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مدار محدود کننده  این مقاله طراحی و شبیه سازی یک در -چکیده

سیستم تولید منبع تغذیه برای استحصال انرژی از امواج رادیویی برای  جدید

این مدار محدود کننده نسبت به مدارات محدود کننده ارائه شده است. 

یانی  برای کاربرد مذکور متداول از  ،هستندکه بطور معمول از نوع جر

یان جای محدودباشد بدین معنا که بهولتاژی مینوع  کردن جر

مدار  کند.مقدار ولتاژ خروجی خود را محدود میخروجی، 

پیشنهادی، با توجه به ساختار آن خروجی خود را در دو سطح ولتاژ 

کند. در سطح ولتاژ باال، اجازه افزایش باال و ولتاژ پایین محدود می

دهد و همچنین در این مدار بیش از حد ولتاژ خروجی خود را نمی

ی آن کمتر از سطح پایین کاری آن محدودکننده، چنانچه ولتاژ ورود

   گرداند.باشد نیز خروجی خود را قطع می

 TSMCهمچنین مدار محدود کننده ارائه شده در تکنولوژی  

CMOS 180nm سازی با است. شبیهسازی شدهطراحی و شبیه

 صورت گرفته است. ADSافزار نرم

یانیواژه نده محدودکنمدار  ،های کلیدی : مدار محدودکننده جر
 ولتاژ.

 تغذیه: سیستم  -۱

RF - DC Limiter Requlator

Vref 

Antenna Other 
Circuits

 
 شمای کلی سیستم منبع تغذیه پیشنهادی .۱-۱شکل

بطور معمول در یک برچسب شناسایی رادیویی، در شمای کلی  ١-١شکل 

شود و سپس توسط مدارات توسط آنتن دریافت می RFابتدا سیگنال ورودی 

 رسد. از آنجا که این سطحسطح مطلوب میکننده ولتاژ، مقدار دامنه آن بهبرابرچند

له گر است بستگی دارد، با کاهش فاص، به توان ورودی که خود تابع فاصله از قرائت

دن آسیب دییابد و برای جلوگیری از مقدار سطح خروجی چند برابر افزایش می

کننده قرار دهیم. در مرحله بعد مدار الزم است در مدار تغذیه یک مدار محدود

ه شود تا کننده ولتاژ دادکننده به یک تثبیتبرابرنیاز است ولتاژ خروجی مدار چند

دارد. بطور معمول در مدارات ولتاژ خروجی را در مقدار ولتاژ ثابتی، نگه

 باشد، که این ولتاژ توسطیک ولتاژ مرجع میکننده، خروجی مضربی از تثبیت

های به طراحی بخش بعدهای شود. در بخشبخش تولید ولتاژ مرجع ایجاد می

 خواهیم پرداخت.  محدودکننده

 

 : محدودکننده مدار-۲

کردن اثرات افزایش توان دریافتی وظیفه این بخش از مدار، محدود

د مدار خللی وارد نکرده باشد. این مدار در حالت عادی برروی عملکرمی

دهد اما زمانی که توان ورودی (دریافتی) کارکرد خود ادامه میو مدار به

بصورت ناگهانی افزایش یابد، این مدار فعال شده و خروجی را قطع 

کننده جریانی، در اثر افزایش ولتاژ ورودی به مدار، نماید. در محدودمی

دهنده ساختار این ، نشان۲-۱شکلشود. مقدار جریان خروجی محدود می

 ولتاژی سطحاز کوچکتر  طراحی این  در .]۱[باشد کننده مینوع محدود
در این  .استفاده شده است ولت ۸/۱میکرومتر، یعنی  ۱۸/۰استاندارد  در

جریان  BMانزیستور طور که مشخص است ترکننده هماننوع محدود

به  BVکننده زمانی که کند. در این نوع مدار محدودخروجی را محدود می

شروع به  BMاست، برسد ترانزیستور  thVحد مورد نظر که مقدار ولتاژ 

دهنده ، نشان۳-۱شکلکند. هدایت کرده و جریان خروجی را محدود می
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 باشد. در این شکل منحنی، تغییراتکننده میسازی مدار محدودنتایج شبیه

