وجود ندارد .اما در اکثر
طراحیها استاندارد  EPC global Gen2و EN 302 2081استفاده
میشود ] .[8با توجه به کاربردهای وسیعی که برای  RFIDوجود دارد و
چندین فرکانس کاری در استاندارد به آن اختصاص پیدا کرده است.
امروزه طراحیهایی برای کار کردن  RFIDدر دو باند فرکانسی شروع
شده است .در مورد طراحی آنتنها برای کار کردن در دو باند فرکانسی
در  RFIDبه موارد زیادی ازجمله [0] UHF/WLAN ،[2] HF/UHF
 [9] MW-2.4GHz/MW-5.8GHz ،[6] UHF/MW ،و باند وسیع ][4
اشاره کرد .هدف از این مقاله طراحی یکی از مهمترین بلوک کدخوان
 RFIDیعنی تقویتکننده توان در دو باند فرکانسی است .چندین دلیل
برای مهم بودن این بلوک از کدخوان وجود دارد که به چند نمونه اشاره
میشود.
 )1توان خروجی تعیینشده در استاندارد در مقایسه با
کاربردهای دیگر در طراحی مدارهای مجتمع بسیار باالست
(در بازه  .)00dBmطراحی تقویتکنندهای با این توان
خروجی در تکنولوژی  CMOSبسیار دشوار و نیاز به استفاده
از فنون متعدد است.
 )2خ سانی یکی دیگر از مشخصههای تقویتکننده توان است.
طراحی یک تقویتکننده مجتمع با توان باال که خ سانی
باالیی هم داشته باشد ،بسیار مشکل است.
 )2دوبانده بودن همزمان هم از مسائل چالشبرانگیز در این
طراحی خواهد بود واتیکه فق از یک تقویتکننده توان برای
این منظور استفاده گردد.
 )4تقویتکننده توان در فرستنده معموال بیشترین مصرفکننده
توان است .طراحی یک تقویتکننده با بازده باال یکی دیگر از
چالشها در طراحی تقویتکننده مخصوصا تقویتکننده توانی
که توان خروجی بسیار باالیی دارد است.
طراحی تقویتکننده با توان باال به سه روش اابل انجام است)8 .
استفاده از عناصر خارج تراشه  )2استفاده از تکنولوژیهای خاص که
ترانزیستور ولتاژ شکست باالیی دارد مانند  LDMOSو  HBTیا
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تغییراتی در بدنه مانند  )2 SOIاستفاده از عناصر روی تراشه با فنون
خاص ].[4-5
هدف از این مقاله طراحی یک تقویتکننده توان باال با تکنولوژی
 CMOSو کامال مجتمع است بنابراین روش سوم بیشتر توضیح داده
میشود .برای پیادهسازی تقویتکننده توان باال نیاز به ترکیبکننده
توان وجود دارد .با توجه به فرکانس کاری ،ترکیبکنندههای توان در
مقاال را میتوان به موارد زیر تقسیم کرد:
 )8استفاده از فنون مداری شامل سری و موازی کردن عناصر ][80-82
 )2ترکیبکننده توان بر اساس خ انتقال :روشهای ویلکینسون و
دوهرتی از مشهورترین روشها است .با توجه به پائین بودن فرکانس
کاری خطوط انتقال با اندازه بسیار بزرگی برای این طراحی موردنیاز
است و مدار اابل مجتمع شدن نیست .میتوان به روشهای سه خ
انتقال نامتقارن و تورنمنت هم اشاره کرد] )0 .[80-89استفاده از
ترانسفورمر :با توجه به تلفا زیاد ترانسفورمرها در روی تراشه این روش
چندان مورداستفاده ارار نمیگرفت ،اما در سالهای اخیر با پیشنهاد
سلفهای  Slabپیادهسازی ترانسفورمرها روی تراشه بیشتر گردید .از
نمونههای مشهور میتوان به موارد ] [84-20اشاره کرد .در این مقاله
سعی میشود با محدودیتهایی که در تکنولوژی استفادهشده برای
طراحی وجود دارد ترکیبکننده توان جدیدی پیشنهاد گردد.
یکی از اولویتهای اصلی در این مقاله طراحی تقویتکننده توان
خطی است .مقاال بسیاری برای خطی کردن تقویتکننده توان
پیشنهاد شده است] .[28-26به دلیل باال بودن توان خروجی و تعداد
زیاد عناصر استفادهشده در این طراحی استفاده از روشهای خ سانی
که عناصر زیادی در کنار تقویتکننده اصلی ارار میدهند چندان
مطلوب نیست .از طرفی استفاده از روشهای خ سانی پیچیده برای
رسیدن به خ سانی بسیار باال چندان نیاز نیست .بنابراین در این مقاله
سعی میشود از سادهترین روش که عنصر اضافی نیاز نداشته باشد
استفاده گردد .در مرجع ] [29با ترکیب دو کالس خطی و غیرخطی مثال
کالس  Aو  Bمیتوان مقدار  gmنهایی را در بازه وسیعی از ورودی ثابت
نگه داشت .میتوان چنین استنباط کرد که در دامنه کم سیگنال
ورودی ,کالس  ABکار میکند در سطح سیگنال باال مواعی که بهره
کالس  ABدر حال کاهش است کالس  Bیا  Cروشن شده و باعث

مسطح شدن بهره توان شده که این کار خطی بودن را بهبود میبخشد.
بنابراین از ترکیب دو کالس خطی و غیرخطی نهتنها توان خروجی
باالیی به دست آمده بلکه تقویتکننده نهایی هم خ سانی مطلوبی
دارد .از طرفی برای ترکیب کردن دو کالس خطی و غیرخطی نیازی به
عنصر اضافی وجود ندارد .همچنین در ] [24از ترانزیستور چند گیتی با
بایاسهای متفاو کار خطی کردن را انجام میدهد .در این مقاله هم از
ایده این دو مقاله برای خطی کردن تقویتکننده استفاده خواهد شد.
این مقاله در ادامه به شرح زیر تنظیم شده است :در بخش  2ابتدا
مواردی در مورد طراحی تقویتکننده توان بررسی میشود .در بخش 0
طراحی سلف و ترانسفدورمر بدا توجه بده محددودیت تکنولوژی بحث
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میشود .تقویتکننده توان پیشنهادی و زیربخشهایی از بلوکهای
تشکیلدهنده در بخش  6با جزییا بیشتر گفته شده است .مراحل
طراحی و نتایج شبیهسازی در بخش  9و نتیجهگیری از کارهای
انجامشده در بخش  4آورده شده است.

