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 به این معنی که چگالی طیفی توان در این. برای نرخ تکرار پالس خاصی طراحی شدهاندUWB  بسیاری از فرستندههای رادیویی:چکیده
 این مسئله در. از محدوده توانی آن تجاوز میکند، منطبق نبوده و بهازای برخی از نرخهای تکرار پالسFCC  بهطور کامل با ماسک توان،فرستندهها
 با چگالی طیفیIR-UWB  یک فرستنده، در این مقاله.کاربردهای بیسیم برد کوتاه که به نرخ تکرار پالس متغیر نیاز دارند اهمیت به سزایی دارد
 تطبیقپذیری چگالی طیفی. طراحی شده استTSMC  شرکتCMOS  نانومتر180  در تکنولوژیOOK توان تطبیقپذیر مبتنی بر مدوالسیون
فرکانس بهمنظور/ با استفاده از تکنیک پیششارژ تکسیکل محدود محقق شده و از آشکارساز فاز، فرستنده با نرخ تکرار پالسUWB توان پالس
 نتایج شبیهسازی پساجانمایی نشان میدهند. نیز توسط فیلتر شکلدهنده تولید شده استUWB  پالس.گسترش محدوده آن استفاده شده است
-41/3 dBm/MHz  یعنی، در محدوده توان تشعشعی همسانگرد معادل،0/02-1/4 Gpps  بهازای نرخ تکرار پالس در بازه،که قله چگالی طیفی توان
 توان مصرفی کلی فرستنده در نرخهای تکرار، با در نظر گرفتن تمامی مدارات بهکار رفته. است3/38 dBm/MHz بوده و دارای تغییراتی برابر با
 مساحت ناحیه فعال تراشه بدون در نظر. است2/022 mW  و0/792 ،0/6235 ،0/293  بهترتیب برابر با1400 Mpps  و500 ،100 ،10 پالس
. است0/38 mm2  و اتصالSTG گرفتن بالشتکهای
.)PSD(  چگالی طیفی توان، مولد پالس،)IR(  رادیوی ایمپالس،UWB  فرستنده:واژههای کلیدی
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Abstract: Most of the ultra wideband (UWB) transmitters are designed for a specific pulse repeating rate (PRR). This means that the
power spectral density (PSD) in these transmitters is not completely adaptable to the FCC power mask and for some PRRs, it exceeds
the mask power limits. This is an important issue in short-range applications requiring a variable PRRs. In this paper, an on-off
keying (OOK) impulse radio ultra wideband (IR-UWB) transmitter with adaptive PSD is proposed in 180 nm TSMC CMOS
technology. The adaptivity of the PSD with PRR has been obtained using a limited monocycle precharge (LMPC) technique and
phase/frequency detector (PFD) has been used in order to expand its range. The UWB pulse has been generated based on shaping
filter. The results of post layout simulation show that the PSD peak value is kept closely below the equivalent isotropically radiated
power (EIRP) limit, i.e., -41.3 dBm/MHz in 0.02-1.4 Gpps with only the variation of 3.38 dBm/MHz. The overall power
consumption of transmitter including all of the circuits at PRRs of 10, 100, 500, and 1400 Mpps is only 0.293, 0.6235, 0.792, and
2.022 mW, respectively. The active circuit area excluding bonding pads and STG pads is only 0.38 mm2.
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 -1مقدمه
با توجه به افزایش تنوع استانداردها و کاربردهای فناوری بیسیم،
همجواری باندهای فرکانسی تخصیصیافته به تجهیزات طراحیشده در
این استانداردها ،به مسئلهای مهم در سیستمهای رادیویی تبدیل شده
است .فناوری  ،1UWBبهدلیل عملکرد بدون مجوز و ارسال و دریافت
داده با حداکثر توان چند دهنانو وات بر مگاهرتز ،راهحل مناسبی برای
این مسئله محسوب میشود .بهعبارت دیگر ،سیستمهای  UWBبا
توزیع توان سیگنال ارسالی در یک طیف فرکانسی  ،UWBچگالی
طیفی توان ( 2)PSDرا کاهش داده و درنتیجه میتوانند بهصورت
همجوار با سیستمهای باند باریک کار کنند .بنابراین ،فناوری  UWBبه
بهترین گزینه در کمینهسازی تداخل در محیطهای حساس
الکترومغناطیسی مانند بیمارستان و فضاپیما تبدیل شده است ].[2 ،1
وسیعبودن پهنای باند نهتنها موجب سادگی مدارها و کاهش توان
مصرفی سیستمهای  UWBشده ،بلکه لینکهای مخابراتی را در برابر
تداخلگرهای موجود در محیطهای با انعکاس باال مقاوم میسازد .از
طرفی UWB ،در مقایسه با استانداردهایی مانند بلوتوث و  Zigbeeاز
نرخ تکرار پالس ( 3)PRRبیشتر و توان مصرفی پایینتر برخوردار است؛
بنابراین ،این فناوری به گزینه مناسبی برای سیستمهای بیسیم برد
کوتاه و متوسط مانند  WSNو  WPANتبدیل شده است ].[1-3
مزایای مهم  UWBکه بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم از پهنای
باند وسیع ناشی میشوند ،عبارتاند از:


ظرفیت باالی کانال

در یک کانال  AWGNبا پهنای باند  ،Bحداکثر نرخ داده برای ارسال
بدون خطای سیگنال برابر است با:
)(1
C  B  log 1  SNR 
2

که در آن C ،حداکثر ظرفیت کانال و  SNRنسبت توان سیگنال به نویز
است .بنابراین ،با افزایش نمایی توان سیگنال و یا افزایش خطی پهنای
باند کانال میتوان ظرفیت کانال را افزایش داد .با توجه به پهنای باند
فوق وسیع فناوری  ،UWBنرخ داده خیلی باال بدون نیاز به افزایش
توان سیگنال قابل تحقق است ] .[3-5در ] ،[6یک فرستنده-گیرنده
 UWBمبتنی بر همبستهساز 4با نرخ تکرار پالس  2 Gppsپیادهسازی
شده است.
مقاومت در برابر تضعیف چند مسیری

انتقال سیگنال در کانال بیسیم با پدیده تداخل چندمسیری و
درنتیجه ،دریافت سیگنالهایی با توانها و تأخیرهای متفاوت توسط
گیرنده همراه است .درنتیجه ،ممکن است سیگنال دریافتی گیرنده
دچار اعوجاج و تضعیف شود .این مسئله در گیرندههای  UWBبرطرف
شده است ].[8 ،7 ،3


مکانیابی و فاصلهیابی دقیق

گیرندههای  ،UWBبهدلیل پهنای باند وسیع ،در مقایسه با گیرندههای
 GPSقادر به حذف مؤلفههای ناشی از چندمسیره بودن سیگنال و
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تخمین دقیق زمان ورود اولین مسیر سیگنال هستند .بنابراین،
مکانیابی دقیقتر فرستنده در اماکن بسته توسط گیرندههای UWB
امکانپذیر است ] .[9-12دقت این روش که مبتنی بر زمان انتشار
سیگنال است ،از رابطه زیر تعیین میشود ]:[13
)(2

