
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  No. 15-F-AAA-0000 

به  يكربن وبينانوت با استفاده از يفعال اتصال مواز لتريف يطراح
  قدرت يها  ستميناخواسته در س يها كيمنظور حذف هارمون

 

 سيد مهدي قدمگاهي 

  برق الكترونيك دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب كارشناسي ارشد
  شركت مديريت توليد برق ري 

  ايران، تهران
st_sm_ghadamgahi@azad.ac.ir  

 
 

  مصرف    باعث ايجاد ،ها يهاد گسترش استفاده از نيمه —چكيده 
در  ياثرات نامطلوب قدرت شده كه  يها در سيستم ينوين  يها كننده

در مصرف  ييكاهش تلفات و صرفه جو. آورند يسيستم به وجود م 
، انتقال و مصرف  ديتول يستمهايمهم مورد توجه در س از مسائل  يانرژ
تلفات در  شيافزا عوامل  نيتر يصلاز ا يكي. است  يكيالكتر يانرژ
است كه  يخط ريغ ياز وجود بارها يناش يكياعوجاج هارمون ،ستميس
 نياز مهمتر. رنديگ يمورد استفاده قرار م لترهاي، انواع ف مقابله با آن  يبرا

 انيمناسب جر دي، تول يمواز فعال  يلترهايكنترل عملكرد ف يبخش ها
در    CNT بر  يمبتن  OTA كننده تيتقو زمقاله ا نيدر ا.ست ا لتريمرجع ف
جهت كاهش  يرخطيدر حضور بار غ  APF  كنترل ستميس كي يطراح

توان ،  بيضر شي، كاهش تلفات ، افزا انيجر يكياعواج هارمون  زانيم
قرارداده و دو  يرا مورد بررس   شده است يطراح ،بهبود سرعت پاسخ

  CMOS  يها  OTA شده و با  شنهاديپ    CNT بر يمبتن  OTA ساختار از 
شامل استفاده از    CNT بر يمبتن  OTA دو  . شده است سهيمقا 

.  باشد يم   CNT بر  يمبتن   NMOS و   PMOS  يستورهايترانز
و براساس   HSPICE شده با استفاده از نرم افزار  شنهاديپ يساختارها

 يطرح ها يديكل يها يژگيو. اندشده   يطراح مترنانو 45 يتكنولوژ 
مقاومت  باند و  يپهنا ن،يانگيتوان م ،   DC مانند بهره ولتاژ  ،يشنهاديپ

بر   يمبتن يها  OTA مشاهده شده است كه . محاسبه شده اند يخروج
 CNT  با  سهيدر مقا CMOS-OTA  دارند ييباال ييكارا  .    

؛  يتوان مصرف؛     DC بهره ؛   ينانو لوله كربن —هاي كليدي  هواژ
OTA  

 مقدمه  .1

ژنراتورها، ترانسفورها،  ،ييك سيستم قدرت الكتريك يادوات اصل
اين تجهيزات .  باشند يو حفاظت م  خطوط انتقال، بارها و تجهيزات كنترل 

شرايط و  را در بهترين  يبه هم متصل شده اند تا امكان توليد انرژ يبه نوع
بار با  اكزن نياز مصرف كننده، و رساندن آن به مرتامي يمقدار الزم برا به 

همچون  يكيفيت برق در موارد .  را فراهم كنند يرقابت كيفيت و قيمت 
بدون    يولتاژ سينوس ،  فركانس ثابت، ضريب توان ثابت ، تعادل فازها 

 يكي.   [1]    شود يسنجيده م  سريع يتحمل خطا و بازياب يهارمونيك ، تواناي
 يم  OTA كننده  تيتقو يازفعال مو يلترهايبلوك ف يساختارها نيترمهم از 

 يجبران ساز انيجر قيشود كه با تزر يكنترل م  ينحو به  لتريف نيا. باشد 
 ic  وجود فركانس   . دينما  يم را حذف  انيجر يها كيبه شبكه ، هارمون

