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نقش ساختار فعالسازی مشدد بر اصالح نویز فاز نوسانساز
زهرا سلطانی ،1شهروز اسدی

*2

 -1دانشجوی دکتری -2 ،استادیار ،دانشکده برق شهید بهشتی ،تهران ،ایران
(دریافت31/82/93 :؛ پذیرش)33/98/99 :

چكيده
اهمیت کاهش نویز فاز نوسانساز در اکثر تجهیززا رادیزویا از لم ز سزامان هزا ارتازا،ا ،گسزارها رادیزویا و رادار ،مبجزر از ارا ز
راهکارهایا شده است ک یکا از آنها فعالساز مشدد در ساختار نوسانساز است .در این مقال اا ارا و تح یل ایکس نمون نشان داده شزده
است ک فعال ساز مشدد در هم موارد مبجر ا اصالح نویز فاز نماشود و استاا ا مدل مشدد و لا گاه آن در نوسانساز دارد .همچبین
نشان داده شده است ک ،راگا نوسانسازها اا اهرهگیر از گ ق اازخورد فعال اضاف همواره در کاهش نویز فاز موثر نماااشزد .مشزددهایا
ک مقاومت معادل آنها در مسیر گ ق نوسانساز قرار دارند ،ا مبظور دستیااا ا نویز فاز مط وب نیاز ا گ ق فعال مشدد نداشت و ت فزا
ا صور کامل توسط تبها تقویت کببده مدار ک نقش نوسان مدار را نیز ار عهده دارد ،لاران ماگردد .ا مبظور مقایس دو ساختار نوسانساز
اا مشددها  RLCسر و همچبین مشدد  RLCاا ولود مقاومت مواز اا خازن اررسا گردیدهاند کز در گالزت اول ازا ولزود گ قز هزا
اازخورد فعال مشدد نویز فاز تغییر نکرد و در گالت دوم نویز فاز ا اندازه  81 dBکاهش یافت.

واژگان کليدی
تلفات مشدد ،حلقه بازخورد فعال ،نویز فاز ،نوسانساز

 .1مقدمه

1

نسات تعداد مشددها افزایش مایااد .نشان داده شده است ک ازا

عم کرد نوسانسازها ا عم کزرد مشزدد ازا ضزریب کیفیزت ازا
استاا دارد .در گال گاضر مشزددها مایکرواسزتری ا انتبزاب
خواا ارا ،راگا نوسانسازها صفح ا هستبد .سایز کوچك
و هزیب پایین از د یل عمده ساخت نوسانسازها مزایکروویو
اا این نوع مشددها ا عبزوان عبرزر فرکزانس گززین مزا ااشزد.
متاسفان یکا از معایب مشددها صفح ا  ،پایین اودن ضزریب
کیفیت آنها است ک ساخت نوسانساز ازا نزویز فزاز پزایین را ازا
مشکل روارو کرده است .در مدارها مجتمز ،،ت فزا هزاد هزا
ضریب کیفیت را ا ،ور قاال تولها کاهش مزادهزد ،لزذا تزاثیر
قاال تولها در عم کرد نوسان ساز خواهد گذاشت .در مشددها
مسطح ،ضریب کیفیت چبدان قاال مالگظ نیسزت و زمزانا کز
داخل گ ق اازخورد نوسانسزاز قزرار مزاگیرنزد ،مقزدار ضزریب
کیفیت مجددا کاهش مایااد .هزمچبزین ،از کزارگیر چبزدین
مشدد ا عبوان عبرر گززیبشگزر فرکانسزا در شزاک ازازخورد
راهکار ارا افزایش ضریب کیفیت است .اگر چ ضریب کیفیت
افزایش و نویز فاز اهاود مایااد ،اما میزان مرزر تزوان نیزز از

استفاده از فی ترها ایضو از عبزوان مشزدد ،ضزریب کیفیزت
افزایش و نویز فاز کاهش مایااد [ .]8ضریب کیفیت فی تر توسط
ضریب کیفیت اارگذار نشده  Q0هر یك از عباصرتشکیل دهبده
ک هر یك محدود ا ت فا تشعشعا ،هدایت و عزایقا هسزتبد،
تحت تاثیر قرار ماگیرد .تزویج مقاومت مبفا ا مشدد از لم ز
راهها دیار ا مبظور لارانسزاز ت فزا انزر