1
8 SNR
2

Var{ˆ} 

که ̂ زمان تخمینزده شده و  βپهنای باند مؤثر است .بدیهی است که
دقت مکانیابی را میتوان با افزایش  SNRیا  βبهبود بخشید ].[13
فرستنده  ،5IR-UWBفناوری بیسیم جدیدی محسوب نشده بلکه از
قدیمیترین آنها است .اولین آزمایشات با استفاده از پالسهای
الکترومغناطیسی به اواخر قرن ( 19سال  )1886برمیگردد که هرتز و
مارکونی با استفاده از مولد  6SGو آشکارساز قابل تنظیم ،سیگنال پهن
باندی را در فضای آزاد ارسال و دریافت کردند .بهاینترتیب ،اولین
سیستم  UWBکه فرستنده مبتنی بر ایمپالس بود ساخته شد
] IR-UWB .[13 ،2بهدلیل ویژگیهایی مثل نرخ تکرار پالس باال ،توان
مصرفی پایین و نیز امنیت باالی دادهها که از توان تشعشعی همسانگرد
معادل ( 7)EIRPپایین ناشی میشود ،در اینترنت اشیاء و ،[14] WSN
کاربرد دارد.
در این سیستمها ،بهجای انتقال داده با استفاده از دامنه ،فاز و یا
فرکانس موج پیوسته در زمان ،مدوالسیون داده بهصورت حضور یا عدم
حضور انرژی در داخل محدوده فرکانسی وسیع و معین انجام
میشود .بهاینترتیب ،بهجای انتقال سیکلهای متعددی از یک موج
پیوسته ،میتوان از پالسهایی با دوره زمانی کوتاه که حاوی مقدار
معینی انرژی در باند فرکانسی از پیش تعیین شدهای هستند ،استفاده
کرد .از وجود یا عدم وجود پالس در بازه زمانی خاص ،برای انتقال
بیتهای صفر و یک استفاده میشود .ازآنجاکه عرض پالسهای ارسالی
بسیار کوتاه است ،نیازی به روشنبودن بلوکهای با توان مصرفی باال به
مدت طوالنی نیست ] .[15توان مصرفی پایین سیستمهای UWB
ناشی از همین ویژگی است.
در فوریه  FCC ،2002ماسکی را برای مخابرات  UWBدر اماکن
بسته و فضای باز منتشر کرد و باند فرکانسی  3/1-10/6 GHzبا EIRP
 -41/3 dBm/MHzیا  75 nW/MHzرا به آن اختصاص داد .البته
سیستمهای  UWBدر باند  0-3/1 GHzنیز طراحی میشوند .لذا،
بهدلیل نگرانیهای ناشی از تداخل سیستمهای  UWBبا سیستمهای
باند باریک همجوار FCC ،سیاستهای محافظهکارانهتری را در باند
فرکانسی  0-3/1 GHzاتخاذ کرده است .درواقع ،بهدلیل حساسیت
باالی سیستمهای باند باریک مانند  GPS ،GSMو  ،PCSسطح انرژی
انتشاری فرستندههای  UWBمیبایست در باندهای فرکانسی
 0/96-1/61 GHzو  1/99-3/1 GHzنسبت به باند 3/1-10/6 GHz
خیلی کمتر باشد .بهعنوان مثال ،حداکثر سطح چگالی طیفی توان
مجاز در باند فرکانسی  0/96-1/61 GHzبرای سیستمهای فضای باز
برابر با  -75/3 dBm/MHzاست .برای محافظت سیستمهای  PCSنیز
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حداکثر سطح  PSDمجاز در باند فرکانسی  1/99-3/1 GHzمیبایست
برای کاربردهای اماکن بسته و فضای باز بهترتیب ،بهاندازه  20 dBو
 10 dBکمتر از  -41/3 dBm/MHzباشد ].[16 ،15 ،1
مولدهای پالسی گزارششده قبلی ،معموالً از دامنه پالس ثابتی
برخوردارند .بنابراین ،عملکرد بهینه در هر کاربرد خاص ،مستلزم
طراحی خاصی نیز هست .از طرفی ،سطح توان انتشاری مولدهای
پالسی  UWBمیبایست در مجاورت محدوده  EIRPتعیینشده توسط
 FCCباشد .بدین ترتیب ،حداقل نرخ خطای بیت ( 8)BERو یا حداکثر
برد مخابراتی مورد نیاز تحقق مییابد .عالوهبراین در کاربردهای بیسیم
برد کوتاه مثل  ،9WUVSبرای تحقق کیفیت باالی مخابراتی بهازای برد
مخابراتی متغیر ،نرخ داده تطبیقپذیر و قابلتنظیم و سیگنال با دامنه
تنظیمپذیر از ضرورت ویژهای برخوردارند ] .[17این موضوع در کارهایی
مانند ] [18لحاظ نشده است .بنابراین در سالهای اخیر ،طراحیهایی
با ویژگی تطبیقپذیر مورد توجه محققین واقع شدهاند ].[19-21
سیگنالهای  UWBبه دو دسته کلی تقسیم میشوند:


سیگنالهای  UWBمبتنی بر حامل

سیگنالهای مبتنی بر حامل ،مدیریت فرکانسی بهتری دارند .به این
معنی که پهنای باند و فرکانس مرکزی سیگنال را میتوان با تنظیم
عرض پالس و فرکانس سیگنال حامل کنترل کرد .همچنین طراحی
بخشهای مختلف سیستم از جمله آنتن ،بهدلیل پهنای باند باریکتر
راحتتر است ] .[22یکی از روشهای متداول تولید سیگنالهای
مبتنی بر حامل ،روش باالبردن فرکانسی 10است که در آن ،پالس باند
پایهای تولید شده و با ضرب در حامل ایجادشده توسط نوسانگر محلی،
به باند فرکانسی مورد نظر انتقال مییابد .دامنه قله تا قله بزرگ و بازده
طیفی باال از مزایای این روش است ] .[23در این روش ،طیف پالس در
باند پایه مشخص میشود که کنترل آن را راحت میکند ] .[24از
چالشهای روش ذکر شده ،زمان گذرای زیاد نوسانگر  LCبه هنگام
خاموش و روشن شدن است که پهنای باند خروجی را محدود میکند.
در ] ،[25برای کاهش این زمان گذرا ،با کلیدزنی زودتر یک طرف از
نوسانگر نسبت بهطرف دیگر ،جریان بزرگی از سلف جاری شده و
شرایط اولیه بزرگی ایجاد شده است .درنتیجه ،زمان نشست به کمتر از
 1/95 nsرسیده است .در ] [26نیز برای بهبود زمان نشست نوسانگر
کنترلشونده دیجیتالی ،از روش مشابهی استفاده شده است .تأخیر
زمانی  20 psبین دو سیگنال غیرمتوازن راهانداز موجب میشود زمان
نشست در حدود  50درصد بهبود یابد ].[26
گیت کردن زمان ،11که یکی دیگر از روشهای تولید سیگنال
 UWBمبتنی بر حامل است ،از یک نوسانگر و چند کلید قطع و وصل
بهره میبرد .از این کلیدهای کنترلشونده با پالس مربعی باند پایه،
برای عبور و یا عدم عبور خروجی نوسانگر به سمت آنتن استفاده
میشود .از معایب این روش نشت نوسانگر بهدلیل غیرایدهآلبودن
کلیدها در حالت خاموشی است که باعث ایجاد یک تُن بزرگ حامل در
طیف خروجی میشود .روشهای مختلفی در ] [27 ،22بهمنظور بهبود
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جداسازی و کاهش تلفات تزریق کلیدهای قطع و وصل و درنتیجه
کاهش نشت نوسانگر به خروجی ارائه شدهاند.
سیگنالهای  UWBغیر مبتنی بر حامل