ند موجب توا يفعال متصل به شبكه م يلترهايدر ف رييباال و متغ نگيچيسوئ
 ليدل نيبه هم .شود )   EMI   (يسيالكترومغناطها و تداخل  كيهارمون  ديتول 
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كه ممكن است .شود  ياستفاده م نورتريا  يخروج گذر در  نييپا لترياز ف
   ،     باشد)  LC ( يخازن يسلف و يا  (L)  يسلف

  ) APF ( يشنهاديقدرت در طرح پ وياكت لتريف. 2

نشان  يجفت مواز يشده  ميتنظ  L-C  يتوپولوژ ي هيمطالعه بر پا نيا
اتصال  يانجام شود، ولتاژ رو يبار رييتغ  اگر . است 1داده شده در شكل 

 DC  به منظور نگه داشتن ولتاژ باس . كند يم رييتغ DC   مقدار مطلوب،   در
  . [2]   كند يم افتيرا در  Isα هم فاز  انيخازن جر

  
 يشنهاديپ  APF   نترلك ستميس كيشمات - 1شكل 

تك فاز    APF  يبرا يشنهاديكنترل پ ياستراتژ اگراميبلوك د 1شكل 
 كسوسازياست بار به عنوان بار  دهيكش  ريرا به تصو يخط ريبار غ كيبا 

مانند و  ينوسيس انيجر ، منبع   APF با  يزپس از جبرانسا. مدل شده است 
و بعد از  يقبل از جبرانساز انيرج  THD مقدار . در فاز با ولتاژ منبع است

 ياديو تا حد ز افتهيكاهش  انيجر  THD دهد مقدار  ينشان م يجبران ساز 
  . است افتهي شيقدرت افزا  بيضر

     يشنهاديپ كنترل ستميس يبلوك ها .2.1

 ليتشك  OTA شده كه از سه  يگذر طراح نييپا لتريف كي 2در شكل 
توسط ترانس   IL بار   انيجر .  كند يكار م  50Hz  شده و در فركانس 

   . [2.3]   شده است نيتام  CT انيجر

 
 OTA   گذر نييپا لتريمدار ف -2شكل 

نشان داده شده  3در شكل  OTA گذر و ضرب كننده  نييپا لتريمدار ف
 . است

 
    OTA   كننده فاز بر اساس سهيمدارمقا – 3شكل 

نشان  4شده در شكل  يحطرا  OTA دهنده فاز كه با دو  فتيمدار ش
   .برابراست   VS فاز با  در  يخروج گناليداده شده كه س

  
  Phase shifter مدار  -4شكل 

  OTA كننده  سهيمدار مقا لهيتواند بوس يكننده م سهيولتاژ مقا گناليس
   .بزند  نياست تخم نشان داده شده  5كه در شكل 

  
  OTA با   Comparator مدار  – 5شكل 

Clock  يمبتن التورياس يطراح مداركند كه  ياستفاده م ونيمدوالس از 
   .نشان داده  شده است   6در شكل   OTA بر 

  
  OTA بر  يمبتن  PWM مدار  – 7شكل 

 ياستفاده م  APF  يخروج گناليكنترل س يبرا  OTA مدار از دو  نيدر ا
طبق بر  كيتواند بصورت اتومات يم ونيمدوالس  يخروج گناليس. شود 
   .شود  يم سهيمقا   OTA بر  يمبتن يخروج گناليكه با س   IB2  هيپا انيجر
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      CNT  بر اساس   OTA    يساز هيشب . 3 
فوق و كاهش  يشنهاديباالبردن سرعت مدار پ جهت ق،يتحق نيدر ا

استفاده از   يايبه منظور درك مزا يانرژ در مصرف  ييتلفات و صرفه جو
 CNTFET ، ر از دو ساختا OTA  بر  يمبتن CNT    شده و با  شنهاديپ OTA  

شامل استفاده از     CNT بر  يمبتن  OTA دو . شده است  سهيمقا  CMOS  يها
را  باشد، كه آن يم  CNT بر  يمبتن  NMOS و   PMOS  يستورهايترانز