 )4طبقه توان با ترکیبکننده توان و با تبدیل ترانسفورمر
نظر به سناری و دوم و سوم ،استفاده از هر دو روش هم مدار ال شکل در
طرف بار و هم ترانسفورمر  8:8میتوان بازده باالتری نسبت به ابلیها
ایجاد کرد که در این مقاله از این سناریو استفاده میکنیم.

 -2طراحی تقویتکننده توان باال

 -0طراحی سلف و ترانسفورمر

در عمل بازده تقویتکنندههای کالس  ABدر حدود  29درصد است.
برای توان خروجی ( 20dBmیک وا ) بایستی توان  6وا در طبقا
توان تولید گردد .در تکنولوژی  TSMC0/87 μmدو نوع ترانزیستور
استاندارد و گیت ضخیم برای سطح ولتاژ  1/2ولت و  0/0ولت موجود
است .با توجه به رابطه توان و ولتاژ منبع تغذیه ( )8از ترانزیستورهایی با
ولتاژ شکست باال و تغذیه  0/0ولت در این مقاله استفاده میگردد.

یکی از روشهای تولید توان باال با استفاده از عناصر کمتوان استفاده از
چندین ترانسفورمر بهعنوان تبدیل امپدانس یا ترکیبکننده توان است.
اگر تعداد دور سیمپیچ اولیه و ثانویه ترانسفورمر باهم متفاو باشد نقش
تبدیل امپدانس را بر عهده دارد و اگر تعداد دور سیمپیچ اولیه و ثانویه
ترانسفورمر یکسان بوده و چندین ترانسفورمر بهصور سری یا موازی
وصل شده باشند فق نقش ترکیبکننده توان را دارد .استفاده از
چندین ترانسفورمر با دورهای متدفاو نقدش تبدیدل امپددانس و
ترکیبکننده توان را باهم به عهده دارد .در تکنولوژی استفادهشده
ترانسفورمر آماده وجود ندارد .بنابراین بایستی طراح خود ترانسفورمر
موردنیاز را مدلسازی و طراحی کند .با توجه به اینکه ترانسفورمر از
سلف تشکیل شده است موارد زیر را بایستی در طراحی سلف و
ترانسفورمر مدنظر ارار داد.
 )8هر عاملی که موجب باال رفتن کیفیت سلفهای اولیه و ثانویه شود
کیفیت ترانسفورمر را باال میبرد .بنابراین در طراحی تکتک سلفها
انتخاب سلف مناسب ضروری است.
 )2با توجه به محدودیت در تکنولوژی مورداستفاده ،طراحی سلفهای
دایرهای و چندضلعی ممکن نیست .بنابراین فق سلفهای مربعی
اابل پیادهسازی است از طرفی این تکنولوژی از  4الیه تشکیل شده که
فق الیه باال ضخیم است .فق استفاده از الیه باالتر میتواند سلف با
 Qبهتری را ایجاد کند .استفاده از الیههای پایینتر  Qسلف را بسیار
کاهش میدهد .از طرفی میزان جریان عبوری از یک فلز به عرض آن
محدود میشود بنابراین در طراحی با توجه به میزان جریان ،عرض فلز
تعیین میگردد .واتی توان و درنتیجه جریان باال باشد استفاده از
سلفهای عریض ،مشکل جریان را حل میکند .اما سلف با فلز عریض
به دلیل افزایش خازن پارازیت  Qپایینی دارد .از طرفی ضریب کوپالژ
بین سلفها با فلز عریض میتواند کم شده و بازده کلی را کم کند .برای
حل مشکل جریان میتوان با موازی کردن چندین الیه باال و کم کردن
عرض فلز Q ،باال و ضریب کوپالژ بداال به دست آورد اما این کار به
شبیهسازی دایق نیاز دارد.