در روش مبتنی بر فیلتر شکلدهنده که یکی از روشهای رایج تولید
سیگنالهای  UWBغیر مبتنی بر حامل است ،ابتدا پالس باند پایهای با
عرض کوتاه تولید میشود که هیچگونه مطابقتی با ماسک  FCCندارد.
این پالس در مرحله بعدی با استفاده از یک فیلتر میانگذر غیرفعال با
پاسخ ضربه محدود شکلدهی میشود .پهنای باند خروجی در این
روش توسط پهنای پالس راهانداز فیلتر تعیین میشود .این فیلترها
بهدلیل اندازه بزرگ افزارههای غیرفعال ،مساحت بزرگی را اشغال کرده
و قابلیت تنظیمپذیری پایین و شکل موج خروجی ثابتی دارند ] .[24با
این وجود ،طراحی مبتنی بر فیلتر شکلدهنده هیچکدام از معایب
موجود در روشهای مبتنی بر حامل مانند زمان نشست باال و نشت
نوسانگر را ندارد که حسن بزرگی برای این روش محسوب میشود.
ضریب کیفیت ( )Qمعیاری است که میزان انرژی تلفشده را در
افزارههای مختلف مانند سلف و خازن به هنگام عبور جریان سینوسی
مشخص میکند .سلف و خازن مجتمعشده از ضریب کیفیت پایینتری
نسبت به افزارههای خارج از تراشه برخوردارند .این ضریب کیفیت
محدود ،از تلفات اهمی مقاومتهای متعدد موجود در مدلهای مداری
این افزارهها ناشی میشود ].[28
در یک سلف مجتمعشده ،مقاومت سری خط فلزی باعث
محدودیت  Qشده که تعداد دور سلف ،عرض فلز و اثر پوستی در
فرکانسهای باال ،از عوامل مؤثر در این قضیه هستند .در سلفهای
حلقوی ،تزویج خازنی بین سلف و بستر باعث ایجاد جریانی شده و
ضریب کیفیت را کاهش میدهد .تزویج مغناطیسی یکی دیگر از عوامل
محدودکننده  Qدر سلفها است ].[28
در خازنهای مجتمعشده پیوند  ،pnمقاومت سری کلی ،و در
خازنهای  ،MOSمقاومت کانال عامل محدودکننده  Qاست ]Q .[28
محدود در فیلترهای شکلدهنده مجتمعشده موجب تلفات اهمی شده
که در فرکانسهای کاری باال حائز اهمیت بوده و در مدارهای با توان
مصرفی پایین دارای اهمیت است.
پاسخ فیلترهای پیوسته در زمان ،به تغییرات  PVTحساس است
که موجب باالزدگیهای چگالی طیفی توان از ماسک  FCCمخصوصاً
در ناحیه  GPSمیشود .بههمین دلیل ،شکلدهی  PSDسیگنال UWB
برای حداقلکردن میزان تداخالت دوطرفه ،از اهمیت بهسزایی
برخوردار است .ایجاد یک شکاف 12طیفی در جایی که طیف سیستم
باند باریک ظاهر میشود ،یکی از راه حلهای این مسئله است ] .[25در
13
] [29برای تولید شکاف در فرکانس  RFمورد نظر ،از کدهای TH
استفاده شده است .چالش این روش ،پیداکردن مجموعه بزرگی از
کدها در دسترسی چندگانه است .در ] ،[30با استفاده از فیلترهای
میانگذر ثابت ،دو پالس  UWBدر باند پایین و باالی  UWBتولید
شده و باهم ترکیب شدهاند که در نهایت ،پالس جدیدی شامل صفر
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تنظیمناپذیر در طیف فرکانسی تولید شده است .در ] ،[25مشتق اول
پالس گاوسی به یک سیگنال حامل ضرب شده که باعث ایجاد شکافی
در محدوده  WLANو درنتیجه ،کاهش تداخل در این ناحیه شده
است.
در این مقاله ،یک فرستنده  IR-UWBبا مدوالسیون  OOKدر
تکنولوژی  180 CMOSنانومتر شرکت  TSMCطراحی شده است.
امتیاز اصلی این فرستنده ،تطبیقپذیری  PSDآن با  PRRاست .پالس
 UWBاین فرستنده با استفاده از فیلتر شکلدهنده تولید شده است.
برای ایجاد شکاف در  ،PSDاز یک تشدیدکننده  LCسری استفاده
شده است ] ،[21که صفری را در حوالی فرکانس  2 GHzایجاد میکند
تا تداخل متقابل بین سیستم  UWBو سیستمهای باند باریک موجود
در محدوده  GPSبه حداقل مقدار ممکن رسیده و در برابر تغییرات
 PVTمقاوم باشد .این فرستنده شامل ذخیرهکننده انرژی ،مولد پالس
 ،UWBفیلتر میانگذر ،رزوناتور  ،LCراهانداز مولد پالس ،راهانداز
ترانزیستورهای بلوک ذخیرهکننده انرژی و در نهایت ،آشکارساز
فاز/فرکانس ( 14)PFDاست .بهمنظور تطبیقپذیری قله  PSDپالس
15
 UWBخروجی ،از تکنیک پیششارژ تکسیکل محدود ()LMPC
استفاده شده و  PFDبهمنظور گسترش محدوده آن بهکاررفته است.
درنتیجه ،قله  ،PSDبهازای  PRRدر بازه  ،0/02-1/4 Gppsدر حدود
16
مقدار  -41/3 dBm/MHzنگه داشته شده است .انرژی بر پالس ()EP
نرمالیزهشده به دامنه پالس خروجی بهازای  VDD = 1/8 Vدر PRRهای
 500 ،100 ،10و  1400 Mppsبهترتیب برابر با 40/61 ،32/3 ،31/5
و  114پیکوژولبرپالسولت شده است.

 -2طراحی فرستنده
در ] PSD ،[31سیگنال  IR-UWBاز نوع  ،OOKبهصورت زیر محاسبه
شده است:
)(3

2n 

Tb 







n 

   

p2

2

 p  p   G  

2

2

Tb

Tb

که در آن Tb ،دوره تناوب بیت ورودی،

2

G  

G  

S   

توجه به  Tb  1nsبرای سیستمهای  ،UWBجمله غالب رابطه ()3
همان  Sd  است ] .[21بنابراین تغییرات  Tbبهازای  G  ثابت
موجب تغییرات مضاعف

میشود .این رفتار در سیستمهای

 UWBبا نرخ داده متغیر ،نامطلوب است؛ زیرا ممکن است منجر به
خروج  PSDاز محدوده توان ماسک  FCCشود .این چالش در ] [21با
ایده بهکارگیری بلوک ذخیرهکننده انرژی برطرف شده است .این بلوک
بهگونهای طراحی شده است که انرژی ذخیرهشده ،مطابق رابطه زیر
تابعی از  Tbباشد:

Serial no. 85

2

)(4



1
2 DTb
E    Ce Vdd




2
 p 

بنابراین ،با در نظر گرفتن تناسب  Eبا  ، G  تغییرات Tb
2

ناشی از  PRRمتغیر توسط تغییرات  G  بهطور کامل جبران می
2

شود ].[21
بر مبنای این ایده ،بلوک دیاگرام فرستنده پیشنهادی ،در شکل 1
نشان داده شده است .این فرستنده شامل ذخیرهکننده انرژی ،مولد
پالس  ،UWBفیلتر میانگذر بهعنوان شکلدهنده پالس ،رزوناتور ،LC
راهانداز مولد پالس ،راهانداز بلوک ذخیرهکننده انرژی و  PFDاست.
برای هر بیت یک با دوره بیت  ، Tbبلوک ذخیرهکننده انرژی در
دوره فعال سیگنال داده (  ) Tpcبا دوره کار  D  Tpc Tbفعال میشود.
در لبه پایینرونده داده ورودی ،از انرژی ذخیرهشده  Eبهعنوان منبع
تغذیه مولد پالس  UWBاستفاده شده تا تکپالسی با انرژی Ep  eE
تولید شود  e .بیانگر راندمان تبدیل انرژی مولد پالس است .برای
اطمینان از تطبیقپذیری پالس با ماسک  FCCاز شکلدهنده پالس
استفاده شده است ].[21
با افزایش نرخ داده Tb ،کوتاهتر شده و متعاقباً انرژی ذخیرهشده
کاهش یافته و  PSDثابت خواهد ماند .فرستنده طراحیشده در ]،[21
تطبیقپذیری قله  PSDبا  PRRرا فقط در بازه  0/1-1 Gppsتحقق
داده است .مطابق نتایج ارائهشده در آن ،مقدار قله  PSDبهازای
PRRهای کمتر از  0/1 Gppsدچار کاهش شدیدی شده و در نرخ داده
 ،10 Mppsبه کمتر از حدود  -55 dBm/MHzرسیده است .علت این
پدیده ناخواسته ،محدودبودن انرژی ذخیرهشده خازن بهکاررفته در
بلوک ذخیرهکننده انرژی است .این انرژی در نرخ داده  100 Mppsبه
حداکثر مقدار خود رسیده و ثابت مانده است .بنابراین ،عبارت صورت
 Sd  در PRRهای کمتر از  100 Mppsروند افزایشی نداشته و
درنتیجه ،قله  PSDکاهش یافته است.
VDD

تبدیل فوریه پالس

 UWBبوده و  pو ) (1 - pنیز بهترتیب بیانگر احتمال وقوع بیت یک و
صفر هستند .جمله اول و دوم در ( ،)3بهترتیب بخش پیوسته
(  ) Sc  و گسسته (  ) Sd  چگالی طیفی توان را مشخص میکنند .با

S  

طراحی یک فرستنده  IR-UWBبا چگالی طیفی . . .