[ .]2-5انتباب مباسب تقویتکببده و نوع تزویج نشان مزادهزد
ک مقاومت معادل مشدد ماتواند اا مقاومت مبفا تولید شده در
گ ق اازخورد گذ گردد .اهاود موثرتر اا فعزالسزاز مشزددها
امکان پذیر اسزت .اسزاا ایزن روش ازا ازردن ضزریب کیفیزت
اارگذار نشده است .انتباب مباسب تقویتکببده و نوع تزویج در
گذ ت فا داخل گ ق موثر است زیرا مقاومزت معزادل مشزدد
ماتواند اا مقاومت مبفا تولید شده در گ ق اازخورد فعال گذ
گزردد .مشززددها فعززال از ع ززت داشزتن  QLاززا  ،در ،راگزا
نوسانساز اا نویز فاز پایین مباسب هستبد ،اگر چ مبزاا ،نزویز
اضاف ماکببد ک رو نویز فاز نوسزانسزاز اثزر مبفزا دارد [.]6
نوسززانسززازها پززوش  -پززوش نیززز قاا یزت اهاززود نززویز فززاز را
دارند [.]7
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 .2مشدد فعال
همان،ور ک گفت شزد ضزریب کیفیزت از ع زت ولزود ت فزا
کاهش مایااد .ا ،ور کل هر نوع مشدد را ماتزوان از صزور
ترکیب سر یا مواز از س ف ،خازن و مقاومزت نمزایش داد .در
واق ،مقاومت شامل ت فا تشعشزعا ،زیزر آیبزد عزایقا و هزاد
است .اا هد فعالساز  ،ساختار پیشبهاد ااید ا گون ا ااشد
ک مقاومت مدار را ا صفر ارساند .قرار دادن عبرر یا مزدار ازا
مقاومت مبفا ماتواند مفید واق ،شود .سزاخت فی تزر فعزال ،ازا
استفاده از فرکانس پایین امکزانپزذیر نیسزت .در فرکزانسهزا
خی ا پایین ،معمزو ا پزایینتزر از اانزد  ،Lروشزا از نزام مزدل
ترانزیستور یا ک کتور وارون ولود دارد ،اا نازاه کزردن از امیتزر
ترانزیستور ،مدار مانبد یك س ف اا مقاومت مبفا ا نظر ماآید .اا
قرار دادن این ساختار ا صور مواز اا خازن ،یك مدار تشزدید
ادون ت ف ا دست ماآید .اا تزویج ایزن مزدار از مبظزور سزاخت
فی تر فعال ،عم کرد خواا در ااند عاور ا دست ماآید [.]1
استفاده از مدار فی تر فعال گسترده در فرکزانسهزا ازا
ااند  xدر سزاخت مزدارها  MMICنیزز مزورد تولز اسزت .در
فرکانسها پایینتر از ااند  xاستفاده از فی ترگسترده ازا هزد
 MMICاسیار ازرگ است .توااعا کز تززویج ازین سزاختارها را
نشان مادهبد ا صور مادل ام دانسا یزا ادمیتانسزا هسزتبد،
این مادلها یا  Jهستبد ک مادل ادمیتانسزا اسزت و یزا  kکز
مادل ام دانسا ماااشد .در شکل ( ،)8مدار تشدید از مقاومزت
مبفا خارلا تزویج شده است ( .)Rnمدار معادل شامل مقاومزت
ت فاتا  Rpک شامل ت فا هاد  ،عایق و تشعشز ،اسزت ،ضزرب
کیفیت مدار را تعیین ماکبد .اا تبظیم مقدار صحیح  Rnو مقدار
تزویج ،مقدار  Rpرا ماتوان گزذ نمزود و در نهایزت یزك مزدار
تشدید اات ف ا دست خواهد آمد .مدار معادل شزکل ()) همزان
شکل (ب) است ک یك مدار تشدید مایکرواستریپ ا ،ول ، λ/2
معادل اا مدار تشدید  LCمواز لایازین شده است [.]1