()1

2
1 VDD
2 RL

Pout 

رابطه ( )8مقدار مقاومت دیدهشده از درین ترانزیستور برای تأمین توان را
نشان میدهد .برای تولید توان باال در بار از روش تبدیل امپدانس یا
ترکیبکننده توان و یا از هر دو روش توأمان استفاده میشود .برای
تبدیل امپدانس معموال از ساختار  LCو بهصدور ال شکدل استفاده
میشود .میتوان نشان داد اگر نسبت تبدیل خروجی به ورودی یا
برعکس بزرگ باشد بازده این مدارها در عمل با توجه به محدودیت Q
سلفها بسیار پایین است] .[28میتوان از ترانسفورمر با نسبت سیمپیچ
اولیه و ثانویه متفاو بهعنوان تبدیل امپدانس استفاده کرد .بازده این
نوع ترانسفورمرها در پیادهسازی در تکنولوژی استفادهشده بسیار پایین
است.
برای تولید توان دلخواه میتوان چهار سناریو را مطرح کرد.
 )8طبقه توان بدون تبدیل امپدانس و بدون ترکیبکننده توان
با توجه به رابطه ( )8و برای مقاومت  90 Ωدر بار و دیدهشده در درین
ترانزیستور توان ،مقدار توان تولیدی تقریبا  100mWاست که از  6وا
موردنیاز فاصله زیادی دارد.
 )2طبقه توان با تبدیل امپدانس و بدون ترکیبکننده توان
با توجه به رابطه ( )8برای تولید توان  6وا مقدار مقاومت دیدهشده در
درین ترانزیستورهای طبقه توان  8/04اهم است که این مقاومت در
مقایسه با مقاومت پارازیت عناصر چندان بزرگ نیست .از طرفی نسبت
تبدیل هم عدد بزرگی است پیادهسازی با روش ال شکل و ترانسفورمر
اصال مناسب نیست.
 )0طبقه توان با ترکیبکننده توان و بدون تبدیل ترانسفورمر
با توجه به رابطه ( )8برای تولید تدوان  6وا بدا چندین طبقه و ترکیب
آنها که مشهورترین و معمولترین روش استفاده از چهار ترانسفورمر
 8:8است .اگر از چهار طبقه تفاضلی یا به عبارتی از  7طبقه برای تولید
توان استفاده شود مقاومت دیدهشده از درین ترانزیستورها حدود 80
اهم است .این عدد میتواند مناسب باشد اما هرچقدر این عدد بزرگتر
گردد به بازده باالتر میتوان رسید.
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گذاشتن آنها دات شود .که باال بودن فق یکی از این پارامترها چندان
مؤثر نیست.
 )4برای ترانسفورمرهایی که نسبت دور ثانویه به اولیه باال است .ازنظر
عملی مشکالتی وجود دارد .برای پیادهسازی ترانسفورمر دور باال دو
روش وجود دارد .مثال اولیه یک دور انتخاب شود و ثانویه داخل آن چند
دور پیچیده شود .در این روش حتی اگر  Qسلفها باال هم باشد .کوپالژ
بین سلفها کم خواهد بود .از طرفی به همان نسبت دور مقدار جریان
افزایش مییابد که با این ساختار مشکل است .روش دیگر یکدرمیان
پیچیدن و موازی کردن طرف اولیه که کوپالژ بیدن سلدفهدا افزایش
مییابد .مشکل این روش افزایش تلفا سلف و کاهش فرکانس رزونانس
خودی ترانسفورمر است.

Power Combiner & Load Network

AB3
&AB4

AB1

AB3
&AB4

AB3
&AB4

AB2

AB3
&AB4

شکل :8بلوک دیاگرام کلی تقویتکننده توان پیشنهادی

 -6تقویتکننده توان پیشنهادی

Output matching
network
Power combiner

Vdd

V
b

Power stage

Vdd

Vb

V1 V3 V2 V4 V1 V3

V2 V4

Vdd

Driver stage

V4

Vdd

Vdd

Vb

Vb

V2 V4

V1 V3

V2 V4

V1 V3

Vdd
V1

V2 V3

Vin1 Vin2
Vin2

Vin1 Vin2
Vin1

شکل  :2شماتیک مداری تقویتکننده توان پیشنهادی

 )0سلفهای ترانسفورمر تا حد ممکن باید  Qباال داشته باشند .بهترین
ساختار استفاده از سلف با روش خ انتقال است .به دلیل پایین بودن
فرکانس کاری در این طراحی ،اندازه خ انتقال بسیار بزرگ شده و
عمال اابل پیادهسازی نیست .بنابراین تالش میشود سلفها از نوع
سلف تک دور انتخاب شود که  Qمتوسطی دارد و چیدمان کلی تقویت-
کننده توان را سهلتر میکند.
 )6کوپالژ مغناطیسی بین سلفها عامل تعیینکننده در بازده
ترانسفورمر است .هرچقدر دو تا سلف به هم بپیچند مقدار کوپالژ
مغناطیسی بین سلفها افزایش مییابد .بهترین حالت ترانسفورمر برای
کوپالژ باال روش پشته است اما برای پراسس که فق یک الیه باالیی
ضخیم دارد سلفی که در الیه پایینتر ارار دارد  Qبسیار پایینی دارد.
 )9بازده ترانسفورمر هم به کوپالژ مغناطیسی و هم  Qسلفها مربوط
است ] .[27اگر  Qسلفها بسیار باال انتخاب شوند (خ انتقال) و K
پایینی داشته باشند بازده کاهش مییابد .برای باال بودن بازده ،باال
بودن هر دو پارامتر ضروری است .بنابراین در انتخاب سلفها و کنار هم
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بلوک دیاگرام کلی تقویتکننده پیشنهادی در شکل  8نشان داده شده
اسدت .در ایدن مقالده از ترکیب دو کدالس  AB3و AB4بدرای بهبود
خ سانی و تولید توان باال استفاده شده است .با توجه به اینکه مقدار
توان خروجی مطلوب بسیار باال است .اعمال شروط خ سانی فق در
تقویتکننده توان اصلی نمیتواند برای این بازه وسیع جوابگو باشد
بنابراین در پیش تقویتکننده هم با استفاده از دو تقویتکننده کالس
 ABمتفاو خ سانی نهایی بهبود پیدا کرده است.
شماتیک مداری تقویتکننده پیشنهادی در شکل  2نشان داده
شده است .همانگونه که در شکل مالحظه میشود تقویتکننده توان
از چند بخش اصلی تشکیل شده است  -8پیش تقویتکننده -2
تقویتکننده توان اصلی  -0ترکیبکننده توان با استفاده از ترانسفورمر
 -6مدار تطبیق خروجی که هرکدام با جزئیا کامل در زیر بخشها
توضیح داده خواهد شد .برای جلوگیری از شلوغی در شکل وضوح
طریقه بایاس کردن ترانزیستورها نشان داده نشده است .
طبقه اول بهعنوان درایور و وظیفه اصلی آن تأمین ولتاژ الزم برای
راهاندازی طبقه خروجی است .این طبقه در کالس  ABعمل میکند،
به عبارتی طبقه درایور بدون اینکه مصرف توان را افزایش چندانی دهد،
بازده را بهطور اابلتوجهی بهبود میدهد .الزم به ذکر است که ساختار
آبشاری به دلیل مزایای برجستهای از ابیل افزایش سطح ولتاژ ،امکان
کار ترانزیستور در ولتاژ باالتر از ولتاژ شکست ،فراهم آوردن حداکثر بهره
و توان خروجی ،ایزوالسیون معکوس باال بین ورودی و خروجی و افزایش
پایداری در فرکانسهای باال برای تقویتکننده توان موردتوجه است.
عالوه بر این ،از ساختار تفاضلی بهره گرفته شده است زیرا ساختار تمام
تفاضلی میتواند باعث حذف هارمونیکهای مرتبه زوج و ایمنی بهتر
مقابل نویز منبع تغذیه ،زمین و تلفا زیر الیه شود .بهبود نرخ بازگردی
منبدع تدوان ) (PSRRو خندثی کدردن اثدرا غدیرایدهال دو بخش
تقویتکننده تفاضلی تسهیم میشود ،از دیگر ویژگی ساختار تفاضلی
است.
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MP2
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MP1