Energy Storage
)E=f(Tpc

Driver 1

PFD1+CP1
Driver 2

Pulse
Shaper

Data
Buffer
Data
Buffer

Impulse
Generator

PFD2+CP2

Driver 3

Data
CK2

Data

Buffer

Data
PFD3+CP3

Driver 4

Data
CK1

CK3

Data

شکل  :1بلوک دیاگرام فرستنده تطبیقپذیر پیشنهادی

یکی از ایدههای مطرحشده در این مقاله ،افزایش ظرفیت خازن
بهمنظور جبرانسازی کاهش  PSDدر PRRهای کمتر از 100 Mpps
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است .این ایده با موازیکردن یک خازن جدید با خازن قبلی تحقق
یافته است.
فرستنده پیشنهادی ،عالوه بر راهانداز استفادهشده در ] ،[21از سه
راهانداز مشابه دیگر نیز بهره میبرد .مطابق شکل  ،1ذخیرهکننده انرژی
توسط راهاندازهای  1و  4کنترل شده ،درحالیکه برای کنترل مولد
پالس از راهاندازهای  2 ،1و  3استفاده شده است .در ادامه ،عملکرد
راهاندازها با استفاده از شماتیک مداری فرستنده بیشتر توضیح داده
خواهد شدPFD .های بهکاررفته بههمراه پمپ بار مربوطه ،راهاندازهای
اضافهشده دوم تا چهارم را بر مبنای نرخ دادههای مورد نظر روشن
کرده و در سایر نرخ دادهها ،آنها را خاموش میکنند .بنابراین ،از اتالف
توان مصرفی توسط PFDها در نرخ دادههایی که مورد نیاز نیستند
جلوگیری میشود.
ساختار انتخابشده برای  PFDدر شکل  2نشان داده شده است
] .[32این  PFDمشابه فلیپفالپ ترانزیستور گذری تابع-متبوع
( 17)MSPTدوفازه پویا است .بهمحض اینکه هر دو خروجی ،یک
منطقی شوند ،لچ متبوع بهصورت غیرهمزمان بازنشانی شده ،درحالیکه
لچ تابع بهصورت همزمان بازنشانی میشود .بهعبارت دیگر ،بازنشانی
فقط در صورتی ممکن است که لچ متبوع شفاف باشد .بازنشانی
همزمان لچ تابع موجب افزایش محدوده عملکرد  PFDو کاهش توان
مصرفی آن میشود .اگر بازنشانی لچ تابع در زمان شفافبودن آن
صورت گیرد ،توان مصرفی بهدلیل جریان اتصال کوتاه افزایش خواهد
یافت .ترانزیستورهای بازنشانی  N1و  N4باید در انتهای پشته 18قرار
بگیرند ،زیرا سیگنال  RSTنشان دادهشده در شکل  ،2آخرین سیگنالی
است که به هنگام بازنشانی گرههای  outو  refدریافت میشود .مدار
بازنشانی شامل یک ترانزیستور گذر ،یک وارونگر و یک گیت NAND
است .برای بازنشانی صحیح لچ متبوع ،خروجی ترانزیستور گذر باید
قبل از شفافشدن لچ تابع یک شود ].[32

شکل  PFD :2مبتنی بر فلیپ فالپ  MSPTدوفازه پویا ][32

Serial no. 85

طراحی یک فرستنده  IR-UWBبا چگالی طیفی . . .

شماتیک مداری فرستنده  IR-UWBتطبیقپذیر پیشنهادی در
شکل  3نشان داده است .این فرستنده از سه زنجیره  ،PFD+CPچهار
راهانداز ،ذخیرهکننده انرژی ،مولد پالس  UWBو شکلدهنده پالس
تشکیل شده است .زنجیره  PFD+CPاول دارای دو ورودی  A1و B1
بوده که این ورودیها برای  PFD+CPدوم و سوم بهترتیب  B2 ،A2و
 B3 ،A3هستند .از خروجی سه زنجیره ذکرشده ( )out1-3برای شارژ یا
دشارژ خازنهای  C8 ،C6و  C10استفاده میشود .ولتاژ دو سر این
خازنها پس از بافرشدن توسط ترانزیستورهای  M68تا  ،M79بهعنوان
منبع تغذیه برای راهاندازهای دوم ( M9تا  ،)M14سوم ( M15تا )M22
و چهارم ( M22تا  )M30بهکار میروند .خروجی  out1پس از بافرشدن،
به گیتهای دو سوئیچ  M36و  M37نیز وصل شده است.
ترانزیستورهای موازی  M31و  M32برای شارژ خازنهای  C4و  C5در
دوره فعال سیگنال داده و ترانزیستورهای موازی  M33تا  M35نیز برای
دشارژ آنها مورد استفاده قرار میگیرند.
 -1-2عملکرد مدار در نرخ داده کمتر از 100 Mpps
ورودیهای  A1و  B1در  PFDاول ،بهترتیب به داده ورودی و پالس
ساعت  100 Mppsوصل شدهاند .بنابراین ،در نرخ دادههای کمتر از
 PFD ،100 Mppsمذکور ترانزیستور  M66پمپ بار را بهصورت پشت
سر هم روشن و خاموش کرده ،درحالیکه ترانزیستور  M67همیشه
خاموش است .بههمین دلیل خازن  C6تا  VDD = 1/8 Vشارژ میشود.
با شارژ خازن ،راهانداز دوم روشن شده و خازن  C5نیز با خازن  C4در
ذخیرهکننده انرژی موازی میشود .با موازیشدن این دو خازن ،روند
افزایشی انرژی خازن برای PRRهای کمتر از  100 Mppsحفظ شده و
درنتیجه ،کاهش  PSDکه از محدودیت ظرفیت  C4ناشی شده بود
جبران میشود .الزم به ذکر است که موازیشدن این دو خازن از طریق
دو سوئیچ  M36و  M37انجام میشود .از طرف دیگر ،با افزایش انرژی
خازن ،مدت زمان دشارژ آن بهدلیل محدودبودن جریان درین M33
افزایش یافته و این ،تأثیر نامطلوبی بر روی پهنای باند خروجی دارد.
این اثر نامطلوب با موازیشدن  M33با ترانزیستور کمکی  M34که
توسط راهانداز دوم روشن میشود قابل جبران است .درنتیجه ،در نرخ
دادههای کمتر از  ،100 Mppsبا دشارژ بخشی از انرژی خازن توسط
ترانزیستور افزوده شده ،مدت زمان دشارژ ثابت باقی میماند.
ورودیهای  A2و  B2در  PFDدوم بهترتیب به داده ورودی و
پالس ساعت  50 Mppsوصل شدهاند .درنتیجه ،خازن  C8در نرخ
دادههای کمتر از  50 Mppsتا مقدار  VDD = 1/8 Vشارژ شده و
راهانداز سوم را روشن میکند .با روشنشدن راهانداز سوم ،ترانزیستور
 M35با دو ترانزیستور موجود در مولد پالس ( M33و  )M34موازی می
شود تا روند افزایشی انرژی خازن تأثیری بر پهنای باند خروجی نداشته
باشد.
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شکل  :3شماتیک مداری فرستنده  IR-UWBتطبیقپذیر پیشنهادی

احتساب بالشتکها  0/755 mm2بوده و بدون در نظر گرفتن آنها
 0/38 mm2است .اندازه بالشتکها  50 µm × 50 µmاست.

