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 تقویتکنندههای متوازن که طبقات آن با دو تزویجکننده متعامد به هم متصل شدهاند معموالً در مدارات مجتمع معایکروویو بعرای اجعزا:چکیده
فازی با تعداد زیاد است که موردنیاز-گیرنده رادارهای آرایه/ از کاربردهای مهم تقویتکننده متوازن در فرستنده.توان باال و پهنباند استفاده میشود
 چندین، در تحقیق حاضر.سامانههای راداری هوافضا است و تقویتکننده متوازن مطلوبترین گزینه برای بهدست آوردن اهداف پیشبینیشده است
 خط و همچنین تقویتکننده کمنعویز- تزویجکننده ویلکینسون و تزویجکننده شاخه،مقسم توان مایکروویوی از قبیل تزویجکننده لنج/ترکیبکننده
 گیگاهرتز طراحی و شبیهسازی شده است و نتایج آنها با تقویعتکننعده کعمنعویز11  تا1 متوازن با استفاده از این تزویجکنندهها در بازه فرکانسی
 از میان تقویتکنندههای طراحیشده تقویتکننده متوازن با تزویجکننده ویلکینسون دوطبقه بهعنعوان طعر نهعایی.تکخروجی مقایسه شده است
 دسیبل و میزان±0/5  دسیبل با تغییرات12  که تقویتکننده ساختهشده در بازه فرکانسی مذکور دارای بهرهای صاف،انتخاب و ساخته شده است
10  ععدد نعویز تقویعتکننعده در فرکعان، بعهععووه. دسیبل میباشد10  دسیبل و15  بیشتر از،تلفات بازگشتی در ورودی و خروجی به ترتیب
. اندازهگیری شده استY  دسیبل با روش فاکتور1/3 گیگاهرتز
.خط- تزویجکننده شاخه، تزویجکننده ویلکینسون، تزویجکننده لنج، تقویتکننده متوازن:واژههای کلیدی
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Abstract: Balanced amplifiers, using two quadrature couplers in their structures, are usually used in microwave integrated circuits
for high power or low noise and wide-band applications. For an instance, the balanced amplifiers are appropriate for
transmitters/receivers of large phased array radars used in air and space radar systems. In this paper, several microwave power
combiners/dividers such as Lange coupler, Wilkinson power divider and branch-line coupler are used to design and simulate a
balanced low noise amplifier (LNA) and then the results are compared with single-ended low noise amplifier. The balanced low
noise amplifier with two-stage Wilkinson power divider/combiner is preferred to other circuits regarding to noise figure, frequency
bandwidth, stability and easy implementation. The measurement results of the fabricated balanced LNA show that the gain is 12 dB
with the flatness of ±0.5 dB over the frequency range of 9-11 GHz. In addition, the input and output return losses are more than 15
dB and 10 dB, respectively. The noise figure, measured by Y-factor method, is 1.3 dB at 10 GHz.
Keywords: Balanced LNA, Wilkinson power divider, branch-line coupler, Lange coupler.
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Serial no. 79
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نخستین بلوک در بیشتر گیرندههای مایکروویو و همچنین در ابتعدای
گیرنده های فرکان رادیویی مخابراتی بیسیم ،تقویتکننعده کعمنعویز
است که سیگنال فرکان رادیویی دریافتشده توسط آنعتن را تقویعت
میکند و بهرهای تا حد امکان بزرگ را به همراه کوچکترین عدد نعویز
فراهم میآورد [ .]1هر چه نعویز تقویعتکننعده کعمتعر باشعد ،توانعایی
تشخیص سیگنالهای ضعیف بیشتر میشود .نویز تقویتکننده کمنویز
بهطور مستقیم در سیگنال دریافتی تزریق میشود .لذا یک پیششعر
برای تقویتکننده کمنویز آن است که باوجود تقویت سعیگنال ورودی،
نویز و اختول بسیار کمی بعه آن اضعافه کنعد تعا بازیعابی سعیگنال در
طبقات بعد بهنحو مطلوب صورت گیرد .برای کاربردهای رادیویی که به
حساسیت باال نیاز است مانند اخترشناسی رادیویی ،مخابرات ماهوارهای
و سیستمهای رادار ،وایمکع ( ،)Wi-Maxوایفعای ( )Wi-Fiو شعبکه
محلی بیسیم  1WLANو  2WCDMAیک تقویعتکننعده کعمنعویز در
نخستین بلوک گیرنعده هعای معایکروویو قعرار معیدهنعد [ .]2در یعک
تقویت کننده فرکان بعاال عوامعل متععددی ازجملعه میعزان پایعداری،
فاکتور نویز ،3میزان بهره تقویتکننعده و ضعرایب انعکعاس در ورودی و
خروجی ،پهنای باند و انتخاب نقطه بایاس  DCمطر میشوند .در اکثر
مواق بسته به کاربرد موردنظر ،ممکن است یکی از محدودیتها مهمتر
از سایر عوامل باشد .حال اگر نیاز به طراحی یک تقویتکننده کمنویز با
بهره باال در یک بانعد وسعی فرکانسعی باشعد ،طراحعی تقویعتکننعده
پهنباند برای داشتن همزمان نویز کعم و تطبیعق مناسعب در ورودی و
خروجی و بهره یکنواخعت مشعکوت خعود را بعه همعراه دارد ،زیعرا در
ساخت این تقویتکنندهها نیاز به دقعت زیعادی اسعت .در ایعن حالعت،
میتوان از تقویتکنندههای متوازن استفاده کرد که هم بهره یکنواخت
تولی عد م عینمای عد و هععم  4VSWRورودی و خروج عی مناسععبی دارنععد.
تقویتکننده متوازن توسط انگلبرخت 5در آزمایشگاه بل در سال 1165
بهعنعوان یعک روش بعرای ایجعاد تطبیعق خعوب در ورودی وقتعیکعه
تقویتکننعده بعرای کعمتعرین فعاکتور نعویز ارائعهشعده اسعت .مزایعای
تقویتکننده متوازن عبارتاند از؛ پایداری بهتر ،قابلیعت اطمینعان بعاال،
پهنای باند وسی  ،توان خروجی بهدستآمده دو برابعر مقعدار حاصعل از
تک تقویتکننعده اسعت [ .]3-5همچنعین ،تطبیعق ورودی و خروجعی
توسط یک تزویجکننده هایبرید بهشدت بهبود معییابعد .درصعورتیکعه
یکی از تقویتکنندهها قط شود ،مجموعه تقویتکننده متعوازن بعازهم
بععا بهععره کععاهشیافتععه بععه کععار خععود ادامععه خواهععد داد .در طراح عی
تقویتکننده میتوان بهصورت همزمان کمتعرین ععدد نعویز بعه همعراه
تطبیق مناسب در ورودی و خروجی را داشت .بهره تقویتکننده در کل
بانععد فرکانسعی بععا تغییعر کمعی در میعزان یکنععواختی بهععره و تطبیعق
امپدان  ،توسط بایاس  DCکنترل میشود.
چیدمان تقویتکننده کمنویز متعوازن در شعکل  1نشعان داده شعده
است که در آن از دو تزویجکننده هایبرید 6سه دسیبل و دو تقویتکننده
کمنویز ( )LNA7استفاده شده است .تزویجکننده ورودی یک مقسم تعوان

