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 مقدمه


های جمله گوشی اززایش استفاده از این تکنولوژی ها، افزون تکنولوژی و اف ی اخیر با رشد روزدههطی چند     

 شبکه های سنسور (،WLANشبکه های بی سیم محلی ) و (GPSسیستم های موقعیت یاب جهانی ) هوشمند،

اهمیت مدارات  وسیستم های هوشمندخانگی،   تی درح و صنعتی تجهیزات پزشکی و ها درآن کاربرد و سیم بی

 قیمت و بی به عملکرد بهتر،دستیا و  ی این مداراتها طراحی بهینهاین سیستم در فرکانس باال مجتمع آنالوگ و

های سیستم در نس باالهای فرکامهم ترین بلوک یکی از ئز اهمیت است.ی کوچکتر حاتوان کمتر و اندازه

دارای  ،های مخابراتیسیستمگیرنده های موجود در  ی فرستنده ها وامروزه کلیه ها هستند.1نوسانگر ،مخابراتی

 ی این بلوک ایجاد یک سیگنال متناوب سینوسی است.. وظیفهنس می باشندی فرکایک سنتزکننده

 

 

 گیرنده-ی یک فرستندهشکل )الف( بلوک دیاگرام ساده

 

 افتد.اتفاق مینویزفاز  ، نسی تغییرکندشکل طیف فرکا جا شود وبهجا صفر از گذرنقاط یک نوسانگر  اگردر    

  نتوان از -کندمی کاهش پیدا های موجودکه به علت محدودیت- را پهنای باند هرکاربر ،شودباعث میپدیده  این

 همین  به خاطر د.شوکاربران می افزایش تعداد محدودیت در این باعث ایجاد و. یک مقداری بیشترکاهش داد

                                                           
1oscillator 
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 این کم کردن اثر با هااین سیستم عملکرد بررسی بهبود،  شودمی ایجاد نویزفاز اثر در هااختالالتی که درسیستم

روی  بر بیشتر برای طراحان ایجادکرده است. حال سوال اینجاست که چرا های زیادی راپدیده عالقه مندی

 طبقات بعد کلیدزنی سخت در توان بامی نویزدامنه را زیرا ،گفت یدبا پاسخ در شود؟می تاکید ی نویزفازپدیده

  نوسانگرحل کرد.

سپس به بررسی  و ها پرداختهانواع ساختارهای آن ها ونوسانگرابتدا به بررسی اصول کلی  ، نامهاین پایاندر    

  GHZ2فرکانس  در 1بدریبا اتصال ضر LC نوسانگرطراحی  درادامه به تحلیل و .پردازیممیمفاهیم نویزفاز 

ADS  نرم افزار با استفاده ازکنیم؛ سپس می اقدام
در  پردازیم.می افزاری این مدارتحلیل نرم  به شبیه سازی و، 2

جا که ساخت نوسانگر فرکانس باال به صورت دهیم. اما از آنآخرگزارشی از ساخت این نوسانگر را ارائه می

descrete  دهد.  نوسانگری  در ی ساخت آن به صورت  مدار مجتمع را نمیکانات، اجازهگیرد، و امانجام نمی

 ایم.بایت طراحی کرده  و ساختهمگا122فرکانس 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 LC Cross coupled osc. 

2
 Advance Design System 
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 فصل اول: اصول کلی عملکرد نوسانگرها


 مقدمه
 

لی درحالت ک دارند. دریافت کاربرد ارسال و مسیر دو درهر توجه کردیم که نوسانگرهابخش مقدمه،  در     

این فصل  در کنند.می یک خروجی متناوب ایجادکردن، تقویت و فیدبک گرفتن با مداراتی هستندکه نوسانگرها،

 بپردازیم. هانوسانگرمختلف تحلیل های دیدگاه و هامدل ونوسانگر، ای نوسان یک پایه داریم قواعد قصد

 .نوسانگر چیست؟1-1


کند. وب به ورودی آن، درخروجی سیگنال متناوب تولید میال متنانوسانگرمداری است که، بدون اعمال سیگن    

 دهد.نوسانگر را به صورت بلوک دیاگرام نشان می 1-1شکل 

 

 سینوسی بلوک دیاگرام نوسانگر 1-1شکل

 

 کند.تبدیل می ACرا به ولتاژ  DCبا توجه به شکل باال مدار نوسانگر سینوسی  ولتاژ 

 

 شکل موج خروجی .انواع نوسانگراز نظر1-2


ای ، مثلثی و مربعی را تولید ها ازجمله شکل موج سینوسی ، دندان ارهتوانند انواع شکل موجنوسانگرها می   

 های زیر ترسیم شده است.کنند؛ که در شکل
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موج دندان  سانگرنو موج مربعی)ج( نوسانگر سینوسی)ب( نوسانگر شکل موج)الف( نظر از بلوک دیاگرام انواع نوسانگر 2-1شکل 

 موج مثلثی ای)د(نوسانگراره

 

 .قواعد پایه ای نوسان 1-3


به ها وکارآن پس باید ساز ؛کنندمی خروجی تولید ،که بدون ورودی مداراتی هستند هانوسانگرکه  جاآناز   

تبدیل به سیگنال  مروربه تا  دهند رشد وآن را، تولیدکنند مدار خود طریق نویزِ از را باشدکه ورودی خود ایگونه

)که  اعوجاج شکل موج ،شکل موججمله فرکانس  های آن ازنوسانگر باید مشخصهطراحی یک  در متناوب شود.

 توجه قرارگیرد. تلفات توان مورد پایداری و، شود(می ایجاد طریق نویزفازز ا

ی ی نحوهبیشتری درباره به شهود تا کنیممیساده بررسی  یک مدار در مفهوم پایداری را به طورخالصه ابتدا   

 در ؛دهیممی بررسی قرار مورد ها رانوسانگرتحلیل  دیدگاه در سپس دو کنیم. دست پیدانوسانگر یک  عملکرد

 مثال بررسی خواهیم کرد. چند را با هانوسانگرادامه انواع 

.مفهوم پایداری1-1-3
1
 یک مدار 

 

ییک سیستم مرتبه باشد.   سمت چپ محور ی آن درصهاست که ریشه های معادله مشخ سیستمی پایدار  

                                                           
1
 stablity 
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2  به صورت ، دوم استاندارد    2    2
 موازی داریم: RLC یک مدار در شود.تعریف می2

(1-1) 
 2  

1

  
  

1

  
 2 

 است با: های معادله مشخصه برابرریشه

(1-2) 
 1 2     √ 2   2

2 

 

 :که درآن

(1-3)   
1

2  
 

(1-4)  2
2  

1
  

    

 

 سه حالت ممکن است اتفاق بیفتد: برای این ریشه ها

2 ( فوق میرا ی حقیقی وریشه دو   2
2              1 

2  ( میرایی بحرانیو  ی برابرریشه دو   2
2             2 

2 ( زیرمیراو ی مختلط دو ریشه   2
2   3 

 

.دیدگاه فیدبک2-1-3
1
 در مورد نوسانگرها 



به خروجی را طریق آن بتوان بخشی از که از، داشته باشد فیدبکی وجود یک مسیر باید، یک نوسانگر در   

                                                           
1
feedback 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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