MP1

Vb
MP2

MP2
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 -2-6تقویتکننده اصلی

CP1

CP2
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MP1

MP1

Vin1

Vin2

Vin1
Vin1

Vin2

2

شکل  :0شماتیک مداری پیش تقویتکننده توان

همچنین مدار تطبیق خروجی ازجمله مسائل چالشبرانگیز در طراحی
است که باعث انتقال حداکثر توان میشود .بنابراین در این مقاله برای
تولید توان خروجی در دو مرحله از ترکیبکنندههای توان استفاده شده
است .ترکیبکننده اول در خود تقویتکنندده اصدلی کده هم کدار
تدرکیبکندندگی و هدم خ سدانی را انجدام میدهدد را داراسدت و
ترکیبکننده دوم از ترانسفورمر که به خروجی تقویتکنندههای اصلی
وصل شده و توان تقویتکنندهها را باهم جمع میکند.
 -8-6پیشتقویتکننده
شماتیک مداری پیشتقویتکننده در شکل  0نشان داده شده است.
پیشتقویتکننده وظیفه تأمین بخشی از بهره توان کل و تبدیل سیگنال
تک سر به تفاضلی را بر عهده دارد .در ورودی از مبدل تک سر به
تفاضلی که بالون نامیده میشود استفاده شده است .در خروجی یک
فیلتر دوبانده که از سوئیچ فعال استفاده میکند طراحی شده است .در
پیشتقویتکننده از دو تقویتکننده کالس  ABبا بایاس متفاو به
دلیل افزایش خ سانی نهایی استفاده شده است .هر طبقه
تقویتکننده از ساختار آبشاری و تفاضلی تشکیل شده است .اندازه
ترانزیستورهای هر طبقه و بایاس آنها نسبت بههم در شبیهسازی بهینه
 ADSتعیین میگردد .منبع تغذیه تقویتکننده از وس سلف تفاضلی
موجود در تکنولوژی که اسمتی از فیلتر دوبانده است تأمین میشود.
L1/2

L1/2

L1/2
Vdd

C2

C
M5

M6

M6

Vdd
M2 M3

M4

) V2 V4

M4 M1

( V1 V3

C1
C3

L3
Vdd
M2 M3

V3 ( ) V2 V4

شکل :6بخش تقویتکننده اصلی کالس  ABدوبانده
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2
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2
L3 C 31  1

()4

2
L1C eq  0  1

()3
1

()5

L3  0

1

()6
()7

Y1  C 30 

C 2 0
1
Z2



1
Y1

Z2 

C eq  0  C1 0 

 -0-6مدار ترکیبکننده توان

L1/2
Vdd

مدار تقویتکننده اصلی از چهار تقویتکننده شبیه شکل  6تشکیل
شده است .هر تقویتکننده از ساختار آبشاری و تفاضلی به دلیل مزایای
زیاد این روشها تشکیل شده است .ترانزیستورهای  M1با  M3و
ترانزیستورهای  M2با  M4مشابه و انددازه بایداس یکدسان انتدخاب
شدهاند تا مشخصه تفاضلی در ورودی محقدق گردد .تدرانزیستور M5
بهعنوان ترکیبکننده توان ترانزیستورهای  M1با  M2و ترانزیستور M6
بهعنوان ترکیبکننده توان ترانزیستورهای  M3با  M4عمل کرده
درعینحال به دلیل آبشاریبودن خصوصیت خدوب آبشاری را هم ایفا
میکند .همچنین بایاس ترانزیستورهای غیرمشابه متفاو انتخاب شده
که نقش دو کالس متفاو خطی را هم ایفا میکنند .بنابراین با ساختار
موجود هم خ سانی سیستم بهبود پیدا میکند و هم بهره توان باالیی
حاصل میگردد .منبع تغذیه تقویتکننده از وس سلفی که نقش طرف
اولیه ترانسفورمر را دارد و اسمتی از فیلتر دوبانده است تأمین میشود.
از فیلتر دوبانده با کلید فعال برای اابلیت دوبانده همزمان استفاده شده
است در این مدار خازن  C1به همراه خازنهای  C3 ،C2و سلف  L3خازن
معادلی تشکیل میدهند که با سلف  L1در فرکانس  0/9GHzرزونانس
تشکیل میدهند .در فرکانس L3 ،2/4GHzو  C3باهم رزونانس کرده و
این شاخه مدار باز شده بنابراین فق خازن  C1با  L1رزونانس تشکیل
میدهد .رواب برای به دست آوردن مقادیر اندازه عناصر چنین است:
 ω0 =0/5GHzو ω1= 2/6GHz

M5

M1

V1

برای تولید توانهای باال با استفاده از عناصر کمتوان فنون مداری
مختلفی وجود دارد که میتوان به دودسته ترکیبکننده سری و موازی
تقسیم کدرد .در روش سدری بدا رویهدم گذاشتن عناصر ولتاژ پایین
میتوان با منبع تغذیه بزرگتر کار کرده و توانهای باال تولید کرد و در
روش موازی با ترکیب کردن یا جمعکردن توانهای کوچکتر میتوان به
توان باال رسید ] .[20با توجه به تغذیه پایین در این مقاله نمیتوان از
روش سری استفاده کرد .برای پیادهسازی روش موازی مقاال متعددی
ارائه گردیده است که میتوان به سه دسته تقسیم کرد.
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CL4
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Ls
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Ls
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LP Vdd LP