())
شكل ) :(1مدار تشدید فعال توسط تزویج مقاومت مبفا( .آ) .مدار
تشدید سر (ب) .مدار تشدید مواز ()) .مدار تشدید در قالب خطوط
مایکرواستریپ []1

مقاومت مبفا از یك تقویتکببده و مدار مترزل از آن تشزکیل
ماشود ک معادل اا مشدد فعزال اسزت .در شزکل ( ،)2سزاختار
مشدد ازا مقاومزت مبفزا لهزت لازرانسزاز ت فزا را نشزان
مادهبد .استفاده از روش مقاومت مبفا ارا اا اردن  ،Qنیاز ا
مدار پیچیده دارد .اما ماتوان ا مشدد غیر فعال مسزتقیماا یزك
عبرر فعال مثزل تقویزتکببزده همانبزد شزکل ( )9وصزل کزرد.
عم کرد مشدد اا تقویت کببده ،مشاا عم کرد مشدد ازا مقاومزت
مبفا است [.]3

شكل ) :(2ا کارگیر از روش مقاومت مبفا ا مبظور اا اردن

Q

(آ)

(ب)
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شكل ) :(9اترال مستقیم عبرر فعال ا مشدد غیر فعال []3
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در مشدد فعال ،یك مشدد غیرفعال معمزول از مزدار فعزال

 .9تئوری مشدد فعال
ت فا مشدد ا وسی مدار فعال اضافا ترویج شده ا آن کاهش
پیدا ماکبد .یك تقویتکببده و مشدد در مسیر اازخورد در
شکل( )4نشان داده شده است .مشدد ا خط زو) شده است.
مدار فعال ،هدایت مبفا موثر | -|Gnتولید ما کبد ک ا G
مقدار هدایت مثات مدار مشدد افزوده ماشود .در نتیج مشدد
فعال لدید ،اق رااط ( ،)8هدایتا اراار اا  Gaخواهد داشت
[.]89
|

()8

11

|

تزویج ماشود ،در نتیج ساختار مشزاا نوسزانسزاز از ولزود
ما آید .ارا شروع نوسان شرط فاز و دامبز هزر دو اایزد ارقزرار
ااشد ک در این گالت ممکن نیست و فقط شرط فاز ارقرار است.
در فرکانس  f0اهره و توانا ک از ،ریق عبرر فعال از مزدار
اضاف ماشود ،ت فا داخ ا مشزدد را کزاهش مزادهزد .ممکزن
است ا نظر آید ک نوسان داشت ااشزیم ،شزرط فزاز  2nπارقزرار
ما شود اما چون اهره گ ق کمتر از یك ماشود ،هیچگاه نوسزان
امکانپذیر نیست.

 .4مشددهای فعال در نوسانساز
زمانا ک مشددها فعال در ،راگا نوسان سزازها از کزار ازرده
ماشوند ،ضریب کیفیت اا

آنها ،نویز فاز نوسانساز را محزدود

ماسازد .این مشددها مانبد یزك شزاک دو پزورتا هسزتبد کز
ورود  ،خرولا و پاسخ فرکانسزا دارنزد و ازا مزدار  RLCمزدل
ما شوند .ا مبظور داشتن نوسزان ،مزدار اایزد ناپایزدار ااشزد .در
فرکانس عم کرد ،اهره تقویتکببده اایزد از انزدازها ااشزد کز
اتواند ت فا در گ ق اازخورد ک عمده آن ناشا از ت فا مشزدد
است را لاران کبد .لحظ شروع ،اهزره ،گ قز از یزك اززرگتزر
است .ا مبظور داشتن یك نوسان پایزدار ،اایزد تزوان مولزود در
شكل ) :(4ساختار تقویتکببده و مشدد در مسیر اازخورد []89

مقدار  ،Quک ضریب کیفیت مشزدد اسزت ،ازق رااطز ()2
افزایش مایااد .شکل ( ،)5مزدار معزادلا را نشزان مزادهزد کز
مشاا مشدد غیر فعال است ،اا این تفاو ک مقدار هدایت تغییر

گ ق اشااع شده و اهره گ ق ا یك ارسد .اهره مورد نیاز توسط
تقویززت کببززدها کز مشبر ز هززا اشززااع آن نقط ز عم کززرد
نوسانساز را تعیین ماکبد ،فراهم ماشود.
شکل ( ،)6سزاختار یزك نوسزانسزاز

متشزکل از مزدار RLC

ا عبوان مشدد ،گ ق اازخورد و تقویتکببده را نشزان مزادهزد.