سه دسعیبعل بعا اخعتوففعاز  09درجعه و تعزویجکننعده خروجعی یعک
ترکیبکننده توان سه دسیبل با اختوففاز  09درجه میباشند.
در سال  ،2912میسران 8و همکارانش یعک تقویعتکننعده کعمنعویز
متوازن برای کاربردهای گیرنده  WLANطراحعی کردنعد .در ایعن مقالعه
بهمنظور افزایش عملکرد و رسیدن به اهداف طراحی از توپولوژی فیعدبک
و متوازن اسعتفاده شعده اسعت .در سعاختار تقویعتکننعده متعوازن از دو
تزویجکننده شاخه-خط 0استفاده شده بود .تقویتکننده طراحعیشعده در
بازه فرکانسی  2تا  3گیگاهرتز با فرکعان مرکعزی  2/4گیگعاهرتز ،دارای
عدد نویز کمتر از  2دسیبل ،بهعره بعیشتعر از  19دسعیبعل و  S11و S22
کمتر از  -19دسیبل است [ .]6همچنعین یعک تقویعتکننعده کعمنعویز
متوازن با زیر الیه  FR4در باند فرکانسی  9/8تعا  1/7گیگعاهرتز طراحعی
شده است ،تزویجکننده این ساختار از نوع ویلکینسعون 19معیباشعد .ایعن
تقویتکننده دارای عدد نویز کمتر از  9/0دسیبل ،بهعره  37دسعیبعل و
ضرایب انعکاس ورودی و خروجی کعمتعر از  -59دسعیبعل در کعل بانعد
فرکانسی میباشد [ .]7در تحقیقات دیگری ،والیواندر 11و همکعارش یعک
تقویتکننده کمنویز باند وسی با ساختار متوازن در بازه فرکانسی  3/1تعا
 19/6گیگععاهرتز طراحعی کردنععد .ایعن تقویعتکننععده کععه تععزویجکننععده
مورداستفاده در ساختار آن ویلکینسعون دوطبقعه معیباشعد ،دارای بهعره
حدود  19دسعیبعل در کعل بانعد فرکانسعی ،ضعرایب انعکعاس ورودی و
خروجی به ترتیب کمتر از  -13و  -29دسیبل و ععدد نعویز کعمتعر از 3
دسیبل میباشد [ .]8همچنین یک تقویعتکننعده کعمنعویز بعا سعاختار
متوازن در بازه فرکانسی  24تا  49گیگاهرتز بعا اسعتفاده از تعزویجکننعده
لنج 12طراحی شده است .این تقویعتکننعده دارای بهعره بعیشتعر از 29
دسیبل ،عدد نویز کمتر از  2/3دسیبل ،تلفعات بازگشعتی کعمتعر از -29
دسیبل در کل بازه فرکانسی است [ .]0در سال  2914یک تقویتکننده
کمنویز با دو ساختار فیعدبک منفعی و سعاختار متعوازن بعا تعزویجکننعده
متعامد در بازه فرکانسی  136تا  041مگاهرتز بعا زیعر الیعه FR4طراحعی
شد .نویسنده نشان میدهد که تقویتکننده کمنعویز بعا سعاختار فیعدبک
منفی در باند فرکانسی دارای بهره  12دسیبل ،عدد نعویز  1/5دسعیبعل،
تلفات بازگشتی  19دسیبل و پایدار نامشرو در بازه فرکانسی میباشد و
تقویتکننده با ساختار متوازن در باند فرکانسی دارای بهره  17دسیبعل،
عدد نعویز  1دسعیبعل ،تلفعات بازگشعتی کمتعر از  11دسعیبعل ،پایعدار
نامشرو میباشد لذا تقویتکننعده متعوازن عملکعرد  RFبهتعری نشعان
میدهد [.]19
)LNA(a
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شکل  :1ساختار تقویتکننده کمنویز متوازن
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در این تحقیق ،تقویتکننده کمنویز متعوازن در بانعد  Xبعا تلفعات
بازگشتی بیش از  10دسیبل در ورودی و خروجی و همچنعین پهنعای
باند  2گیگاهرتز و پایداری مناسب طراحی شعده اسعت .تقویعتکننعده
کمنویز متوازن در باند  Xبا استفاده از سعه تعزویجکننعده ویلکینسعون،
شاخه -خط و لنج طراحی شده اسعت و نتعایج تقویعتکننعده متعوازن

(الف)

انتخابی با تقویتکننده کمنویز تکطبقه مقایسه شعده اسعت .درنهایعت
نتایج ساخت و اندازهگیری تقویتکننده کمنویز متوازن با تقسیمکننعده
ویلکینسون دوطبقه آورده شده است.