 -2-2عملکرد مدار در نرخ داده بیشتر از 1 Gpps
مخرج

Sd  

در رابطه ( )3که همان توان دوم دوره تناوب بیت

ورودی است ،با افزایش نرخ داده کاهش مییابد.

صورت Sd  

نیز

که وابسته به انرژی پالس است ،بهدلیل کاهش انرژی خازن در
ذخیرهکننده انرژی ،کاهش مییابد .در نرخ دادههای بزرگتر از
 1 Gppsثابت زمانی  pمربوط به ذخیرهکننده انرژی خیلی بزرگتر از
Tpc

بوده و درنتیجه ،خازن در بازه زمانی

کاهش

Tpc

Tpc

نمیتواند متناسب با

شارژ شود .به این معنی که میزان کاهش صورت

Sd  

از میزان کاهش مخرج آن بیشتر شده و درنتیجه Sd   ،کاهش
مییابد .بهمنظور جبران این پدیده نامطلوب ،راهانداز چهارم در نرخ
دادههای بزرگتر از  ،1 Gppsترانزیستور  M32را با  M31در
ذخیرهکننده انرژی موازی میکند تا اندازه جریان شارژ خازن افزایش
یافته و بدینترتیب PSD ،مستقل از نرخ داده میشود.
ورودیهای  A3و  B3در زنجیره  PFD+CPسوم ،عکس دو حالت
قبلی بسته شدهاند .یعنی پالس ساعت  1 GHzبهجای ورودی  Bبه
ورودی  Aداده شده تا شارژ خازن در نرخ دادههای بزرگتر از 1 Gpps
انجام شود .بدینترتیب ،با احتساب نتایج بخش  ،1-2بازه تطبیقپذیری
 PSDفرستنده با نرخ تکرار پالس ،از  0/1-1 Gppsبه 0/02-1/4 Gpps
افزایش مییابد .سه  PFDاستفادهشده در این فرستنده همیشه روشن
بوده و توان مصرف میکنند .بهمنظور کمینهسازی این توان مصرفی
تحمیلشده به مدار ،از حداقل  W/Lترانزیستورها در طراحی PFDها
استفاده شده است.
شکل  4جانمایی فرستنده  IR-UWBتطبیقپذیر را نشان میدهد.
در این جانمایی از بالشتکهای  STGبهمنظور محافظت در برابر
جریانهای الکترواستاتیکی استفاده شده است .مساحت کل تراشه با

Serial no. 85

 -3نتایج شبیهسازی پساجانمایی
در این بخش نتایج شبیهسازی پساجانمایی فرستنده
تطبیقپذیر پیشنهادی گزارش شدهاند .این فرستنده در تکنولوژی
 180 CMOSنانومتر  TSMCپیادهسازی شده و نرمافزار RF Spectre
برای شبیهسازی آن بهکاررفته است .الزم به ذکر است که برای
ترانزیستورهای  NMOSو  ،PMOSاز مدلهای  NMOS2Vو
 ،PMOS2Vبرای خازنها از مدلهای  mimcapو  NMOScapو برای
سلفها نیز از مدل متقارن موجود در تکنولوژی مذکور استفاده شده
است .همچنین  VDDبرابر با  1/8ولت انتخاب شده است.
IR-UWB

شکل  :4جانمایی فرستنده  IR-UWBتطبیقپذیر پیشنهادی
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شکل  :5پاسخ  PFDبه ورودیهای  Aو  Bبا فرکانسهای بهترتیب
 200 MHzو 100 MHz

شکل  :6ولتاژ دو سر خازن زنجیره PFD/CP؛ (الف) در  fA = 200 MHzو
( ،fB = 100 MHzب) در  fA = 50 MHzو fB = 100 MHz

طراحی یک فرستنده  IR-UWBبا چگالی طیفی . . .

شکلهای ( 6الف) و (ب) شکل موج ولتاژ دو سر خازن اتصال
زنجیرهای  PFD/CP/Cرا بهترتیب بهازای ،fA = 200 MHz
 fB = 100 MHzو  fB = 100 MHz ،fA = 50 MHzنشان میدهند .در
حالت (الف) ،پالسهای مثبت بر روی خروجی  Upشکل گرفته و این
پالسها ترانزیستور  M67در پمپ بار را بهصورت پشت سر هم روشن
کرده و خازن زنجیره را دشارژ میکنند .شکل ( 6ب) برای حالتی است
که ترانزیستور  M66در پمپ بار ،توسط پالسهای خروجی Down
روشن شده و خازن زنجیره را تا  1/8 Vشارژ میکنند .منحنی باالرونده
شکل ( 6ب) از بخشهای افزایشی و ثابت متوالی تشکیل شده است.
هر بخش افزایشی بهازای یکی از پالسهای خروجی  PFDایجاد
میشود .از طرفی ،ولتاژ دو سر خازن پس از شارژ و دشارژ کامل،
تموجهایی دارد که از پالسهای بازنشانی باریک خروجیهای  Upو
 Downناشی میشوند .عملکرد فرستنده  IR-UWBتطبیقپذیر
پیشنهادی ،چند فازه بوده و همه بلوکها بهازای همه نرخهای تکرار
پالس فعال نیستند .لذا برای پوشش همه فازهای کاری ،شبیهسازیها
در PRRهای  500 ،100 ،10و  1400 Mppsتکرار شدهاند.
شکل موجهای خروجی دو سر آنتن  50 Ωبهازای نرخ تکرار پالس
 500 ،100 ،10و  1400 Mppsو دوره کار ثابت  25درصد در شکل 7
نشان داده شدهاند .پوش شکل موجها که نحوه وزندهی مؤلفههای
فرکانسی را در  PSDتعیین میکنند ،در هر چهار حالت تقریباً یکسان
هستند .از طرفی ،دامنه قله تا قله پالسها در حالتهای (الف) تا (د)
بهترتیب مساوی  39 ،193 ،930و  12/63 mVاست .درواقع ،متناسب
با کاهش نرخ تکرار پالس (افزایش مخرج  Sd  در رابطه ( ،)(3دامنه
پالسها (صورت  ) Sd  نیز افزایش یافته و

درنتیجهSd   ،

تقریباً

ثابت مانده است .بنابراین ،استفاده از تکنیک  LMPCدر تمامی PRRها
موجب تثبیت تقریبی قله  PSDشده است.

شکل  :7شکل موج پالس  UWBخروجی؛ در نرخ دادههای (الف) ،10
(ب) ( ،100ج) ( ،500د) 1400 Mpps

شکل موجهای ورودی  Aو  Bو خروجی  Upو  Downآشکارساز
فاز/فرکانس در شکل  5نشان داده شدهاند .لبه باالرونده  Aدر حالتی
که خروجی  ،Upپایین باشد منجر به لبه باالرونده در  Upشده و لبه
باالرونده  Bدر حالتی که  Upباال باشد آن را بازنشانی میکند .مطابق
شکل  ،5بهازای  fA = 200 MHzو  fB = 100 MHzپالسها فقط بر
روی خروجی  Upتولید شدهاند .پالسهای بازنشانی باریکی که بر روی
 Downشکل گرفتهاند ناشی از زمان تأخیر گیت  ANDو مسیر
بازنشانی فلیپ فالپها بوده و عرض با این تأخیر زمانی مساوی است.
بهطریق مشابه ،بزرگتر بودن  fBاز  fAموجب میشود پالسها بر روی
خروجی  Downشکل گرفته و بهازای  fA = fBنیز فقط پالسهای
بازنشانی بر روی خروجیها شکل بگیرند.