LP Vdd LP

LP Vdd LP

CL2 Vout
CL1

CL3

LL

شکل  :8فیلتر خروجی طبقا
شکل  :9شماتیک مداری مدار ترکیبکننده توان

شکل  :4چیدمان پیشنهادی مدار ترکیبکننده توان

 )1خطوط انتقال بهعنوان ترکیبکننده توان :روشهای ویلکینسون
و دوهرتی از مشهورترین روشها است .با توجه به پائین بودن
فرکانس کاری ،خطوط انتقال با اندازه بسیار بزرگی برای این
طراحی موردنیاز است و مدار اابل مجتمع شدن نیست.
 )2ترانسفورمرهای خارج تراشه بهعنوان ترکیبکننده توان که برای
مدار کامال مجتمع مناسب نیست.
 )2ترانسفورمر داخل تراشه بهعنوان ترکیبکننده توان :با توجه به
تلفا زیاد ترانسفورمرها در روی تراشه این روش چندان
مورداستفاده ارار نمیگرفت ،اما در سالهای اخیر با پیشنهاد
سلفهای  SLabپیادهسازی ترانسفورمرها روی تراشه بیشتر
گردید .در روش  DATبا استفاده از ترانسفورمر  1:1و موازی
کردن طرف اولیه و سری کردن طرف ثانویه توانها باهم جمع
میگردد.
در این مقاله چهار ترانسفورمر بهعنوان ترکیبکننده چهارطبقه توان
که طرف اولیه ترانسفورمرها باهم موازی و طرف ثانویه بهصور سری
وصل شدهاند بایستی استفاده کرد .در این مدار ترانسفورمرها عالوه بر
ترکیبکننده توان ،نقش تبدیل حالت تفاضلی به تک سر را بر عهده
دارند .برای ترکیب توان چهار طبقه ،چهار ترانسفورمر نیاز است .که در
شکل  9شماتیک مداری نشان داده شده است .با توجه به فرکانس
کاری پایین اندازه ترانسفورمرها فضای بسیار بزرگی بر روی تراشه اشغال
میکنند .با توجه به نکاتی که در مورد طراحی ترانسفورمر گفته شد.
میتوان نتیجه گرفت که در تکنولوژی موردنظر بهترین ترانسفورمر یک
ترانسفورمر یکبهیک و تکدور است .اما چیدمان چهار ترانسفورمدر
مستقل و در کنار هدم مساحت خیلی بزرگی را اشغال میکنند .یکی از
بهترین پیشنهادات میتواند استفاده از روش ترانسفورمرهای فشرده
باشد.
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این پیشنهاد توس خود نویسنده در ] [25ارائه و بهطور کامل تحلیل و
بررسی شده است .برای چهار ترانسفورمر چیدمان چهار ترانسفورمر
فشرده در شکل  4نشان داده شده است .خطوط پررنگ طرف اولیه
ترانسفورمرها را نشان میدهد و خطوط کمرنگ طرف ثانویه
ترانسفورمرها است .برای هر ترانس طرف ثانویه داخل طرف اولیه ارار
گرفته است .تنها مسئلهای که در مورد این چیدمان وجود دارد این است
که دو تا از ترانسفورمرها در داخل هم گذاشته شدهاند .بنابراین دو تا از
ترانسفورمرها مشابه نیستند .دروااع از چهار ترانسفورمر ،دو نوع
ترانسفورمر مشابه وجود دارد .از طرفی ترانسفورمرها باهم کوپالژ دارند و
ناگزیر از این کوپالژ به دلیل صرفهجویی در مساحت اشغالی هستیم .در
شبیهسازی میتدوان ایدن موارد را در بهینه کردن اعمال کرد .طرفهای
اولیه ترانسفورمرها همجهت انتخاب شدهاند تا موجب تقویت هم شوند.
طرفهای اولیه ترانسفورمرها همه تکدور و از الیه باال و ضخیم استفاده
شدهاند و عرض فلز آن نسبت بهطرف ثانویه بزرگ انتخاب شده است.
مهمترین دلیل این روش این است که چون طرف اولیه ترانسفورمر
عالوه بدر وظیفه انتقال سیگنال وظیفه تأمین جریان تقویتکننده را بر
عهده دارد یا بهعبار دیگر شامل جریان  DCو جریان  ACاست
درصورتیکه در طرف ثانویه فق جریان  ACوجود دارد .با این ساختار
ناگزیر هستیم که برای طرف ثانویه از فلز الیههای پایینتر استفاده کنیم
که این کار تلفا را بیشتر میکند اما چون میزان جریان در طرف اولیه
بیشتر است میتواند اابل توجیه باشد .مورد دیگری که میتوان به آن
اشاره کرد این است که طرف اولیه ترانسفورمرها متقارن است چون به
یک تقویتکننده تفاضلی وصل شده است.
 -6-6مدار تطبیق خروجی
مدار تطبیق خروجی باعث انتقال حداکثر توان ممکن به بار میشود.
ازآنجاییکه دوبانده بودن مدار ایجاب میکند مدارهای تطبیق برای دو
فرکانس کاری تنظیم شوند .برای طراحی مدارهای تطبیق از فن
سوئیچهای اکتیو استفادهشده که در شکل  8نشان داده شده است.
مدار ال شکل بهعنوان تبدیل امپدانس عمل میکند و میتواند اسمتی
از نسبت تبدیل امپدانس را انجام دهد .ترکیب نهایی مدار ال شکل
انتخابشده برای هر دو فرکانس کاری معادل یک مقاومت و خازن است
به دلیل اینکه طرف خروجی مدار ترکیبکننده بهصور خالص سلفی
است خازن معادل میتواند با سلف موردنظر رزونانس تشکیل دهد .در
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فرکانس 2/6گیگاهرتز  C2با  L1رزونانس میکند .در فرکانس
0/5گیگاهرتز C1 ،L1 ،و  C2خازن بزرگی را تشکیل میدهند معادل این
مدار یک خازن است که با سلف مربوطه به مددار ترکیبکننده میتواند
رزونانس کرده و مقاومت خالصی را در ورودی ترکیبکنندهها تشکیل
دهد .دلیل انتخاب رزونانس  C2با  L1در  2/4GHzاین است که در
فدرکدانس 0/9GHzبدده خدازن بدزرگتدری بدرای رزونداندس نیداز اسدت
درصورتیکه مقدار سلف موجود برای هر دو فرکانس تقریبا ثابت است.