 -2معرفی ترانزیستور استفادهشده و نمودارهای پارامتر  Sو

(ب)

مدل آن
یععک جععز کلیععدی در تقویععتکننععدههععای تععوان بععاال ،اسععتفاده از
ترانزیسععتورهای تععوان اسععت .معمععوالً طراحععی یععک تقویععتکننععده
ترانزیسععتوری مععایکروویو بععا مجموعععهای از ویژگ عیهععا و نی عز انتخععاب

(ج)

ترانزیستور مناسب آغاز میگردد .انتخاب ترانزیستور مناسب برای یعک
تقویتکننده  RFبسیار پیچیده است .برای انتخاب ترانزیسعتور مناسعب
باید به این مسئله که فرکان  ،بهعره و نعویز فیگعر ترانزیسعتور اهعداف
طراحی را پوشش دهند توجه شود [ .]11برای طراحعی و شعبیهسعازی
تقویتکننده از  HJFETاستفادهشده است که دارای نویز کم و بهره باال
بوده و در بازه فرکانسی  2تا  10گیگاهرتز کار میکند .شبیهسازیها بر

(د)

اساس پارامترهای پراکندگی ترانزیستور انجام شده است .برای رسعیدن
به اهداف موردنظر طراحی کعه در جعدول  1آورده شعده اسعت ،نقطعه
بایاس Vds= 2V , Ids= 20 mAبرای  HJFETبرای رسیدن به کمترین
نویز و دارا بودن بیشترین بهره انتخابشده است .بعه ایعن صعورت کعه
برای ترانزیستور مورداستفاده در نقعا بایعاس مختلعف نمعودار بهعره و
کمترین عدد نویز رسم شده است و باهم مقایسه شده است و سعرانجام
نقطه بایاس مذکور انتخاب شده است .نمودار پارامترهعای پراکنعدگی و
نویز ترانزیستور در این نقطه بایاس در شکل  2آورده شده است.

(ه)
شکل  :2پارامترهای پراکندگی (الف ،ب ،ج و د) و نویز (ه) ترانزیستور
انتخابی در نقطه بایاس Vds =2 V, Ids =20 mA

جدول  :1مشخصات تقویتکننده موردنظر
پارامتر
فرکان

در باند  1( Xتا  11گیگاهرتز)

بهره

بیشتر از  12دسیبل

تغییرات بهره

Serial no. 79

مشخصات

کمتر از  1/5دسیبل

عدد نویز

کمتر از  0/0دسیبل

VSWRin

کمتر از 1/5

VSWRout

کمتر از 1/5

.

 -3فیلتر تغذیه
13

برای اتصال مدار بایاس به مدار تقویتکننده  RFیعک فیلتعر نعا در
داخل مدار گنجانیده شده است .اتصال بایاس مثل یک مسعیر نشعتی14
برای سیگنالهای فرکعان بعاال عمعل معیکنعد و بنعابراین بعهمنظعور
جلوگیری از نشت سعیگنال بعه معدار بایعاس ،نیعاز بعه ایزوالسعیون در
فرکان کار مدار تقویتکننده  RFمیباشد [ .]12نکته مهمی که بایعد
در طراحی فیلتر در نظر گرفته شود ،تطبیق دهانه  RFاست کعه نبایعد
پ از بایاس تغییر کند .یک نکته مهم دیگر کعه بایعد در نظعر گرفتعه
شود پهنای بانعد فیلتعر اسعت کعه بایسعتی پهنعای بانعد  RFورودی را
پوشش دهد.
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در این طراحی از دو جفت استاب شعاعی پروانهای 15برای به دست
آوردن باند نگذر وسی تر استفاده شده است که دارای ابعاد متفاوتی
هستند .پهنای باند شبیهسازی و فرکان مرکزی برای فیلتر ارائهشده
به ترتیب برابر  2و 10گیگاهرتز میباشند .برای طراحی فیلتر از
سابستریت با شماره  RT-duroid-5880استفادهشده است.
جانمایی فیلتر طراحیشده و نتایج حاصل از شبیهسازی فیلتر در
شکلهای  3و  4آورده شده است (دهانه  1همان دهانه  RFو دهانه 2
همان دهانه  DCاست ،که این دهانهها  50اهم هستند).

نحوه طراحی و ساخت یک . . .

امپدان  ،محدودیت در بازه فرکانسی  1تا  11گیگعاهرتز هعم بعرآورده
شود .با انتخاب ضرایب منبع و بعار (   Sو  )  Lمناسعب و سعپ بعه
دست آوردن ،امپدان های منب و بار توسط روابط زیر [:]13
() 1

1  s
1  s

() 2

1  L
1  L

Z s  50

Z L  50

شبکههای تطبیق امپدان ورودی و خروجی در فرکعان مرکعزی
برای تطبیق به امپدان  59اهم طراحی میشعوند .طعول الکتریکعی و
فیزیکی خطو انتقال با استفاده از نرمافزار  ADSمحاسبه شعده اسعت.
نتایج شبیهسازی شماتیک تقویتکننده تکطبقه طراحیشده در شکل
 5آورده شده است.

شکل  :3جانمایی فیلتر تغذیه
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شکل  :4نتایج شبیهسازی مومنتوم فیلتر تغذیه

 -4طراحی تقویتکننده کمنویز متوازن
طراحی تقویتکننده کمنویز متوازن شامل دو مرحله اساسعی اسعت .در
مرحله اول باید یک تقویتکننده کمنویز تک طبقه طراحعی شعود و در
مرحله بعد بایستی تزویجکننده برای رسیدن به پهنعای بانعد معوردنظر
طراحی شود .ازآنجاکه هدف طراحی تقویتکننده متوازن بعا توجعه بعه
محدودیتهای جدول  1است لذا در طراحی تقویتکننده کمنویز تعک
طبقه سعی میشود محدودیتها در فرکعان مرکعزی بعرآورده شعود و
سپ با تیون کردن مختصر ابعاد خطعو انتقعال شعبکههعای تطبیعق