Serial no. 85

شکل  PSD ،8خروجی فرستنده را در نرخ تکرار پالس ،100 ،20
 500و  1400 Mppsنشان میدهد .در هر چهار حالت PSD ،از تطابق
کامل با ماسک برخوردار است .این تطابق حتی در محدوده فرکانسی
 0/96 – 1/61 GHzکه مشکلترین بخش تطابقی ماسک بوده و در
اکثر طراحیها مانند ] [34 ،33 ،19رعایت نشده ،تحقق یافته است.
همچنین ،پوشهای  PSDنیز که توسط پوشهای حوزه زمانی سیگنال
تعیین میشوند در هر چهار حالت شبیه هم هستند .در جدول ،1
مقادیر قله  PSDو پهنای باند  -10 dBطیف خروجی بهازای PRRهای
مذکور ارائه شدهاند.
از طرفی ،نقش مدار تشدیدگر  LCسری متشکل از  L2و  C3در
منحنیهای شکل  8کامالً مشخص است .شکاف موجود در حوالی
فرکانس  2 GHzناشی از صفر انتقالی تشدیدگر است .بدین ترتیب،
علیرغم تغییرات  ،PVTتطابق  PSDبا ماسک حفظ خواهد شد .البته
در صورت عدم استفاده از این تشدیدگر سری ،آنتن نیز بهدلیل
خاصیت میانگذری خود ،میتواند بخشی از باالزدگیهای ماسک را
جبران کند.
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طراحی یک فرستنده  IR-UWBبا چگالی طیفی . . .

شکل  :8طیف فرکانسی پالس  UWBخروجی؛ در نرخ دادههای (الف) ( ،20ب) ( ،100ج) ( ،500د) 1400 Mpps
جدول  :1قله  PSDو پهنای باند طیف خروجی در PRRهای مختلف
نرخ تکرار پالس ()Mpps

قله )dBm/MHz( PSD

پهنای باند ()GHz

20

-41/1

4/6

100

-41/34

5/94

500

-41/42

6/45

1400

-43/24

7/18

شکل  :9قله  PSDبرحسب  PRRدر گوشههای  TT ،SSو FF

جدول  :2قله  PSDدر PRRها و گوشههای مختلف
گوشه طراحی

SS

TT

FF

نرخ تکرار پالس ()Mpps

قله )dBm/MHz( PSD

10

-47/3

100

-42/95

500

-46/09

1400

-48/94

10

-45/9

100

-41/94

500

-41/43

1400

-43/24

10

-45/18

100

-41/35

500

-37/93

1400

-37/42

شکل  9نمودار قله  PSDرا برحسب  PRRدر دمای  27 ºCو ولتاژ
تغذیه  1/8 Vنشان میدهد .این نمودار در گوشههای طراحی TT ،SS
و  FFرسم شده است .بنابراین ،استفاده از تکنیک  LMPCموجب
کاهش قابلتوجه وابستگی قله  PSDبه  PRRو تثبیت تقریبی آن شده

Serial no. 85

است .میزان تغییرات قله  PSDدر محدوده  0/02-1/4 Gppsبرای
گوشههای  FF ،TTو  SSبهترتیب  5/83 ،3/38و 6/89 dBm/MHz
است .این نمودار بهازای گوشههای  TTو  SSبا ماسک  FCCمطابقت
داشته و در حالت  FFاز محدوده توان ماسک باال رفته است.
مطابق شکل  PSD ،10خروجی فرستنده در گوشههای  FF ،TTو
 SSو بهازای نرخ دادههای  500 ،100 ،10و  1400 Mppsکامالً با
ماسک  FCCمطابقت دارد .نحوه چینش خطوط طیفی در  PSDاین
شکل موجها قابل تأمل است .فاصله خطوط طیفی متوالی برابر با نرخ
تکرار پالس است .با افزایش  PRRو درنتیجه ،افزایش فاصله خطوط
طیفی از یکدیگر ،تعداد این خطوط کاهش یافته و متعاقباً ،انرژی هر
یک از آنها افزایش مییابد .تکنیک  LMPCبا کاهش انرژی سیگنال،
بهمنظور جبرانسازی این پدیده بهکاررفته است .جدول  ،2مقادیر قله
 PSDرا در گوشههای  TT ،SSو  FFو بهازای نرخهای تکرار پالس ،10
 500 ،100و  1400 Mppsارائه میکند.
شکل ( 11الف)( ،ب) و (ج) ،بهترتیب ولتاژ گره  Xمدار شکل ،3
جریان  M31و جریان دشارژ خازن بلوک ذخیرهکننده انرژی را در نرخ
تکرار پالس  10 Mppsنشان میدهد .در هر لبه پایینرونده ولتاژ گره
 Xکه نسخه وارونشده داده ورودی است M31 ،روشن شده و خازن
بلوک ذخیرهکننده انرژی توسط جریان شکل ( 11ب) که از منبع
تغذیه تأمین میشود شارژ میشود .همین انرژی ذخیره شده بهعنوان
جریان ایمپالسی ورودی (شکل ( 11ج)) برای فیلتر شکلدهنده پالس
عمل کرده و سیگنال خروجی را تولید میکند .بخشی از توان مصرفی
فرستنده به همین جریان شارژکننده خازن مربوط میشود .بقیه توان
مصرفی در PFDها و پمپ بار آنها و نیز بافرها ( M68تا  )M79مصرف
میشوند .الزم به ذکر است که راهاندازهای دوم تا چهارم بهازای همه
نرخهای تکرار پالس فعال نبوده و توان مصرف نمیکنند .این راهاندازها
تنها در نرخهای تکرار پالسی که مورد نیاز هستند توسط پمپهای بار
بهکاررفته ،راهاندازی میشوند.
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طراحی یک فرستنده  IR-UWBبا چگالی طیفی . . .

شکل  :10طیف فرکانسی پالس  UWBخروجی برای گوشههای  TT ،FFو SS؛ در نرخ دادههای (الف) ( ،10ب) ( ،100ج) ( ،500د) 1400 Mpps

شکل ( :11الف) ولتاژ گره  Xدر مدار شکل ( ،3ب) جریان شارژ( ،ج)

شکل  :13تحلیل مونت کارلو برای شکل پالس  UWBدر حوزه زمان؛ به

جریان دشارژ

ازای نرخ دادههای (الف) ( ،10ب) ( ،100ج) ( ،500د) 1400 Mpps

شکل  :12تحلیل مونت کارلو برای توان مصرفی فرستنده؛ به ازای نرخ

توان تلفاتی اهمی فیلتر شکلدهنده پالس که از ضریب کیفیت
محدود افزارههای سلف و خازن ناشی میشود ،با محاسبه اختالف توان
تحویل دادهشده به فیلتر و توان خروجی آن محاسبه میشود .این توان
برای نرخهای تکرار پالس  1000 ،500 ،100 ،10و 1400 Mpps
بهترتیب برابر با  263/7 ،227/34 ،81/25 ،28/3و  373/32 µWاست.
این مقادیر بهترتیب  22/1 ،28/7 ،13/03 ،9/6و  18/46درصد از کل
توان مصرفی فرستنده را تشکیل میدهند.
شکل  12نتایج شبیهسازی مونت کارلو را برای توان مصرفی کلی
فرستنده بهازای دمای  27درجه سانتیگراد و ولتاژ تغذیه  1/8 Vدر
نرخ دادههای  1000 ،500 ،10و  1400 Mppsنشان میدهد .تعداد
شبیهسازی برای این  4نرخ تکرار پالس بهترتیب  100 ،300 ،100و
 300است .مقادیر میانگین و انحراف معیار توان مصرفی برای این 4
حالت در جدول  3گزارش شدهاند.
نتایج شبیهسازی مونت کارلو برای پالس  UWBخروجی در نرخ
تکرار پالس  500 ،100 ،10و  1400 Mppsدر شکل  13نشان داده
شدهاند .شکل کلی پالس که توسط پوش ،دامنه و دوره فعال آن تعیین

دادههای (الف) ( ،10ب) ( ،500ج) ( ،1000د) 1400 Mpps
جدول  :3میانگین و انحراف معیار توان مصرفی برای PRRهای
مختلف
میانگین ()mW

انحراف معیار ()µW

نرخ تکرار پالس ()Mpps
10

0/29372

1/4344

500

0/80114

8/1535

1000

1/1824

9/4095

1400

2/0222

12/819
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میشود ثابت مانده و شیفت زمانی بسیار جزئی در آنها ایجاد شده
است .همچنین ،پیکهای مختلف پالسهای  UWBخروجی ،همه
تقریباً با یک نسبت مساوی تغییر یافتهاند .درنتیجه ،با وجود تلرانس
ساخت ،مطابقت  PSDبا ماسک  FCCبرقرار خواهد ماند.
ازآنجاییکه اطالعات زیادی از شکل  13قابل استخراج نیست،
دامنه قله تا قله پالسها بهصورت جداگانه بهعنوان متغیر خروجی
مونت کارلو تعریف شده و نتایج آن در شکل  14برای نرخ تکرار پالس
 500 ،100 ،10و  1400 Mppsنشان داده شدهاند .تعداد شبیهسازیها
برای این چهار حالت بهترتیب  130 ،250 ،200و  130است .مقادیر
میانگین و انحراف معیار دامنه قله تا قله برای این چهار نرخ تکرار
پالس در جدول  4گزارش شدهاند.