در مقابل تغییرات ولتاژ تغذیه کننده را نشان  BMجریان خروجی ترانزیستور 

 دهد.می

(W/L)NMOS = 1.8u/50u 

 
 

R

M1

M2

M3

M4

VB

MB

 
 

یانی  .۲-۱شکل  ]۱[محدود کننده جر

 
یان ترانزیستور محدود .۳-۱شکل  کننده برحسب تغییرات ولتاژ تغذیهجر

گونه که از منحنی مشخص است با افزایش ولتاژ ورودی، مقدار همان

، منحنی ۴-۱شکلکننده در حال افزایش است. جریان ترانزیستور محدود

است را در مقابل  BMسورس ترانزیستور  -که ولتاژ گیت  BVتغییرات ولتاژ 

طور که مشخص است با افزایش دهد. همانتغییرات ولتاژ تغذیه نشان می

است و زمانی که مقدار ولتاژ در حال افزایش BVمقدار  CCVلتاژ تغذیه و

باشد میلی ولت می ۲۰۰نیز  BVرسد، مقدار ولتاژ ولت می ۴کننده به تغذیه

کند و جریان آستانه میو در این زمان ترانزیستور شروع به هدایت زیر

ستور ترانزی باشد و با افزایش آن جریان درینعبوری از آن بسیار ناچیز می

BM کند. شروع به افزایش می 

 
 CCVدر مقابل ولتاژ تغذیه  BVتغییرات ولتاژ  .۴-۱شکل

 
یان ترانزیستور  .۵-۱شکل  BVدر مقابل تغییرات ولتاژ  BMتغییرات جر

 
یان خروجی مدار محدودکننده  .۶-۱شکل  به پالس ورودیپاسخ جر

کننده به پالس ورودی ، پاسخ جریان خروجی مدار محدود٦-١شکل

گونه که مشخص است این مدار جریان خروجی را دهد و همانرا نشان می

گونه اثری برروی ولتاژ خروجی نداشته و پالس ولتاژ اما هیچکند محدود می

های این نوع گردد که این یکی از چالشورودی در خروجی ظاهر می

کننده پیشنهادی را نشان ، مدار محدود۷-۱شکلباشد. کننده میمحدود

در مقایسه با مدار محدود کننده  PMOSدهد، که در آن یک ترانزیستور می

استفاده شود خروجی  PMOSجریانی اضافه شده است اگراز ترانزیستور 

باشد در حالی می orومت خروجی آن برابر شود و مقااز درین آن گرفته می

باشد و مقاومت استفاده شود خروجی از سورس می NMOSکه اگر از 

دیده شده در آن برابر 
m mbg g�

اساس از ترانزیستور باشد و براینمی 

PMOS کنیم. در این مدار زمانی که ولتاژ ورودی از حد قابل استفاده می

روشن شده و در  P_BMشود که ترانزیستور یابد، باعث میقبولی افزایش می

CCV 
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ناحیه اشباع قرار گیرد و ولتاژ خروجی، ورودی را دنبال کند و در حالی که 

وان ایش تقطع است، با افزایش ولتاژ ورودی، که بخاطر افز BMترانزیستور 

 کندباشد، خروجی این مبدل افزایش پیدا میمی RF_DCورودی به مبدل 

 BMور گر باشد، ترانزیستتواند ناشی از تغییر فاصله قرائتکه این نیز می

شود تا با افزایش بیش از حد کند و این باعث میشروع به هدایت می

محدود کند. روشن شده و مقدار ولتاژ خروجی را  BMورودی، ترانزیستور 

u50= 1.8u/1 PMOS(W/L) 

u= 1.8u/50 MOSN(W/L) 

 

R

M1

M2

Mt

Mn-1

VB

MB

Vout

MB_P
VB_P

 
 کننده پیشنهادیشکل مدار محدود .۷-۱شکل

در مقابل تغییرات  P_BVدهنده منحنی تغییرات ولتاژ ، نشان٨-١شکل

شود. نمایش داده می CCVکننده است که با ولتاژ ورودی به مدار محدود

 P_BMتوان دید که چه موقع ترانزیستور گونه که مشخص است میهمان

مقدار ولتاژ سورس  P_BV وروشن خواهد شد زیرا تفاضل ولتاژ ورودی 

 B_PMرانزیستور در ت thVازدهد و زمانی که بیشتر گیت ترانزیستور را می

 BVنیز تغییرات ولتاژ  ٩-١شکلشود، این ترانزیستور روشن خواهد شد. 