Serial no. 79

(ج)
شکل  :5نتایج حاصل برای تقویتکننده کمنویز تک طبقه

شر اینکه تقویتکننده مایکروویو پایدار باشد این است که در
تمام فرکان ها پارامترهای  µو ´ µبزرگتر از  1باشند ،مطابق شکل 5
تقویتکننده کمنویز تک طبقه طراحیشده در کل بازه فرکانسی  1تا
 11گیگاهرتز پایدار بوده و مقادیر پارامترهای پایداری بزرگتر از یک
است .تقویتکننده کمنویز تک طبقه دارای عدد نویز مطلوبی در بازه
فرکانسی موردنظر است اما تلفات بازگشتی آن بهدلیل عدم تطبیق در
ورودی و خروجی زیاد است .این مسئله را با استفاده از توپولوژی
تقویتکننده متوازن میتوان حل نمود .سیگنال بازگشتی ناشی از عدم
تطبیق در ورودی تقویتکننده ،به بار  50اهم در دهانه 16تزویجکننده
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منتقل میشود و برای خروجی نیز ،حالتی مشابه وجود دارد .طراحی و
شبیهسازی تقویتکننده کمنویز متوازن با استفاده از سه تزویجکننده
لنج ،شاخه-خط و ویلکینسون انجام شده است و برای هر حالت بهطور
جداگانه بهینهسازی انجام شده است ،سپ نتایج این تقویتکنندههای
متوازن با هم مقایسه شده است.
 -1-4تقویتکننده متوازن با کوپلر لنج
در ابتدا یک تزویجکننده لنج برای استفاده در ساختار متوازن طراحی و
شبیهسازی شده است (تمام شبیهسازیهای تقویتکننده با اسعتفاده از
نرمافزار  ADSانجام شده است) .ساختار تزویجکننعده لعنج در شعکل 6
آورده شده است .تزویجکننعده لعنج تعوان ورودی در دهانعه  1را بعه دو
سیگنال با دامنه مساوی و با اخعتوففعاز  10درجعه تقسعیم معیکنعد.
سیگنالهای بازگشتی باهم در دهانه چهار که معموالً ختم شده اسعت،
جم میشوند .طول فیزیکعی تعزویجکننعده لعنج در فرکعان مرکعزی
تقریباً برابر با رب طولموج روی زیرالیه موردنظر میباشد.

نحوه طراحی و ساخت یک . . .

با توجه به شکل باال مقدار ضریب تزویج در بازه فرکانسی  1تا 11
گیگاهرتز بین  -3/02تا  -3/070دسیبل است .در ساختار تقویتکننده
متوازن معموالً دو تقویتکننده کمنویز تکطبقه یکسان توسط
تزویجکننده بهصورت موازی به هم متصل شدهاند .با قرار دادن
تزویجکننده لنج و تقویتکننده تکطبقه کمنویز طراحیشده در
ساختار متوازن نتایج آن بررسی میشود .فیلتر میانگذر طراحیشده
جهت حذف اثر مدارات بایاس در باند فرکانسی موردنظر بهعنوان فیلتر
تغذیه در ورودی و خروجی تقویتکننده کمنویز تکطبقه تعبیه شده
است .طر بندی تقویتکننده متوازن با تزویجکننده لنج در شکل 8
آورده شده است.
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شکل  :8جانمایی تقویتکننده متوازن با تزویجکننده لنج

شکل  :6ساختار تزویجکننده لنج چهار نواری []9

تزویجکننده لنج  3دسیبل روی زیرالیه  ،RT-duroid-5880با ضعریب
نفوذپععذیری نسععبی  2/2و ضععخامت  0/500میل عیمتععر و تانژانععت تلفععات
 ،0/0001برای ترکیب و تزویج تعوان در فرکعان مرکعزی  10گیگعاهرتز
تحققیافته است (امپدان مشخصه ختمشدگیها  50اهم است) .در شکل
 7تزویجکننده لنج و نتایج شبیهسازی آن آورده شده است.
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شکل  :9نتایج شبیهسازی مومنتوم تقویتکننده متوازن با
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شکل  :7الف) شماتیک تزویجکننده لنج ب) نتایج بهدستآمده برای
تزویجکننده لنج

Serial no. 79

با توجه به شکل  ،1تقویتکننده کمنویز متوازن طراحیشده با
تزویجکننده لنج در کل پهنای باند فرکانسی  2تا  10گیگاهرتز پایدار
نامشرو میباشد .این تقویتکننده متوازن در بازه فرکانسی  1تا 11
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گیگاهرتز دارای عدد نویز بین  0/6تا  0/67دسیبل ،بهره توان بین
 12/1تا  13/7دسیبل ،ضریب بازتابشی ورودی کمتر از  -25دسیبل و
ضریب بازتابشی خروجی کمتر از  -27دسیبل میباشد.

نحوه طراحی و ساخت یک . . .

تزویجکننده شاخه-خط طراحیشده در ساختار تقویتکننده
متوازن قرار داده شد (شکل  )12و نتایج حاصل از شبیهسازی
تقویتکننده در شکل  13آورده شده است.
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شکل :11شماتیک تزویجکننده شاخه-خط []14

بهدلیل اینکه تزویج کنندههای شاخه-خط متداول از پهنعای بانعد
باریکی برخوردار هستند ،معیتعوان بعا اضعافه کعردن دو بخعش نصعف
طولموج تکی با امپدان مشخصه  Zoکه بهصورت سری به دهانههعای
تزویجکننده اضافه شده است پهنعای بانعد آن را افعزایش داد [ .]15در
شکل  11نتایج شبیهسازی مدار طراحیشده با اضافه کردن استابهای
نصف طولموج آورده شده است .در شکل -11الف نمعودار پارامترهعای
 S21و  S31برهم منطبق شده است .همچنعین اخعتوففعاز دهانعههعای
خروجی  2و 3در شکل -11ب نمایش داده شده است .با توجه به نتایج
شبیه سازی تزویجکننده طراحیشده شکل ،11دارای عدم توازن دامنعه
کمتر از  0/45دسیبل و فاز خروجی برابر˚ ،10˚±0/6ضعریب بازتابشعی
) (S11و ضریب جداسازی ) (S41بهتر از  -20/1و  -11/44دسعیبعل در
محدوده فرکانسی میباشد .بنابراین تعزویجکننعده طراحعی شعده بعرای
تقسیم و ترکیب توان برای ساختار متوازن مناسب میباشد.
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شکل  :12جانمایی تقویتکننده متوازن با تزویجکننده شاخه-خط
(استابهای نصف طولموج اضافهشده برای تزویجکننده ورودی با
بِیضی نشان دادهشده است)