طراحی یک فرستنده  IR-UWBبا چگالی طیفی . . .

یافته است .این پدیده به مقاومت روشنشدگی ترانزیستور مربوط می
شود .این مقاومت عبارت است از ]:[21



)(5

1
W
pCoxp
Vdd  Vthp
L



Rp 

ضریب دمایی  Vthعددی منفی بوده و بسته به سطح ناخالصی ماده،
مقداری بین  -4 mV/Kو  -2 mV/Kدارد ] .[35از طرفی ،در سیلیکون
p

متناسب با  T 2.2است ] .[36بدین ترتیب ،افزایش دما منجر به

افزایش مقاومت
ثابت

زمانی p

Rp

ترانزیستور ذخیرهکننده انرژی شده و درنتیجه،

افزایش مییابد .لذا ،مطابق رابطه ( E ،)4کاهش یافته و

ولتاژ قله تا قله پالس  UWBخروجی کاهش مییابد.

شکل  :14تحلیل مونت کارلو برای ولتاژ قله تا قله خروجی فرستنده؛
بهازای نرخ دادههای (الف) ( ،10ب) ( ، 100ج) ( ، 500د) 1400 Mpps
جدول  :4میانگین و انحراف معیار دامنه قله تا قله در PRRهای
مختلف
میانگین ()mV

انحراف معیار

نرخ تکرار پالس ()Mpps
10

921/4718

11/4374 mV

100

192/621

11/1754 mV

500

37/4289

897/1518 µV

1400

12/5857

446/2346 µV

بهمنظور مطالعه اثر تغییرات ولتاژ تغذیه و دمای محیط بر خروجی
فرستنده ،گستره تغییرات این پارامترها ،بهترتیب ( )1/62 ، 1/98ولت
و ( )-40 ، 85درجه سانتیگراد انتخاب شدهاند .همچنین برای هر یک
از این متغیرها گامهای یکسانی در نظر گرفته شدهاند.
شکل ( 15الف)( ،ب) و (ج) ،بهترتیب منحنی تغییرات ولتاژ قله تا
قله پالس  UWBخروجی را در نرخ داده  10 Mppsبهازای تغییر ولتاژ
تغذیه ،دما و تغییر هر دوی آنها نشان میدهد .با افزایش ولتاژ تغذیه،
ولتاژ قله تا قله خروجی از مقدار  0/74 Vبه مقدار  1/15 Vافزایش
یافته است .ولتاژ قله تا قله پالس خروجی با مقدار انرژی ذخیرهشده در
خازن ذخیرهکننده انرژی متناسب است .از طرف دیگر طبق رابطه (،)4
این انرژی ذخیرهشده با ولتاژ تغذیه متناسب است .درنتیجه ،ولتاژ قله
تا قله پالس خروجی با ولتاژ تغذیه متناسب خواهد بود .با افزایش دما
نیز ولتاژ قله تا قله خروجی از مقدار  1/15 Vبه مقدار  0/79 Vکاهش

Serial no. 85

شکل  :15تغییرات ولتاژ قله تا قله پالس  UWBدر نرخ داده 10 Mpps؛
به ازای تغییر (الف) ولتاژ تغذیه( ،ب) دما( ،ج) ولتاژ تغذیه و دما

منحنیهای تغییرات ولتاژ قله تا قله پالس  UWBخروجی بهازای
تغییر ولتاژ تغذیه ،دما و تغییر هر دوی آنها در نرخ تکرار پالس  500و
 1400 Mppsبهترتیب در شکلهای  16و  17نشان داده شدهاند.
مطابق شکل ( 16الف) ،با افزایش ولتاژ تغذیه ،ولتاژ قله تا قله از
 27 mVبه  55 mVافزایش یافته است .با افزایش دما نیز مطابق شکل
( 16ب) ،ولتاژ قله تا قله از  52/5 mVبه  30/5 mVکاهش یافته است.
در نرخ تکرار پالس  1400 Mppsنیز با توجه به شکل  ،17با افزایش
ولتاژ تغذیه ،ولتاژ قله تا قله از  9 mVبه  17/4 mVافزایش یافته و با
افزایش دما ،از  17/8 mVبه  9/4 mVکاهش یافته است .شکل 18
(الف)( ،ب) و (ج) PSD ،پالس  UWBخروجی را در نرخ تکرار پالس
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 10 Mppsبهترتیب بهازا ی تغییر دما ،ولتاژ تغذیه و تغییر هر دوی آنها نشان
میدهد.

شکل  :16تغییرات ولتاژ قله تا قله پالس  UWBدر نرخ داده 500 Mpps؛
به ازای تغییر (الف) ولتاژ تغذیه( ،ب) دما( ،ج) ولتاژ تغذیه و دما

شکل  :17تغییر ولتاژ قله تا قله پالس  UWBدر نرخ داده 1400 Mpps؛
به ازای تغییر (الف) ولتاژ تغذیه( ،ب) دما( ،ج) ولتاژ تغذیه و دما