 -9طراحی مرحلهبهمرحله و نتایج شبیهسازی
در این مقاله برای شبیهسازی از نرمافزار  Agilent ADSاستفاده شده
است .برای طراحی تقویتکننده توان با توجه به مقدار توان خروجی،
ولتاژ تغذیه ترانزیستورها ،بازده سرانگشتی کالس  ABدر عمل (حدود
 )%29و رابطه ( )7که در آن  Nتعداد طبقا توان است.
2
1 V DD
2 RL

()2

Pout   N

رابطهای برحسب مقاومت دیدهشده در سر درین ترانزیستور و تعداد
طبقا به دست میآید که هرچقدر مقدار مقاومت دیدهشده بزرگتر
باشد تقویتکننده توان بازده باالتری خواهد داشت .در این طراحی
چهار تقویتکننده توان تفاضلی انتخاب شده است .اندازه ترکیبکننده
توان با توجه به ساختاری که با طبقه توان ایجاد میکند برای حصول

طراحی تقویتکننده توان دوبانده همزمان ...

به دلیل تعداد زیاد عناصر استفادهشدده ،بدرای رسیدن بده جدواب
مطلوب میتوان از روش بهینهسازی خود  ADS Agilentکه روشهای
بهینهسازی متنوعی ازجمله روش گرادیان ،شبهنیوتن و غیره دارد
استفاده کرد .متغیرهای بهینهسازی شامل اندازه بایاس ترانزیستورها،
اندازه خود ترانزیستورها ،اندازه سلف و خازن با رعایت رزونانسی نسبت
به هم است .اهداف بهینهسازی شامل توان خروجی ،بازده کلی ،رعایت
ولتاژ شکست ترانزیستورها و همچنین خطی بودن تقویتکننده با
بررسی  IM3و  IM5میباشند .بعد از چندین بار بهینهسازی و با روش-
های مختلف میتوان به نتیجه مطلوب رسید .فرکانس ورودی را برای
مقدار بعدی تنظیم کرده و مراحل ابلی تکرار میشود .بعضی از مقادیر
عوض شده و بهینهسازی انجام میشود .با چندین بار عوض کردن
فرکانس کاری و انجام بهینهسازی در هرکدام میتوان درنهایت به جواب
مطلوب رسید .انددازه تدراندزیستورها و المانهای دیگر مدار در جدول 8
ارائه شده است .عنوان عناصر برحسب شکلهای زیر بخشهای ابلی
استفاده شده است .چون دو نوع طبقه در تقویتکننده توان اصلی
وجود دارد از زیرنویس یک و دو استفاده شده است مثال  (M1, M3)1و
 (M1, M3)2منظور ترانزیستور  M1در طبقه اول و دوم است .در مورد
سلف و خازن استفادهشده در این دو بلوک هم از روش مشابه استفاده
میگردد.
جدول  :8اندازه عناصر تقویتکننده توان
)Size (pF

6 /6

Capacitor
CP1

)W/L (um

540/0/09

Transistor
(M1, M3)1

CP2

بازده باالتر بهینه میشود که روش بهینهسازی در ] [25با جزئیا بیش-

2940/0/09

(M2, M4)1

6

CP3

0920/0/09

(M5, M6)1

تر توضیح داده شده است .بعد از تعیین ابعاد ترکیبکننده توان برای

6 /6

CP4

2600/0/09

(M1, M3)2

2 /0

CP5

8200/0/09

(M2, M4)2

8/79

CP6

0400/0/09

(M5, M6)2

استخراج گردد .پارامترهای پراکندگی ترکیبکننده توان در محی

0 /4

(C1)1

8270/0/09

 Momentum Agilentبه دست آمده و با توجه به رواب بین پارامترهای

6 /2

(C1)2

8470/0/09

پراکندگی و امپدانس و ادمیتانس ،مقادیر عناصر مداری که شکل کلی

2 /8

(C2)1

)Size (nH

2/9

(C2)2

8

LP1

آن در مقاال وجود دارد به دست میآید .با توجه به مقدار جریانی که

2/50

(C3)1

0/99

LP2

هر طبقه توان میکشد و رابطه بین جریان و اندازه ترانزیستور میتوان

2/50

(C3)2

8

LP3

مقدار اولیهای برای اندازه ترانزیستورها به دست آورد .با توجه به توان

2

CL1

0/27

LP4

0 /8

CL2

8

(L1)1

خروجی مطلوب باال ،گرفتن بهره توان در یک مرحله چندان مناسب

6/28

CL3

0/89

(L1)2

نیست بنابراین از یک پیش تقویتکننده بین تقویتکننده اصلی و

8 /0

CL4

8/9

(L3)1

8/9

(L3)2

8

LL

استفاده در شبیهسازی بهصور

مداری بایستی مدار معادل آن

ورودی استفاده میشود .اندازه سلف و خازن بر اساس عملکردشان و
مقادیر موجود در تکنولوژی  0/12umتعیین میگردد .بدا توجه به اینکه
به دست آوردن توان باال در فرکانس کاری  2/4GHzمشکلتر از فرکانس
کاری  0/9GHzاست .بهینهسازی ابتدا در فرکانس  2/6GHzصور
میگیرد .با اعمال فرکانس ورودی و شبیهسازی

Harmonic Balance

مقدار توان خروجی ،بازده کل سیستم و بهره توان برحسب بازه وسیعی
از ورودی به دست میآید.