(الف)

(ب)

(ج)
شکل  :13نتایج شبیهسازی مومنتوم تقویتکننده متوازن با
تزویجکننده شاخه-خط

شکل  :11نتایج شبیهسازی تزویجکننده شاخه خط که در نمودار (الف)
 S11با خط ممتد S21 ،با خط-نقطه S31 ،با خطچین و  S41با نقطه نشان
داده شدهاند .نمودار (ب) اختالففاز دو خروجی را نشان میدهد.

Serial no. 79

با توجه به شکل  13مشاهده میشود کعه تقویعتکننعده کعمنعویز
متوازن طراحیشده با تعزویجکننعده شعاخه-خعط در کعل پهنعای بانعد
فرکانسی  2تا  10گیگاهرتز پایدار نامشرو میباشد .این تقویتکننعده
متوازن در بازه فرکانسعی  1تعا  11گیگعاهرتز دارای فعاکتور نعویز بعین
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 0/50تا  0/63دسیبل ،بهره توان بین  12/1تا  13/4دسیبعل ،تلفعات
بازگشتی ورودی بیش از  11دسیبل و تلفات بازگشتی خروجعی بعیش
از  10/5دسیبل میباشد.
 -3-4تقویتکننده متوازن با ویلکینسون یک طبقه
تزویجکننده توان ویلکینسون معموالً از خطو انتقال رب طولمعوج در
فرکان مرکزی طراحی استفاده میکند ،این تعزویجکننعده تعوان از دو
بخش رب طولموج در فرکان مرکزی  foبا امپدان مشخصعه ،√2Zo
و مقاومت فشرده  2Zoکه بین دهانعههعای خروجعی واقع شعده اسعت،
تشکیل میشود (شعکل  .)14امپعدان مشخصعه دهانعههعای ورودی و
خروجی برابر  Zoمیباشد .در کعاربرد مقسعم ،ایعن تعزویجکننعده تعوان
ورودی به دهانعه یعک را بعه دو سعیگنال بعا دامنعه برابعر و هعمفعاز در
دهانههای خروجی تقسیم میکند.

نحوه طراحی و ساخت یک . . .

تا  11گیگاهرتز بین  -3/074تا  -3/200است ،که تقریباً نزدیک به -3
دسیبل میباشد.
در ساختار تقویتکننده متوازن از دو تقویعتکننعده کعمنعویز تعک
طبقه با مشخصات یکسان ،طراحعی شعده و تعزویجکننعده ویلکینسعون
ی عکطبقععه طراح عیشععده ،اسععتفاده شععد .جانمععایی تقوی عتکننععده بععا
تزویجکننده ویلکینسون یکطبقه و نتایج شبیهسعازی مومنتعوم آن در
شکلهای  16و  17آورده شعده اسعت .از آنجعایی کعه در دهانعههعای
خروجی تزویج کننده ویلکینسون اختوف فازی وجود ندارد ،برای ایجاد
اختوف فاز  10درجه در دهانههای خروجی تزویجکننده یک خط ربع
طولموج با امپدان مشخصه  50اهم بین دهانه ورودی تقویعتکننعده
شاخه باالیی و تزویجکننده ورودی و یک خط رب طولموج با امپدان
مشخصععه  50بععین دهانععه خروجععی تقوی عتکننععده شععاخه پععایینی و
تزویجکننده خروجی قرار داده شده است [.]16
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شکل  :14تزویجکننده ویلکینسون یک طبقه
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 2Zo  70/7Ωاست .مقاومت دهانههای ورودی و خروجی برابعر بعا
امپدان مشخصه و مقاومت جداسازی دو برابر مقاومت مشخصه و برابر
 100اهم در نظر گرفته میشود .از آنجعایی کعه ایعن مرحلعه طراحعی
برای ساخت آماده نیست ،مداری بعا جزئیعات بیشعتر بایسعتی طراحعی
شود .با اضافه کردن خمها و اتصالها 17و تحقق دقیق مقادیر ،طراحعی
یک مقسم توان ویلکینسون یک طبقه حاصل میشود.

(الف)
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در طراحی تزویج کننده ویلکینسون مدار میکرواسعتریپ روی یعک
زیرالیه  ،RT-duroid-5880در بازه فرکانسی  1تا  11گیگاهرتز در نظعر
گرفتهشده است .همانطور که اشاره شد ،بعا در نظعر گعرفتن امپعدان
مشخصه برابر با  50اهم امپعدان خطعو انتقعال ربع معوج برابعر بعا
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شکل  :16جانمایی تقویتکننده متوازن با تزویجکننده ویلکینسون
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شکل  :15نتایج شبیهسازی مومنتوم تزویجکننده ویلکینسون
یکطبقه که  S11با خط نقطه S21 ،با نقطه S31 ،با خط ممتد نشان
دادهشدهاند

در شکل  S21 ،15نسبتهای معوج ولتعاژ از دهانعه خروجعی بعه دهانعه
ورودی هستند .با توجه به شکل  15ضریب تزویج در بعازه فرکانسعی 1
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(ج)
شکل  :17نتایج شبیهسازی مومنتوم تقویتکننده متوازن با
تزویجکننده ویلکینسون یکطبقه
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0

m1

-5

m2
freq=9.000GHz
dB(S(1,1))=-22.732

m1
freq=10.00GHz
dB(S(1,2))=-3.074

-10
-15
-20m2

))dB(S(1,1
))dB(S(1,3
))dB(S(1,2

با توجه به شکل  ،17این تقویتکننده در کل بازه فرکانسی بهجز  0تعا
 0/5گیگاهرتز پایدار اسعت و دارای ععدد نعویز بعین  0/556تعا 0/513
دسیبل میباشد .بهره توان آن بین  11/06تا  13/54دسیبعل بعوده و
 VSWRورودی بین  1/27تا  1/75دسیبل و  VSWRخروجی نیز بین
 1/00تا  1/41دسیبل میباشد .بایستی با اصعوحاتی میعزان پایعداری
تقویتکننده متوازن را افزایش داد و تغییرات بهره توان را کاهش داد.