ماکبد.

معمو تقویت کببده ا عبوان لزء محدودکببزده فرکزانس عمزل

()2

ماکبد و شاک اازخورد عمل ازازخورد سزیابال از خرولزا از
ورود را انجام مادهد .ا شرط آن ک یك نوسان پایدار ارقزرار
شود ،ولتا خرولا ارقرار خواهد شد گتا اگزر سزیابال ورود
اعمال نشود .این گالت زمانا اتفاق ما افتد ک اهره تقویتکببده
اا نهایت و یا اهره گ ق اراار واگد شود.
انتباب تقویتکببده ااید ا گون ا ااشد کز اتوانزد ت فزا
مشدد را ک اا  Rنشان داده شده اسزت ،لازران کبزد .از مبظزور
تامین شرایط ساز و کار عم کرد ک در لحظ شروع نوسان مقزدار
گقیقززا ام ززدانس صززفر خواهززد شززد ،تقویززتکببززده ا ز عبززوان
شكل ) :(5مدار معادل ساختار تقویتکببده و مشدد در
مسیر اازخورد []89
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تامینکببده انر  ،مقاومت مبفزا اراازر مقاومزت مشزدد تولیزد
ماکبد.
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نتیج شای ساز در شکل ( )1نشان مادهد ک ساختار
نوسانساز اا ولود مدار تشدید  RLCسر نویز فاز اراار اا

 -893/1 dBc/Hzدارد.

شكل ) :(1ا وک دیاگرام نوسانساز

یك نوسانساز ایده ال ،سیابال خرولا تولیزد مزاکبزد کز
هم انر آن در یك فرکانس ذخیره شده است، .یف فرکانسزا
چبین سیابالا شامل یك تك فرکانس اا پهبا ااند اسیار ااریك
است ک فرکانس مرکز آن اراار اا فرکانس عم کرد نوسانسزاز f0
است .متاسفان امکان ساخت نوسانساز ازا ایزن مشبرز ولزود
ندارد .ا ع ت نوسانا فاز و دامب داخل گ ق نوسانساز ،دامب و
فاز سیابال خرولا نیز مدول خواهد شزد کز مبجزر از هزور
ااندها کبار نویز خواهد شزد، .یزف فرکانسزا نوسزانسزاز
واقعا شامل تعداد زیزاد هارمونیزك اسزت کز ناشزا از رفتزار
غیرخطا عبرر تقویت کببده اسزت .ازا فعزال نمزودن مشزددها،
ضریب کیفیت افزایش یافت و در صور اهرهگیزر از ایزن نزوع
مشددها در ساختار نوسانساز ،نویز فاز اهاود مایااد.

 .5تاثير ساختار مشدد در فعالسازی
ا مبظور اررسا تاثیر ساختار مشدد در فعالساز و میزان اهاود
نویز فاز ،عم کرد ساختار شکل ( )7را مورد اررسا قرار مادهیم.
مشدد ،متشکل از الزا ها فشرده  C ،Lو  Rماااشد ک
ا صور سر کبار یكدیار قرار گرفت اند .مقادیر آنها ا
گون ا تعیین شده است ک فرکانس تشدید در  1 GHzرخ دهد.
 Lو  Cفرکانس تشدید مدار را تعیین ما کببد و مقاومت  Rک
ت فا مشدد را دراردارد ،توسط تقویتکببده ا ،ور کامل لاران
ما شود تا نوسان آغاز گردد .تقویتکببده  BFP520ا عبوان
عبرر تامین کببده ک نقش آن ارقرار شرط فاز و اهره ا

مبظور نوسان مدار است ،ا کارگرفت شده است.