Serial no. 85

منحنی قرمز رنگ در هر سه شکل مربوط به  VDD = 1/8 Vو
دمای  27 ºCاست PSD .در همه حالتها و بهازای همه مقادیر دما و
ولتاژ تغذیه در بازههای تعیینشده تطابق کامل را با ماسک  FCCحتی
در محدوده  GPSدارد .حداکثر و حداقل قله  PSDبهازای تغییر دما،
 -44/5و  ،-47/2 dBm/MHzبهازای تغییر ولتاژ تغذیه -44/6 ،و
 -47/15 dBm/MHzو بهازای تغییر هر دوی آنها برابر با  -43/21و
 -48/91 dBm/MHzاست .حداکثر و حداقل پهنای باند  -10 dBنیز
بهازای تغییر دما 4/63 ،و  ،4/5 GHzبهازای تغییر ولتاژ تغذیه 4/74 ،و
 ،4/47 GHzو بهازای تغییر هر دوی ولتاژ تغذیه و دما برابر با  4/75و
 4/65 GHzاست.
در شکل  ،19خروجی مشابهی در نرخ تکرار پالس 1400 Mpps
نشان داده شده است .در بزرگنمایی یکی از تُنهای فرکانسی 5 ،PSD
حالت مختلف بهازای  5دمای مختلف در (الف) 5 ،ولتاژ تغذیه مختلف
در (ب) و  5ولتاژ تغذیه و دمای مختلف در (ج) مشخص شدهاندPSD .
بهازای همه مقادیر ذکرشده برای دما و ولتاژ تغذیه در همه حالتها
بهغیراز حالت (ج) تطابق کامل را با ماسک  FCCدارد .حداکثر و
حداقل اندازه قله  PSDبهازای تغییرات دما -41/37 ،و dBm/MHz
 ،-44/81بهازای تغییرات ولتاژ تغذیه -40/42 ،و -45/45 dBm/MHz
و بهازای تغییرات هر دوی ولتاژ تغذیه و دما برابر با  -38/26و
 -46/76 dBm/MHzاست.
عملکرد فرستنده  IR-UWBتطبیقپذیر طراحیشده ،در جدول 5
خالصه شده و با بهترین طراحیهای سالهای اخیر مقایسه شده است.
البته بهغیراز ] ،[21هیچکدام از طراحیهای اشارهشده در این جدول از
 PSDتطبیقپذیر با نرخ تکرار پالس برخوردار نیستند .با دقت در ستون
مربوط به  EPمشاهده میشود که این پارامتر در طراحی ما نسبت به
طراحی ] [21افزایش جزئی داشته است .این افزایش جزئی به دلیل
وجود سه بلوک  PFDبوده که همیشه فعال هستند .البته با این افزایش
جزئی در  ،EPطرح پیشنهادی در مقایسه با ]،37 ،30 ،27 ،25 ،19
 [38عملکرد خیلی بهتری دارد.
دلیل تفاوت فاحش مساحت مصرفی فرستنده طراحیشده در
مقایسه با ] [21این است که در مدار پیادهسازی شده در ]،[21
تشدیدکننده  LCسری طراحیشده در این مقاله ،که دارای سلف
 1/46 nHاست ،استفاده نشده است .فرستنده پیشنهادی در مقایسه با
] [39 ،30 ،27 ،19از مساحت کمتری برخوردار است.
 EPنرمالیزه بهعنوان پارامتری برای تعیین میزان راندمان انرژی در
مدارهای مصرفکننده توان از طریق تقسیم  EPبر دامنه قله تا قله
محاسبه میشود .راندمان انرژی طرح پیشنهادی در این مقاله در
تمامی نرخهای تکرار پالس اشارهشده ،باالتر از طراحیهای ]،30 ،27
 [39است .همچنین  EPنرمالیزه در این مقاله خیلی پایینتر از نتایج
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گزارششده در ] [40 ،38برای PRRهای بهترتیب  10و 100 Mpps
استEP .های نرمالیزه در ] [21از پالس خروجی شبیهسازی شده در
نرخهای داده  100 Mppsو  1000 Mppsحاصل شدهاند .این اطالعات
برای مقایسه کامل با طراحی ما کافی نیستند ،زیرا راهاندازهای دوم و
سوم مدار ارائهشده در این مقاله بهترتیب در این دو فرکانس فعال

میشوند .برای مقایسه کامل ،به EPهای نرمالیزه بین دو نرخ تکرار
پالس  100 Mppsو  ،1000 Mppsبازهای از نرخ تکرار پالس که فقط
راهانداز اول فعال است ،نیازمندیم .با این حال ،چنین اطالعاتی از ][21
قابل استخراج نیست.

شکل  PSD :18پالس  UWBخروجی در 10 Mpps؛ به ازای تغییر (الف) دما( ،ب) ولتاژ تغذیه( ،ج) ولتاژ تغذیه و دما
جدول  :5مقایسه عملکرد فرستنده  IR-UWBتطبیقپذیر پیشنهادی با کارهای اخیر
توان مصرفی
)(mW
4/44

اندازهگیری

مساحت تراشه
)(mm2
1/68

3-5

100

OOK

0/13

][19

404

12/13

2/4- 4/6ب

860

BPSK

0/09

][25

پساجانمایی

0/6

اندازهگیری

1/37

368ج

9/2ج

25

1/1ج

6-10

120

OOK

0/18

][27

اندازهگیری

1/9

708د

42/5د

60

17د

3/5

400

BPSK

0/09

][30

اندازهگیری

0/54

6/4

9

1420

3/84

6/8

100

OOK

0/13

][37

پساجانمایی

0/31

98/5

19/9

202ع

1/99ع

3- 9/15ع

100

OOK

0/18

][38

اندازهگیری

4/4ک

335/5

671

2

129

1/36

20

OOK

0/18

][39

اندازهگیری

 0/004ن

103

32

310

0/16

0/1- 0/8ب

10

OOK

0/13

][40

اندازهگیری

0/54

7/1

10

1400

12

7/5

1200

OOK

0/13

][41

اندازهگیری –
شبیهسازی

0/09ی

 11/8در *100 Mpps
 32/34در *1 Gpps

2/6
1
*0/76

 220در *100 Mpps
 23/5در *1 Gpps

0/26
0/5
*0/76

3/2-8/2
4-8/5
4-9

100
500
1000

OOK

پساجانمایی

**0/38

31/5
32/3
40/61
69/94
114

29/3
6/235
1/584
1/189
1/44

930
193
39
17
12/63

0/293
0/6235
0/792
1/189
2/022

3/43-8/03
3/66-9/6
3/66-10/11
3/9-9/5
3/5-10/68

10
100
500
1000
1400

OOK

نتایج

 EPنرمالیزه شده
)(pJ/pulse-V
35/7

44/4

240الف

14/4

EP

)(pJ/pulse

)Vpp (mV

-10 dB BW
)(GHz

PRR

)(Mpps

مدوالسیون

CMOS
)(µm

0/18

0/18

مرجع

][21

این
مقاله

الف) در  ، 50 MHzب) قابل تنظیم  ،ج) با صرفنظر از توان مصرفی  ، VCOد) با صرفنظر از راهانداز خروجی  ،ع) با فرونشاندن طیف در باند  ،WLANک) با صرفنظر از بالشتکها  ،ن) مساحت هسته  ،ی) بدون بالشتکهای
اندازهگیری *شبیهسازی ** ،مساحتهای ناحیه فعال و تراشه 0/38 mm2 :و 0/755 mm2
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شکل  PSD :19پالس  UWBخروجی در 1400 Mpps؛ به ازای تغییر (الف) دما( ،ب) ولتاژ تغذیه( ،ج) ولتاژ تغذیه و دما

 -4نتیجهگیری
در این مقاله یک فرستنده  IR-UWBبا قابلیت ارسال داده  OOKدر
تکنولوژی  180 CMOSنانومتر  TSMCپیادهسازی شده است که
شامل بلوکهای  ،PFDراهانداز ،ذخیرهکننده انرژی ،مولد پالس ،UWB
فیلتر میانگذر شکلدهنده و تشدیدکننده  LCسری است .تولید پالس
 UWBدر این فرستنده مبتنی بر فیلتر میانگذر شکلدهنده است.
ویژگی اصلی این فرستنده مربوط به  PSDآن بوده که مستقل از نرخ
تکرار پالس است .تطبیقپذیری چگالی طیفی توان پالس UWB
فرستنده با نرخ تکرار پالس ،با استفاده از تکنیک  LMPCمحقق شده و
از  PFDبهمنظور گسترش محدوده آن استفاده شده است .بدین ترتیب،
قله  PSDبهازای نرخ تکرار پالس  0/02-1/4 Gppsدر مجاورت حداکثر
توان مجاز ماسک  FCCدر طیف فرکانسی  ،3/1-10/6 GHzیعنی
 ،-41/3 dBm/MHzنگه داشته شده و تغییراتی برابر با
 3/38 dBm/MHzداشته است .بر اساس نتایج شبیهسازی پساجانمایی،
دامنه قله تا قله پالس  UWBخروجی بهازای نرخ تکرار پالس ،10
 500 ،100و  1400 Mppsبهترتیب  39 ،193 ،930و 12/63 mV
است .توان مصرفی کلی نیز در این نرخهای تکرار پالس برابر با ،0/293
 0/792 ،0/6235و  2/022 mWاست EP .نرمالیزه شده به دامنه پالس

Serial no. 85

خروجی بهازای  VDD = 1/8 Vدر PRRهای  500 ،100 ،10و
 1400 Mppsبهترتیب  40/61 ،32/3 ،31/5و )114 pJ/(pulse-V
است .مساحت ناحیه فعال مدار  0/38 mm2بوده و با احتساب
بالشتکهای  STGو اتصال به  0/755 mm2میرسد.
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