دسیبل تا  -3/196دسیبل تغییر میکند و دارای ایزوالسیون بهتر از
 22/7دسیبل میباشد.

-25

 -4-4تقویتکننده متوازن با ویلکینسون دوطبقه

-30

از آنجایی که عملکرد تزویجکننده ویلکینسعون یعکطبقعه بعرای بانعد
وسی ضعیف است ،میتوان تطبیق باند وسعی را از اعمعال چندطبقعه
مقسم توان تکطبقه به دست آورد .تعزویجکننعده تعوان چندطبقعه در
شکل  10بر اساس مقسم توان ویلکینسعون بانعد باریعک تحقعق یافتعه
است .این تزویجکننده یک مدار  Nبخشی ،شامل  Nجفت خعط انتقعال
رب موج و  Nمقاومت جداسازی از دهانه یک تعا دهانعههعای دو و سعه
میباشد .مقادیر امپدان مشخصه مربو به خطعو انتقعال و مقعادیر
مقاومتها با توجه به مرج [ ]17انتخابشده است.

2
Z0
R1
3

Z1



R2

R3

Z2

Z3



1

RN
ZN

Z0



Z0

شکل  :18مدار کلی یک مقسم توان ویلکینسون  Nطبقه []17

بنابراین بعا توجعه بعه مرجع [ ]17و در نظعر گعرفتن امپعدان
مشخصه  Z0  50Ωیک تزویجکننده ویلکینسون دوطبقه با مقعدار
مقاومت  R1برابر  200اهم و مقاومت  R2برابر با  100اهم و  Z1=60و
 Z2= 03/35اهم طراحی شده است .این مقسم توان دوطبقه بر اساس
زیرالیععه  RT-duroid-5880در بععازه فرکانسععی  0تععا  11گیگععاهرتز
طراحی شده است .نتایج بهینعهسعازیشعده در شعکل  10بعرای ایعن
مقسععم تععوان ارائععه شععده اسععت .بععا توجععه بععه شععکل  10بععرای ایعن
تزویج کننده بهره ولتعاژ در فرکعان  0تعا  11گیگعاهرتز از -3/975

-35
11.0

10.8

freq, GHz

شکل  :19نتایج شبیهسازی مومنتوم تزویجکننده ویلکینسون دوطبقه
که  S11با خط نقطه S21 ،با نقطه S31 ،با خط ممتد نشان داده شدهاند

بهمنظعور افعزایش پهنعای بانعد و بهبعود  VSWRاز تعزویجکننعده
ویلکینسععون دوطبقععه در سععاختار تقویععتکننععده مطععابق شععکل20
استفادهشده است و نتایج تحلیل شماتیک و مومنتوم آن بعا اسعتفاده از
نرمافزار  ADSبه دست آمعد .بعرای ایجعاد اخعتوف فعاز  10درجعه در
دهانههای خروجی تزویجکننده یک خعط ربع طعولمعوج بعین دهانعه
ورودی تقویتکننده شاخه باالیی و تزویجکننده ورودی و یک خط رب
طولموج بین دهانه خروجی تقویتکننده شاخه پایینی و تزویجکننعده
خروجی تعبیه دادهشده است .همچنین برای اینکه از نظر سعیگنال RF
در پهنای باند فرکانسی موردنظر اتصال کوتعاه خعوبی در محعل تغذیعه
 DCداشته باشیم خازنهایی قرار داده شده است .مدار بهدستآمعده در
محیط مومنتوم با استفاده از نرمافزار  ADSبهینهسازی شعده و مقعادیر
نهایی عناصر حاصل میگردد .جانمایی تقویت کننده متوازن پیشنهادی
در شکل  21ارائه شده است.
شکل  22نتایج شبیهسازی جانمایی شکل  21را نشان میدهد .بعا
توجه به نتعایج بعهدسعتآمعده از شعبیهسعازی مشعاهده معیشعود کعه
تقویتکننده کمنویز متوازن طراحیشده بعا تعزویجکننعده ویلکینسعون
دوطبقه در کل پهنای باند فرکانسی  2تا  10گیگاهرتز پایدار نامشرو
میباشد .همچنین تقویتکننده متوازن در بازه فرکانسی طراحعی  1تعا
 11گیگاهرتز دارای عدد نویز بین  0/57تا  0/66دسیبعل ،بهعره تعوان
بین  12/5تا  13/0دسعیبعل ،تلفعات بازگشعتی ورودی بعیشتعر از 16
دسیبل و تلفات بازگشتی خروجی بیشتر از  10دسیبل میباشد.
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شکل  :21مدار شماتیک تقویتکننده متوازن با تزویجکننده ویلکینسون دوطبقه

Serial no. 79

Tabriz Journal of Electrical Eng., vol. 47, no. 1, spring 2017

 /101مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،47شماره  ،1بهار 1316

خط رب طول موج

نحوه طراحی و ساخت یک . . .

ورودی و خروجی و ابعاد فیزیکی تقریبی مدار مقایسعه شعده و سعپ
طر نهایی انتخاب میگردد .لذا با توجعه بعه نتعایج بعهدسعتآمعده در
بخشهای قبل تقویتکننده متوازن با تزویجکننده ویلکینسون دوطبقه
بهدلیل مصالحه بهتر بین پارامترهای نویز ،بهره ،پهنای باند فرکانسعی و
 VSWRو همچنین سعاخت راحعتتعر نسعبت بعه تعزویجکننعده لعنج
بهعنوان تقویتکننده نهایی انتخاب شد.