شكل ) :(1نویز فاز نوسانساز اا ولود مشدد  RLCسر

روش فعالساز

مشددها ماتبا ار ایجاد مقاومت مبفا

توسط تقویتکببده ا مبظور گذ مقاومت مشدد ،در واق ،تغییر
میزان مقاومت مدار است .در ساختار شکل ( )7مقاومت مدار
صر نظر از مقدار آن توسط تقویتکببده لهت ارقرار شرایط
نوسان گذ

گردیده است .شکل ( ،)3ساختار و میزان نویز فاز

نوسانساز شکل ( )7اا ولود گ ق اازخورد فعال را نشان مادهد.
نتایج نشان مادهد ک نویز فاز تغییر محسوسا نداشت ک
ایانگر مستقل اودن مقدار نویز فاز از مقدار مقاومت مشدد است.
نویز فاز اراار اا  888/1 dBc/Hzدر آفست فرکانسا 899 kHz
است.
اا در نظر گرفتن مشدد  RLCسر ارور مقاال:

مقدار ام دانس ورود اراار است اا:
()9

)

(

ک نشان مادهد مقدار گقیقا ام دانس تبها تاا R ،اوده و
مستقل از فرکانس است .لذا در ،راگا نوسانساز انتباب عبرر
تقویت کببده اا اهره مباسب ک اتواند ت فا مشدد را گذ کبد
از اهمیت اسزایا ارخوردار است .زیرا توان ت فاتا مدار ثاات و
تبها تاا ،مقدار  Rاست.
شكل ) :(7نوسانساز اا ولود مشدد  RLCسر
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() )5

)

(

(

)

(

رااط ( )5نشان مادهد ک مقدار گقیقا ام دانس تبها تزاا،
 Rنیست و ا مقدار  Cو  Gو  ωیعبا فرکانس نیزز اسزتاا دارد.
شکل ( )89ساختار و مقدار نویز فاز نوسانسزاز ازا ولزود مشزدد
فوق را اراار اا  -39/79 dBc/Hzنشان مادهد.

(آ)

(الف)

(ب)
شكل ) ( : (3آ) نوسانساز اا مشدد سر  RLCفعال (ب) نویز فاز

| |
)
| |

()4

)

)

(
(

(

| |

وG

ایبك ساختار مشدد شزکل ( )6کز  Rاز صزور سزر
ا صور مواز ت فا س ف و خازن را ا ترتیب نشان مزادهبزد،
در نظر اایرید.

(ب)
شكل )( :(11آ) نوسانساز اا ولود  Rو  Gا عبوان ت فا مشدد
(ب) نویز فاز

ام دانس کل اراار است اا:

www.SID.ir

شکل ( ،)88ساختار و نویز فاز مشدد شکل ( )89را ک ت فا
آن از روش فعززالسززاز لاززران شززده اسززت ،نشززان مززادهززد.
اندازهگیر نویز فاز نشان مادهد ک اا ولود گ ق فعال نویز فاز
ا مقدار  -888/8 dBc/Hzکاهش یافت است.
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(آ)

شكل ) :(12نویز فاز نوسانساز اا ولود مشدد  RLCادون ت ف و
مشدد اا ت فا س ف و خازن در دو گالت ولود و ناود گ ق
اازخورد فعال
ابااراین ،نوع ساختار مشدد در تعیین گ ق اازخورد و انتباب
تقویتکببده تاثیر ا سزایا دارد .در ساختارهایا ک ت فا مشدد
ا  C ،Lو  ωاستاا ندارد ،تقویتکببده اا ارآوردن شرایط نوسان،
ت فا مدار را ا ،ور کامل گذ مانماید .در چبین ساختارهایا،

(ب)
شكل )( :(11آ)نوسانساز اا ولود اازخورد فعال و  Rو  Gا عبوان
ت فا مشدد (ب) نویز فاز

در ساختار شکل ( )3فعزالسزاز مشزدد از عازارتا ایجزاد
مقاومت مبفا و تغییر مقدار مقاومت مشدد تزاثیر رو میززان

اضاف نمودن گ ق اازخورد اضافا ا مبظور فعال ساز مشدد ک
معادل اا یك مقاومزت مبفزا اسزت تزاثیر در اهازود نزویز فزاز
نبواهد داشت .در ساختارهایا ک مقاومزت از ،زور مسزتقیم در
مسیر اازخورد قرار ندارد و ت فا مدار تاا ،مقادیر س ف ،خزازن و
فرکانس است ،اضاف نمودن گ ق اازخورد فعال اضافا ا مبظزور

لاران ت فا موثر است.