 NCNT-PMOS-OTA  يريشامل بكارگ يگريو د م،يكرده ا ينامگذار 
را  باشد، كه آن يم  CNT بر  يمبتن  PMOS و   NMOS  يستورهايترانز 
 PCNT-NMOS-OTA  شنهاديپ يساختارها. باشد يم م،يكرده ا  ينامگذار 

نانومتر   45 يو براساس تكنولوژ  HSPICE شده با استفاده از نرم افزار 
مانند بهره ولتاژ  ،يشنهاديپ يطرح ها يديكل يها يژگيو. شده اند يطراح

 DC  محاسبه شده اند يباند و مقاومت خروج يپهنا  ن،يانگيم ، توان .
  CMOS-OTA با   سهيدر مقا  CNT بر  يمبتن يها  OTA مشاهده شد كه 

  PCNT-NMOS OTA درصد در  44 دحدو  DC بهره . دارند ييباال ييكارا
-CMOS با  سهيدر مقا  NCNT-PMOS OTA درصد در  3/69  و حدود 

OTA  درصد در  18/24حدود   نيانگيتوان م. تاس افتهي شيافزا PCNT-

NMOS OTA   درصد در  98/14و NCNT-PMOS OTA  با   سهيدر مقا
 CMOS-OTA   يريشمگچ شيافزا زين يمقاومت خروج. است افتهيكاهش 

با  سهيدر مقا يباند كوچك ياما به پهنا. داشته است   CNT بر  يمبتن  OTA در 
 CMOS-OTA  ها نشان  يساز هيشب  يبررس نيالوه براع. مينائل شده ا
 نهيبا استفاده از مقدار به توانديم  CNT بر  يمبتن يها  OTA  ييكه كارا دهديم
 CNT  يعني(       ها  N  (شود ادهبهبود د شتريب.   

  ترانزيستور اثر ميداني نانو لوله كربني . 3.1

تك  يكربن ينشان داده شده ، نانولوله ها )الف(7  همانطور كه در شكل 
هستند كه به طور معمول در  يتيگراف يها در واقع لوله  (SWCNT) 1جداره

 دهيچيپ تيگراف  هيال كيتوان به عنوان  يآنها را م. انتهاها پوشانده شده اند
نانومتر و  1حدود  نهاقطر آ. تصور كرد كپارچهي لندريس كي انيشده در م
 يداده م حيترج  MWCNT  آنها نسبت به. باشد يم كرونيچند م طول شان 

ساخت هم محور از  كيمانند     MWCNT   .هستند نهياما پرهز شوند
 SWCNT  قطر . رسد يبه نظر م اليكابل كواكس هيها شب MWCNT   در
آنگستروم  4/3 هيال نيو فاصله ب كند يم ريينانو متر تغ 50تا  5محدوده  

                                                           
1 Single wall carbon nanotube 

حال،  نيبا ا. نمود ديتول يحتبه را توان يبزرگ م  يآنها را در مقدار ها. است
منحصر به فرد آنها را  ممكن است خواص  يساختار وبيو ع دهيچيساختار پ

تواند توسط  يم  SWCNT   در  تيگراف يپوشش ورق ها. كم جلوه دهد
بردار  اي يتيراليبردار كا صطالحاً، كه ا   (n, m)       ياز شاخص ها جفت  كي

نشان داده شده  )ب( 7  در شكل ( شود  داده  شي، نما شود يم دهيانباشتن نام
   (θ)   راليكا  هيو زاو راليها براساس بردار كا  SWCNT سه نوع از ). است

باشد ، از     و    n=m=0 است اگر   Armchair نوع   SWCNT . وجود دارند
است ا اگر   Chiral باشد و از نوع     و    n=m=0 است اگر   Zig- Zag نوع 

 n=m=0    [8-4].قرار گرفته باشد      و       نيماب       و  

   
  )الف (  )                        ب (  

  SWCNT مختلف  يساختارها    )ب(     انواع مختلف ،   )الف( : 7شكل 

 يعني دهد، يرا نشان م  CNT كاربرد مهم از  كياز  يكيشمات 8شكل 
  كيدر .    (CNTFET)   يكربن ه نانو لول يدانياثر م ستوريترانز