افزایش  کند که بادهد بیان میدر مقابل تغییرات ولتاژ منبع تغذیه نشان می

شد، روشن خواهد BMولتاژ ورودی، به ازای چه مقدار ولتاژ ترانزیستور 

ولت بیشتر شود  ۵/۲گونه که مشخص است زمانی که ولتاژ ورودی از همان

به  BVانی که شود تا زماین ترانزیستور وارد ناحیه هدایت زیر آستانه می

ولت  ۸/۴میلی ولت برسد که مقدار ولتاژ ورودی نزدیک  ۴۰۰نزدیکی 

هدایت کرده و خروجی  BMباشد. در این مقدار ولتاژ ورودی ترانزیستور می

 کند. مدار محافظ را قطع می

 

 
 CCVدر مقابل تغییرات  B_PVتغییرات ولتاژ  .۸-۱شکل

 
 CCVدر مقابل تغییرات ولتاژ  BVتغییرات ولتاژ  .۹-۱شکل

دهنده تغییرات ولتاژ خروجی بر حسب ولتاژ ورودی ، نشان١٠-١شکل

شود زمانی که ولتاژ میطور که در منحنی یاد شده دیدههمانباشد. می

شود، ولتاژ خروجی، ولتاژ ورودی را ولت بیشتر می ٧/٠ورودی از مقدار 

ولت بیشتر شود، مقدار  ٧/۴که ولتاژ ورودی از مقدار کند تا آندنبال می

 یابد. کاهش می BMولتاژ خروجی به سبب هدایت ترانزیستور 

 
 برحسب تغییرات ولتاژ ورودی OUTVتغییرات ولتاژ خروجی  .۱۰-۱شکل

CCV 
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یان ترانزیستور  .۱۱-۱شکل  CCVدر مقابل افزایش ولتاژ  BMتغییرات جر

برحسب ولتاژ ورودی گویای  BMجریان ترانزیستور  منحنی تغییرات

ولت، جریان  ۲/۴این مطلب است که با افزایش ولتاژ ورودی از مقدار 

افزایش یافته و بدین سبب، مقدار ولتاژ خروجی محدود  BMترانزیستور 

هائی که در مدارات الکترونیکی مورد بررسی قرار شود. یکی از پاسخمی

ت عملکرد سیستم مورد باشد که بواسطه آن سرعگیرد پاسخ پله میمی

کننده پیشنهادی ، پاسخ پله مدار محدود۱۲-۱شکلشود. سنجش واقع می

ود خکند که در مورد پاسخ پله مدار بخوبی بکار دهد و بیان میرا نشان می

 دهد. ولت را نمی ۲ادامه داده و اجازه افزایش ولتاژ خروجی به بیش از 

 
 کننده پیشنهادیپاسخ پله مدار محدود .۱۲-۱شکل

دهنده پاسخ جریان خروجی مدار ، همچنین نشان۱۳-۱شکل

باشد، که این مدار کننده پیشنهادی به ولتاژ پله ورودی میمحدود

کننده، بعد از افزایش ورودی مقدار جریان زیادی را از خود به زمین محدود

 دهد. ور آن را به سیستم نمیعبور داده و اجازه عب

 
یانی مدار محدود .۱۳-۱شکل  ی پیشنهادی به پله ورودیکنندهپاسخ جر

 بندی: جمع -۳

معرفی معماری بکار رفته در سیستم استحصال در این مقاله در ابتدا به 

ای پرداختیم که جریان خروجی را تحلیل مدار محدود کنندهانرژی و سپس 

کرد و سپس به معرفی مداری پرداختیم که هم ولتاژ خروجی و محدود می

کرد و تغییرات جریان خروجی در برابر هم جریان خروجی را محدود می

 ولتاژ ورودی کمتر از مدار مذکور بود. 

ولتاژ  باشد و دارای می 0.1μwمصرف مدار مذکور بسیار کم و در حد        

شود و نمی (وصل) داریم و جریان به زمین شانت V۱.۲تا  ۰قابل تنظیم از 

 شود.به طبقه بعد منتقل می
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