 -6ساخت و نتایج اندازهگیری طرح انتخابی
شکل  :21جانمایی تقویتکننده متوازن با تزویجکننده ویلکینسون
دوطبقه

(الف)

تقویت کننده کمنعویز متعوازن بعا تعزویجکننعده ویلکینسعون دوطبقعه،
طراحی و ساخته شده است .برای ساخت تمعام سعاختار تقویعتکننعده
متععوازن از زیرالی عه  RT-duroid-5880بععا  εr = 2/2و ضععخامت 0/500
میل عیمتععر معععادل  20می عل ،بععه دلی عل تلفععات عععایقی پععایین آن در
فرکان های باال استفاده شده است .بهمنظور اتصال دهانههای ورودی و
خروجی تقویتکننده ساختهشده به تحلیلگعر شعبکه 18از دو کعانکتور
 3/5 ،SMAمیلیمتری در دهانههای ورودی و خروجعی اسعتفاده شعده
است .در شکلهای  23و  24طرف  RFو تغذیعه تقویعتکننعده نشعان
شده است.

(ب)

(ج)

شکل  :23تقویتکننده کمنویز متوازن بخش RF

(د)
شکل :22نتایج شبیهسازی مومنتوم تقویتکننده متوازن با
تزویجکننده ویلکینسون دوطبقه

 -5مقایسه نتایج شبیهسازی و انتخاب طرح برتر
در جدول  ،2تقویتکنندههای متوازن طراحیشده با روشهای مختلف
از نظر پایعداری ،نعویز ،بهعره ،تغییعرات بهعره ،بانعد فرکانسعیVSWR ،

Serial no. 79

شکل  :24تقویتکننده کمنویز متوازن بخش تغذیه DC
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جدول  :2مقایسه تقویتکنندههای متوازن طراحیشده
تقویت کننده کم نعویز
تک خروجی

بعععا تعععزویجکننعععده
ویلکینسون یکطبقه

بععععا تععععزویجکننععععده
ویلکینسون دوطبقه

با تعزویج کننعده شعاخه-
خط

با تزویجکننده لنج

تقویتکننده
فرکان

 1تا 11گیگاهرتز

 1تا 11گیگاهرتز

 1تا 11گیگاهرتز

 1تا 11گیگاهرتز

 1تا 11گیگاهرتز

پایعداری در بععازه فرکانسعی
 10-2گیگاهرتز

پایدار

در بععععازه  0تععععا 0/5
گیگاهرتز ناپایدار

پایدار

پایدار

پایدار

نویز

0/535تععععععععععا0/55
دسیبل

0/6تا 0/67دسیبل

0/57تا 0/66دسیبل

0/50تا 0/63دسیبل

0/6تععععععععا0/67
دسیبل

بهره

12/3تا 13دسیبل

11/0تا 13/54دسیبل

12/5تا 13/70دسیبل

12/1تا 13/4دسیبل

12/1تعععععععا13/7
دسیبل

تغییرات بهره

 1/3دسیبل

 1/67دسیبل

 1/24دسیبل

 1/3دسیبل

 1/6دسیبل

VSWRورودی

 1/73تا 1/15

1/2تا1/074

1/21تا1/36

1/101تا1/074

1/045تا1/111

VSWRخروجی

 1/07تا 2/4

1/1تا1/5

1/161تا1/21

1/101تا1/074

1/043تا1/111

52/30× 40/3

66 × 43/72

54/16 × 47/1

51/2 ×44/4

مشخصات

ابعععاد فیزیک عی مععدار برحسععب
mm

40*23

S

دسیبل برابر با  +1/7 dBmبهدست آمد .یعنی بهازای تعوان ورودی برابعر

در شکل  25نتایج شبیهسازی و اندازهگیری پارامترهای

تقویتکننده برای نقطه بایاس  Vds=2Vو  Ids=20mAنشان داده شده

 1/7dBmتوان خروجی  11/1 dBmبعهدسعت آمعد .انعدازهگیعری نقطعه

است .نتایج شبیهسازی نشان میدهد در بازه فرکانسی  1تا 11

فشردگی برای نقطه بایاس  Vds=2Vو  Ids=20mAهم انجام شد و نقطه

گیگاهرتز میزان تطبیق ورودی  S11بهتر از  -15دسیبل و تطبیق

فشردگی برابر  +1dBmاندازهگیری شد.

خروجی بهتر از  -1دسیبل میباشد .تقویتکننده در این بازه فرکانسی
دارای بهرهای بین  11/6تا  12/6دسیبل است.
چنانکه در شکل  26نشان دادهشده در بازه فرکانسی  1تا 11
گیگاهرتز ،تقویتکننده دارای بهرهای صاف میباشد و نوسان ندارد.
همچنین برای بررسی عدم نوسان یک مرتبه با اتصال یک بار  50اهم
به دهانه ورودی تقویتکننده تحت تست و اتصال دهانه خروجی آن به
تحلیلگر طیف 10مشاهده شد که نوسانی وجود ندارد بار دیگر بار 50
اهم را به دهانه خروجی وصل کرده و با اتصال دهانه ورودی به
تحلیلگر طیف مشاهده شد که نوسانی وجود ندارد .برای حالت مدارباز
هم همین کار انجام شد و باز هم نوسانی مشاهده نشد .بنابراین
تقویتکننده نسبت به بار تطبیق و حالت مدارباز ورودی و خروجی

 -2-6اندازهگیری عدد نویز
در گیرندههای حساس دانستن عدد نویز تقویتکننده کعمنعویز جهعت
محاسبه کمترین سیگنال قابلتشخیص رنج دینامیکی و نسبت سیگنال
به نویز ضروری است .روشهای گوناگونی جهت اندازهگیری ععدد نعویز
مانند روش دو توانی ،اندازهگیری مستقیم نویز ،منب سرد و فعاکتور

[11و ]20وجعععود دارد .روش فعععاکتور  Yمبتنعععی بعععر مجموععععهای از
اندازهگیری توان بوده که برای توان نعویز پعایین مناسعب اسعت .بلعوک
دیاگرام این روش در شکل  20نشان داده شده است .در این روش یک
منب نویز باقابلیت روشن و خاموش شدن بهکعار معیرود .انعدازهگیعری
توانها با امپدان

پایدار است.