 CNTFETيمواز بي، كانال از ترك  SWCNT  ينواح. شود يها ساخته م 
  CNT شده هستند و كانال  نگيبه شدت دوپ ينواح نيسورس و در 

شامل حمل و نقل   CNTFET مهم   يها تيمز. اشدب ينشده م نگيدوپ
نمودن   ويدرا انيجر تحرك باال، تيبار ، قابل يحامل ها يبعد كي كيبالست

   . باشد يكوچك م يليخ يبزرگ و توان مصرف

  
 CNTFET  كي كيشمات: 8شكل 
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 تقويت كننده ترارسانايي عملياتي .  3.2

كنترل  انيمنبع جر كيدر واقع  ياتيعمل ييكننده ترارسانا تيتقو كي
 باشد يم  OP-AMP  كي هيجنبه ها شب يليخ از   OTA . باشد يكننده ولتاژ م

 اسيبا انيجر كي يدارا   OTA  كي. دارد ييباال يليخ يو امپدانس خروج
 تيقابلو  يريانعطاف پذ يها يژگيباشد كه مسئول و يم  Iabc  يخارج
. دهد يرا نشان م  OTA  كيسمبل  9شكل . باشد يم  OTA  كي  ميتنظ

 OTA  اش   يبهتر است برحسب ترارسانا  (gm)    به عوض بهره ولتاژ
   :شود يم انيب ريتوسط رابطه ز  OTA  كي يخروج انيجر. شود فيتوص

IOUT = gm (V1-V2)                                         (1) 
 يها ناليدو ولتاژ در ترم   V2 و    V1  ،ييترارسانا  gm در رابطه فوق 

  [10-9]. هستند  OTA  يورود

  
  OTA  كيسمبل : 9شكل

3.3 OTA هاي پيشنهادي براساس CNT 

 CMOS شده و با  يطراح  CNT بر  يمبتن  OTA دو  ق،يتحق نيدر ا

 OTA  كي  10  شكل . شده است سهيمقا  CMOS OTA   دهد  يم را نشان .
 OTA  نرم افزار  از  استفاده  نانومتر با  45 يها براساس تكنولوژ HSPICE  

از  يكي  يمدار اگراميد  11شكل . گرفته اند قرار  يساز هيو شب يمورد طراح
 OTA   براساس  يشنهاديپ يها CNT  نيا. دهد  يرا نشان م  OTA   از
 CNTFET  نوع   يها  N  يستورهايترانز ها و از   نكيبه عنوان س  PMOS  

  PMOS-  NCNT را   OTA    نيا. ميكن يبه عنوان سورس ها استفاده م يسنت
  CNT  براساس  يگريد يهادشنيپ   OTA به طور مشابه، . ميكن يم ينامگذار

  NMOS  يستورهايو از ترانز ها  نكيس به عنوان   P نوع   يها  CNTFET از 
 .كند يم سورس ها استفاده  به عنوان  يسنت

  
  CMOS براساس   OTA : 10شكل

 

  
   يشنهاديپ  PMOS-NCNT-OTA : 11شكل 

 يريگ جهينت   

   ورهاستيدر تعداد ترانز رييمقاله، اثر تغ نيدر ا   (N)   عملكرد  يبر رو
مشاهده    .  گرفت مورد مطالعه قرار   CNT براساس  يشنهاديپ  OTA دو  يكل

و تعداد  دهد يم  رييتغ يشد كه تعداد نانو لوله ها عملكرد را بطور قابل توجه
داشته  يتا عملكرد مطلوب ردياستفاده قرار گ مورد  ديشده نانولوله ها با نهيبه
       .ميباش

 كه بهره  دهد يدر تعداد نانولوله ها را نشان م شيافزا 12 شكل DC   را
حال،  نيبا ا . دهد يم شيافزا  CNT بر   يمبتن يشنهاديپ  OTA در هر دو 

ممكن است   نيا. وجود دارد  DC   اشباع در بهره  شود يم N> 15   كه  يهنگام
عالوه . مجاور باشد يه هابزرگ نانولول تعداد  ليو به دل ياثر غربالگر ليبه دل
-NMOS با  سهيدر مقا  PMOS-NCNTFET-OTA در   DC بهره  ن،يبرا