نویز فاز نداشت .ع ت این است ک ت فا تبها تاا ،مقاومت مشدد

 .7نتيجهگيری

شرایط نوسان آن را گذ ماکبد .در ساختار شکل ( ،)88اا فعال

فعال نمودن مشددها ا مبظور لاران ت فا

اوده و تقویت کببده مستقل از مقدار مقاومت ا مبظزور ارقزرار
ساز  ،میزان نویز فاز تفاو قاال مالگظ ا را نشزان داد .دلیزل
این اختال ت فا مشدد است ک تاا ،هم عباصر و فرکانس نیز
اوده ،تقویتکببده ا تبهایا قادر ا گذ هم ت فزا نیسزت و
ضریب کیفیت ساختار کاهش مایااد .از آنجزایا کز نویزفزاز ازا

و اا اردن ضریب

کیفیت ،اگر چ ایده موثر در تحقق فی ترها است ،ا عبوان یك
راهکار همواره مباسب در ،راگا نوسانساز اا نویز فاز کم
نماااشد .مشددهایا ک ت فا داخ ا آنها ا مقادیر س ف،خازن
و فرکانس استاا ندارد ،تبها اا قرار گرفتن در گ ق اازخورد

مرا ،معکوا ضریب کیفیت رااط مستقیم دارد ،هر چز ضزریب

نوسانساز و لاران ت فا  ،نویز پاییبا را نتیج مادهبد .اما

کیفیت پا ینتر ،میزان نویز فاز ایشتر خواهد اود .لذا اهرهگیر از

مشددهایا ک ت فا آنها ا پارامترها دیار مدار از لم س ف،

روش فعزال نمزودن مشزددها در ایزن گالزت در گزذ ت فزا و

خازن وااست است ،ا مبظور لاران کامل ت فا شان ،ا اازخورد

اا رفتن ضریب کیفیت و کاهش نویز فاز موثر است .شزکل ()82

مجزایا ک ا یك عبرر فعال لهت ایجاد مقاومت مبفا مترل

مقدار نویز فاز در گالت ها مبت ف از لم مشدد  RLCازدون

است ،نیاز دارد .در واق ،ساختار مشدد تعیین مانمایید ک

ت ف و مشدد اا ت فا س ف و خزازن در دو گالزت ولزود و نازود

فعالساز در عم کرد نوسانساز ما تواند موثر اوده و یا تغییر

گ ق اازخورد فعال را نشان مادهد ک نتایج گاصل از اررسزا را

در میزان نویز فاز ایجاد نکبد و فعالساز مشدد ا مدل مشدد و

ا ،ور یكلا مقایس ماکبد.

لایااه آن در ساختار نوسانساز است.
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Abstract
The importance of reducing the oscillator phase noise in most radio equipment, including
communication systems, radio sensors and radar, has led to many solutions, one of which is the
activation of resonator in the oscillator structure. In this paper, by presentation and analysis of x
cases it is shown that the correction of the phase noise by activation of the resonator depends on
the model of the resonator and its position in the oscillator and does not happen in all cases. It is
also, shown that designing oscillators using extra active feedback loop is not always effective in
reducing phase noise. Resonators whose equivalent resistance is in the path of the oscillator
loop, do not require an extra active feedback loop in order to obtain the desired phase noise, and
the losses are fully compensated by the amplifier which also plays the circuit oscillation role.
Two oscillator structures; a series RLC resonator and an RLC resonator with resistor in parallel
to capacitor, are compared and the results show that the phase noise is not changed by the extra
active feedback loop in the first case but it is decreased by 18 dB in the second one.

Keywords: Resonator Losses, Active Feedback Loop, Phase Noise, Oscillator
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