Serialno.78

0 /6

MP1
MP2
Inductor

 -1-5نتایج شبیهسازی برای فرکانس 0/5GHz
شکل  7توان خروجی ،بهره توان و بازده تقویتکننده توان را در فرکانس
 0/9GHzدر بازه وسیعی از ورودی نشان میدهد .مسطح بودن بهره
توان و افت کمتر از  8dBمقدار آن در رنج وسیعی از ورودی تا -2dBm
ورودی خطدی بدودن تقدویدتکنندده تدا ایدن نقطده را نشدان میدهد .در
فرکانس کاری مقدار توان خروجی در نقطه فشردگی 8dBحدود
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 20dBmو بهره توان برابر  22dBmو بازده  28درصد در ناحیه خطی
است .برای مشخص کردن میزان خ سانی یک تقویتکننده توان که
برای کاربرد خاصی طراحی میشود روشهای مختلفی وجود دارد .یکی
از روش ها اعمال دو تن بسیار نزدیک و در نزدیکی فرکانس کاری و
بررسی هارمونیکها و اعوجاجهدای بیدن مددوالسیون است .میدانیم
اعوجاج بین مدوالسیون درجه سوم و پنجم مهمترین پارامترهایی
هستند که معموال بررسی میشوند .در شبیهسازی طرح پیشنهادی ،دو
تن به فرکانسهای  755/5MHzو  500/8MHzبا دامنه یکسان و در
رنج وسیع به ورودی اعمال میگردد .و در شکل  5اعوجاج بین
مدوالسیون درجه سوم و پنجم نسبت به توان ورودی رسم شده است .با
مراجعه به استاندارد  EPC global Class1 Generation 2و برای چندین
کدخوان مقادیر  IM3و  IM5حاصل از شبیهسازی شرای الزم را برآورده
میکند.

طراحی تقویتکننده توان دوبانده همزمان ...

شکل  IMD3 :5و  IMD5تقویتکننده توان برحسب توان ورودی

 -2-5نتایج شبیهسازی برای فرکانس 2/6 GHz
شکل  80توان خروجی ،بهره توان و بازده تقویتکننده توان را در
فرکانس  2/4GHzدر رنج وسیعی از ورودی نشان میدهد .مسطح بودن
بهره توان و افت کمتر از  1dBمقدار آن در رنج وسیعی از ورودی تا
 0dBmورودی خطی بودن تقویتکننده تا این نقطه را نشان میدهد.
در فرکانس کاری مقدار توان خروجی در نقطه فشردگی 1dBحدود
 22dBmو بهره توان برابر  22dBmو بازده  02/9درصد در ناحیه خطی
است .در شبیهسازی طرح پیشنهادی دو تن به فرکانسهای
 2299/9MHzو  2600/1MHzبا دامنه یکسان و در رنج وسیع به
ورودی اعمال میگردد .و در شکل  88اعوجاج بین مدوالسیون درجه
سوم و پنجم نسبت به توان ورودی رسم شده است .با مراجعه به
استاندارد  EPC global Class1 Generation 2و برای چندین کدخوان
مقدادیر  IM3و  IM5حداصدل از شبیهسدازی شدراید الزم را بدرآورده
میکند .در انتها مقایسهای با تقویتکنندههای ابلی برحسب
پارامترهای مهم در آنها در جدول  2ارائه شده است.

شکل  :80توان خروجی ،بهره توان و بازده برحسب توان ورودی

شکل :7توان خروجی ،بهره توان و بازده برحسب توان ورودی
شکل  IMD3 :88و  IMD5تقویتکننده توان برحسب توان ورودی
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 مقایسه تقویتکنندههای توان:2 جدول

Process CMOS (µm)

Transformer Type

PA Class

Freq [GHz]

Effic. [%]

Area[mm^2]

VDD

Stages

P1dB (dBm)

Ref.

0/87

Microstrip

E

8 /5

60

8/2×8/7

0 /0

2

02

[89]

0/87

Microstrip

E

8/78

(DE)07

8/6×2/89

0 /0

-

08/8

[84]

0/09

Microstrip

E/F

2 /6

68

8/0×2

2

6

02/7

[88]

0/80

Single-turn

AB

2 /6

(DE)29

2 ×8

8 /2

6

26

[20]

0/87

Single-turn

AB

0 /5

26

2/49×8/09

0 /0

0

25

[27]

0/87

Voltage-Boosting

E

8 /7

60

0/54×2/06

0 /0

2

08

[00]

0/87
0/29

Microstrip

E/F

Microstrip

AB

2 /6
0 /5

08
29/9

8×8/8
2/2×2/2

0 /0
2/9

2
2

26/9
28

[08]
[02]

0/87

Single-turn

AB

0/5&2/6

28&02/9

---

0 /0

6

27&00
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 نتیجهگیری-4
در این مقاله یک تقویتکننده توان باال خطی برای کاربرد در اسمت
 طراحی2/4 GHz  و0/9 GHz  و برای دو باند فرکانسیRFID کدخوان
 برای تولید توان باال از ترکیبکننده توان بر اساس.شده است
 از چهار طبقه تفاضلی خطی بهعنوان.ترانسفورمر استفاده شده است
طبقا توان و از پیش تقویتکننده برای افزایش بهره توان استفاده
 ساختار طبقا همگی آبشاری و تفاضلی با نقطه بایاس.شده است
 مدلهای استفادهشده برای سلفهای موجود در.متفاو هستند
طراحی مربوط به شرکت سازنده بوده اما طراحی و مدل کردن
 برای کار.ترانسفورمرهای ترکیبکننده در این مقاله پیشنهاد شده است
.کردن در دو باند فرکانسی از کلیدهای اکتیو استدفاده شدده اسدت
 وIMD3 خ سانی تقویتکننده در دو باند فرکانسی بر اساس معیار
 بازده تقویتکننده پیشنهادی در. مورد ارزیابی ارار گرفته استIMD5
 درصد02/9  و28  به ترتیب2/6 GHz  و فرکانس0/5 GHzفرکانس
 با تکنولوژیADS Agilent است و مدار طراحیشده در نرمافزار
. پیادهسازی شده است0/87 µm CMOS