Y

یکسان و پهنای باند فرکانسی برابر حاصل میشود.

عدد نویز تقویتکننده کمنویز متوازن تحت اندازهگیری در فرکان
 -1-6اندازهگیری خطی بودن

1/3 dB ،10 GHzبه دست آمد .عدد نویز اندازهگیریشده در  11نقطه

برای اندازهگیری نقطه فشردگی یک دسعیبعل تعوان سعیگنال ژنراتعور از

در باند فرکانسی  1تا  11گیگاهرتز در شکل  21نمایش داده شده

 10گیگعاهرتز تغییعر داده معیشعود.

است .عووهبراین ،عدد نویز شبیهسازیشده تقویتکننده متوازن کمنویز

سطح توان خروجی تقویتکننده توسعط تحلیعلگعر طیعف انعدازهگیعری

با تزویجکنندههای ویلکینسون یکطبقه ،ویلکینسون دوطبقه ،شاخه-

میشود .نتایج اندازهگیری نقطه فشردگی یک دسیبل برای نقطه بایعاس

خط و لنج نیز ارائه شده است .عدد نویز تقویتکننده کمنویز متوازن

 Vds=2Vو  Ids=10mAدر شکل  27نشان داده شده است .اگرچه ناحیه

نسبت به نتایج شبیهسازی بهدلیل پیادهسازی بورد و اجزای پارازیتی

خطی از حدود  -20 dBmتا  +1 dBmدر این شکل نشان داده شده است

افزایش یافته است .نتایج نشان میدهد که تقویتکننده کمنویز متوازن

ولی حد پایین بازه دینعامیکی تقویعتکننعده توسعط کعمتعرین سعیگنال

نهتنها تلفات بازگشتی را بهبود میدهد ،بلکه منجر به پاسخ بهره صاف

قابلتشخیص ) (29MDSمشخص معیگعردد [ .]10نقطعه فشعردگی یعک

نسبت به تقویتکننده کمنویز تکطبقه میشود.

 -20 dBmتا  +2 dBmدر فرکان
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شکل  :26نمایش بهره در بازه فرکانسی  8/5تا  11/5گیگاهرتز
(الف)

(ب)

شکل  :27نتایج اندازهگیری نقطه فشردگی یک دسیبل تقویتکننده
کمنویز متوازن

شکل  :28بلوک دیاگرام تجهیزات اندازهگیر dعدد نویز با روش فاکتور Y

(ج)

(د)

شکل  :29مقایسه عدد نویز اندازهگیریشده با روش فاکتور  ،Yبا عدد

شکل  :25مقایسه نتایج اندازهگیری و شبیهسازی پارامترهای

نویز حاصل از شبیهسازی تقویتکننده متوازن با تزویجکنندههای

پراکندگی برای نقطه بایاس Vds=2 Vو  Ids=21mAالف ،S11 -ب،S12 -

ویلکینسون دوطبقه ( ˉ˙ˉ) ،ویلکینسون یکطبقه ( ،)-o-شاخه-خط ((-

ج S21 -و دS22 -

 v-و لنج )(-*-
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 نتیجهگیری-7
برای رسیدن به تقویتکننده کمنویز پایدار با تطبیق ورودی و خروجی
خوب و پهنای باند باالتر از ساختار متوازن با ترانزیستور به شماره
 از آنجایی که در ساختار تقویتکننده. استفاده شدNE3503M04
،ترکیب توان احتیاج است/متوازن به تزویجکننده جهت تقسیم
خط- شاخه، ویلکینسون دوطبقه،تزویجکنندههای ویلکینسون یکطبقه
و لنج برای بازه فرکانسی موردنظر طراحی شده است و در ساختار
 سپ از بین تقویتکنندههای متوازن.متوازن از آنها استفاده شد
 تقویتکننده کمنویز متوازن با تزویجکننده ویلکینسون،طراحیشده
 زیرا پهنای.دوطبقه بهعنوان تقویتکننده متوازن نهایی انتخاب شد
باند بیشتری نسبت به تقویتکنندههایی که در آنها از تزویجکننده
 همچنین ساخت،ویلکینسون یکطبقه و شاخه خط استفاده شده است
.راحتتری نسبت به تقویتکننده متوازن با تزویجکننده لنج دارد
RT- تقویتکننده متوازن با تزویجکننده ویلکینسون دوطبقه با زیرالیه
 نتایج اندازهگیری بهره را. میل ساخته شد20  با ضخامتduroid-5880
1/3  دسیبل و فاکتور نویز را±0/5  دسیبل با تغییرات12 حدود
 نقطه فشردگی تقویتکننده.دسیبل در فرکان مرکزی نشان میدهد
 و برای نقطه+1 dBm  برابرIds=20mA  وVds=2V برای نقطه بایاس
 این. بهدست آمد1/7 dBm  برابرIds=10mA  وVds=2V بایاس
تقویتکننده همچنین دارای تطبیق خوب در ورودی میباشد زیرا
 گیگاهرتز بیش از11  تا1 تلفات بازگشتی ورودی در کل بازه فرکانسی
. دسیبل بهدست آمد10  و برای تطبیق خروجی بیش از15
سپاسگزاری
)نویسندگان مقاله از پژوهشکده فناوری اطوعات و ارتباطات (فاوا
دانشگاه صنعتی اصفهان بهدلیل حمایت از این پروژه تحقیقاتی و نیز از
شرکت مهندسی رستافن ارتبا که در اندازهگیری عدد نویز
. قدردانی مینمایند، همکاری نمودندY تقویتکننده با روش فاکتور
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