PCNTFET- OTA  يتوان به مقاومت خروج يم را  نيا. باشد يم شتريب 
دهد   ينشان م 13شكل . نسبت داد  PMOS-NCNTFET-OTA بزرگ در  

 يم نيا. ابدي يم شيافزا ستورهايدر تعداد ترانز شيبا افزا نيانگيكه توان م 
 شيافزا 14شكل . باشد   N  شيافزا اي ويدرا انيجر در  شيافزا ليتواند به دل

 شيكه افزا يياز آنجا . دهد يتعداد نانو لوله ها را نشان م شيباند با افزا يپهنا
 شينمودن را افزا ويدرا تيقابل جهيو در نت  ييدر تعداد نانو لوله ها ترارسانا

 ليباند ، به دل يدر پهنا شيافزا. ابدي يم شيباند افزا يهناپ نيبنابرا  دهد، يم
-NMOS-PCNTFET ، در   NMOS- PCNTFET كم در  يخروج مقاومت 

OTA  با  سهيدر مقا PMOS-NCNTFET-OTA  15شكل . باشد   يم شتريب 
در تعداد نانو لوله ها در كانال  شيبا افزا يدهد كه مقاومت خروج ينشان م

تعداد نانو لوله ها در واقع معادل با  در  شيكه افزا يياز آنجا. بداي  يكاهش م
و  ابدي يم شيافزا ويدرا انيجر نيبنابرا باشد،  يماسفت م كي يپهنا شيافزا
  .ابدي يكاهش م يخروج مقاومت  جهيدر نت
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  N با   DC در بهره  راتييتغ: 12شكل

  
  N با  نيانگيدر توان م راتييتغ: 13شكل

  
  N با   dB-3  باند  يدر پهنا راتييتغ: 14شكل

 

،   CMOS-OTA بهره و فركانس  ينمودارها 18و  17، 16شكل 
 NMOS-PCNFET-OTA   و PMOS- NCNFET-OTA  يرا نشان م 

 يم  نيباالتر  CNT بر  يمبتن يها  OTA شود كه بهره در  يمشاهده م. دهد
با  سهيدر مقا  CNT بر  يمبتن يها  OTA باند در  يحال، پهنا نيبا ا. باشد

 CMOS-OTA  ستكم ا.   

  
  N با  يمقاومت خروج رييتغ: 15شكل

  

  
  CMOS-OTA  يبرا  DC نمودار بهره : 16شكل

  

  
  NMOS-PCNFET-OTA  يبرا  DC نمودار بهره : 17شكل 

  

  
  PMOS-NCNFET-OTA  يبرا  DC نمودار بهره : 18شكل

  
ارائه   CNTFET بر  يمبتن يها  OTA  يساز هيو شب يمقاله، طراح نيدر ا
   :شدند سهيمقا و  يطراح  OTA سه . ديگرد

•  CMOS-OTA     
•  OTA   با استفاده از PMOS   به عنوان بارها و N CNTFET   ها به

   ورهايعنوان درا
•  OTA   با استفاده از NMOS   به عنوان بارها و P CNTFET   ها به

   ورهايعنوان درا
را  يين داد كه استفاده از نانو لوله ها در ماسفت كارانشا يساز هيشب يبررس

،  افتهيبطور مؤثر كاهش  يتوان مصرف. خواهد داد  بهبود  يبطور قابل توجه
بطور قابل  زين  DC و بهره  افتيخواهد  شيافزا ريسرعت بطور چشمگ

  OTA  ييامشاهده شد كه كار ن،يعالوه بر ا. افتيخواهد  شيافزا يتوجه
 توان يم     ) N  يعني(ها   CNT  نهيرا با استفاده از تعداد به  CNT بر   يمبتن يها
   .داد شيافزا شتريب

  



  قدرت يها  ستميناخواسته در س يها كيمنظور حذف هارمون به  يكربن وبيبا استفاده از نانوت يفعال اتصال مواز لتريف يطراح
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