مراجع
[1] EPC™ Radio-Frequency Identity Protocol Class-1
Generation-2 UHF RFID Protocol for Communications at
860 MHz – 960 MHz Version 1.0.9.
[2] W. I. Son, K. S. Oh, W. S. Lee, H. S. Tae, and J. W. Yu,
“Dual-frequency antenna for HF/UHF handheld RFID
reader,” Proc. IEEE MTT-S International Microwave
Workshop Series on Intelligent Radio for Future Personal
Terminals (IMWS-IRFPT), pp. 1-2, 2011.
[3] R. Caso, A. Michel, M. Rodriguez-Pino, and P. Nepa,
“Dual-band UHF-RFID/WLAN circularly polarized
antenna for portable RFID readers,” IEEE Transactions
on Antennas and Propagation, vol. 62 , no.5, pp. 28222826, 2014.
[4] Q. Liu, J. Shen, H. Liu, and Y. Liu “Dual-band circularlypolarized unidirectional patch antenna for RFID reader
applications,” IEEE Transactions on Antennas and
Propagation, vol. 62 , no. 12, pp. 6428- 6434, 2014.
[5] A. T. Mobashsher, and R. W. Aldhaheri, “An improved
uniplanar front-directional antenna for dual-band RFID

Serialno.78

... طراحی تقویتکننده توان دوبانده همزمان

59  زمستان،6  شماره،64  جلد،مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز/ 56

[31] J. Kang, A. Hajimiri, and B. Kim, “A single-chip linear
CMOS power amplifier for 2.4 GHz WLAN,” IEEE
ISSCC Digest of Technical Papers, pp. 208-209, 2006.
[32] J. Han, et al., “A fully-integrated 900-MHz CMOS power
amplifier for mobile RFID reader applications,” IEEE
Radio Frequency Integrated Circuits (RFIC) Symposium,
2006.

زیرنویسها
1

Radio Frequency Identification
Tag or Transponder
3 Reader or Interrogator
2

[17] I. Aoki, S. D. Kee, D. B. Rutledge, and A. Hajimiri,
“Fully integrated CMOS power amplifier design using
distributed active-transformer architecture,” IEEE
Journal of Solid-State Circuits, vol. 37, pp. 371-383,
2002.
[18] K. H. An, Y. Kim, O. Lee, K. S. Yang, H. Kim, J. J.
Chang, W. Woo, C. H. Lee, and J. Laskar, “A monolithic
voltage boosting parallel-primary transformer structure
for fully integrated CMOS power amplifier design,” Proc.
IEEE RFIC Symposium, pp. 419-422, 2007.
[19] O. Lee, K. S. Yang, K. H. An, Y. Kim, H. Kim, J. J.
Chang, W. Woo, C. H. Lee, and J. Laskar, “A 1.8-GHz 2watt fully integrated CMOS push-pull parallel-combined
power amplifier design,” Proc. IEEE RFIC Symposium,
pp. 435-438, 2007.
[20] G. Liu, T. J. King, and A. M. Niknejad, “A 1.2 V, 2.4
GHz fully integrated linear power amplifier with
efficiency enhancement,” Proc. IEEE Custom Integrated
Circuits Conference (CICC 2006), pp. 141-144, 2006.
[21] P. Haldi, D. Chowdhury, P. Reynaert, G. Liu, and A. M.
Niknejad, “A 5.8 GHz linear power amplifier using a
novel on-chip transformer power combiner in standard 90
nm CMOS process,” IEEE Journal of Solid-State
Circuits, vol. 43, no. 5, 2008.
[22] Y. Shen, B. Hraimel, X. Zhang, G. E. R. Cowan, K. Wu,
and
T. Liu, “A novel analog broadband RF
predistortion circuit
to linearize electro-absorption
modulators in multiband OFDM radio-over-fiber
systems,” IEEE Transactions on Microwave Theory and
Techniques, vol. 58, no.11, pp. 3327-3335, 2010.
[23] Z. Zhu, X. Huang, and M. Caron “Theoretical and
experimental studies of a probabilistic-based memoryless
PA linearization technique,” Circuits, Systems, and Signal
Processing, vol. 32, no. 6 , pp. 3031-3057, 2013.

 غالمرضا عرب مارکده و، نویدرضا ابجدی،] محسن کربعلیزاده24[
- «کنترل تطبیقی با خطیسازی فیدبک ورودی،جعفر سلطانی
» مجله،dc-dc موازی-خروجی یک مبدل تشدیدی سری
-33  صفحه،1  شماره،44  دوره،مهندسی برق دانشگاه تبریز
.1333 ،42
[25] N. Delaunay, M. Abid, B. Le Gal, D. Dallet, C. Rebai, N.
Deltimple, D. Belot, and E. Kerherve “Mixed Cartesian
feedback for Zero-IF WCDMA transmitter,” Analog
Integrated Circuits and Signal Processing, vol. 73, no. 3,
pp. 909-917, 2012.
[26] Y. W. Ding, and R. Harjani “A high-efﬁciency CMOS
+22-dBm linear power ampliﬁer,” IEEE Journal of SolidState Circuits, vol. 40, no. 9, 2005.
[27] K. Bonkee, K. Jin-Su, and L. Kwyro, “A new
linearization technique for MOSFET RF amplifier using
multiple gated transistors,” IEEE Microwave and Guided
Wave Letters, vol. 10, pp. 371-373, 2000.
[28] I. Aoki, Distributed Active Transformer for Integrated
Power Amplification, Ph.D. thesis, California Institute of
Technology Pasadena, California, 2001.
[29] J. Javidan, M. Atarodi, and H. C. Luong, “High power
amplifier based on a transformer-type power combiner in
CMOS technology,” IEEE Transactions on Circuit and
Systems, vol. 57, no. 11, 2010.
[30] K. H. An, et al., “Power-combining transformer
techniques for fully-integrated CMOS power amplifiers,”
IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 43, no. 5, pp.
1064-1075, 2008.

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol.46, no.4, winter 2016

Serialno.78

