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چکیده
امروزه با گسترش شبکه های مخابراتی و افزایش سرعت انتقال اطالعات ،استفاده از سیستم های مخابرات نوری افرایش چشم
گیری داشته است .قسمت اصلی یک سیستم مخابراتی شامل فرستنده ،محیط انتقال و گیرنده می باشد .گیرنده دارای نقص هایی
از جمله تضعیف می باشد و به همین جهت طراحی قسمت گیرنده دارای چالش می باشد ویک مصالحه بین پهنای باند ،بهره و توان
وجود دارد .در این مقاله یک تقویت كننده اپتیکال با افزایش پهنای باند بااستفاده از تکنیک باالزدگی القایی جهت استفاده در یک
سیستم مخابرات نوری برای كاربردهای با نرخ داده  10Gb/sبا استفاده از تکنولوژی  180 nm CMOSمورد طراحی و شبیه سازی
قرار گرفته است .نتایج شبیه سازیهای ارائه شده بیان كننده آن است كه مدار ارائه شده با تغذیه  ،1.8Vتوان مصرفی،57.6 mW
پهنای باند  7.5GHzو بهره  25dBرا دارا می باشد.
واژه های کلیدی :تقویت كننده اپتیکال ،تقویت كننده امپدانس انتقالی ،تقویت كننده محدود ساز ،باالزدگی القایی

 -1مقدمه
امروزه با گسترش شبکه های مخابراتی و افزایش سرعت انتقاالت ،استفاده از سیستم های مخابرات نوری افزایش چشم گیری
داشته است .استفاده از فیبر نوری به دالیل پهنای باند وسیع تر ،اتالف كمتر وهزینه پایین تر گسترش یافته است .تکنولوژی CMOS
نیز به دلیل قیمت كم و قابلیت مجتمع سازی باال جایگزین سایر تکنولوژی ها شده است] .[1قسمت های اصلی یک سیستم مخابرات
نوری شامل فرستنده ،كانال ارتباطی و گیرنده نوری می باشد .فرستنده نوری سیگنال دریافتی را به نور تبدیل كرده ودر كانال ارتباطی
كه همان فیبر نوری است ارسال می كند كه اطالعات ارسال شده به سمت گیرنده دارای نقص هایی از قبیل تضعیف ،نویز و اعوجاج
است برای همین طراحی قسمت گیرنده با چالش های بیشتری روبرو است .چرا كه تقویت كننده برای غلبه بر نویز طبقات بعدی باید
بهره باال و برای داشتن سرعت مناسب باید پهنای باند مناسبی باشد] .[2-5شکل  1شمای كلی یک گیرنده نوری را نشان میدهد كه از
یک فتودیود(آشکارساز) ،تقویت كننده های فیبر نوری شامل تقویت كننده امپدانس انتقالی و تقویت كننده محدودساز و مدار بازیابی
كالک می باشد .نو ر فرستاده شده توسط فتودیود دریافت و به جریان الکتریکی تبدیل می شود .سپس توسط تقویت كننده امپدانس
انتقالی به ولتاژ الکتریکی تبدیل و سپس تقویت می شود].[1,6
طراحی تقویت كننده امپدانس انتقالی شامل مصالحه بین پهنای باند ،بهره ،توان مصرفی و نویز می باشد كه چالش های بسیار
زیادی برای طراحی ایجاد كرده است .عمده ترین مساله در محدودیت پهنای باند خازن های پارازیتی مخصوصا خازن ورودی آشکار
ساز می باشد .تکنیک های زیادی جهت بهبود پهنای باند و بهره مدار استفاده می گردد كه در این مقاله از تکنیک باالزدگی القایی
موازی جهت این امر استفاده گردیده است .مشکل اساسی دیگر در تقویت كننده های فیبر نوری خروج از حالت خطی تقویت كننده در
صورت اعمال جریان ورودی بزرگ مدار است(مثل وقتی كه تقویت كننده در انتهای یک فیبر نوری كوتاه قرار گرفته باشد) كه در این
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صورت باعث قطع یا به اشباع رفتن تقویت كننده و خروج از حالت خطی می باشد كه در این مقاله جهت بهبود این وضعیت از تکنیک
كنترل خودكار بهره یا تکنیک شنت استفاده می گردد].[7-9

شکل :1شماتیک كلی گیرنده نوری][1

-2تقویت کننده امپدانس انتقالی
همانطور كه گفته شد تقویت كننده امپدانس انتقالی سیگنال الکتریکی را از آشکار ساز دریافت میکند و به ولتاژ الکتریکی تبدیل و
سپس تقویت می كند .طراحی تقویت كننده امپدانس انتقالی بسیار حساس و چالش برانگیز است كه برای طراحی آن سه ساختار
وجود دارد كه در شکل شماره  2نمایش داده شده است .ساختار حلقه باز با امپدانس ورودی پایین ،ساختار حلقه باز با امپدانس ورودی
باال و ساختار حلقه بسته با فیدبک كه هركدام از ساختارها در زمینه پهنای باند و نویز دارای مزایا و معایبی می باشند كه به طراح این
امکان را می دهد برای طرح های خاص یک ساختار را انتخاب نمایند .دراین مقاله از ساختار حلقه بسته با فیدبک جهت طراحی مدار
استفاده گردیده است].[10

شکل :2ساختارهای تقویتكنندههای امپدانس انتقالی][1

همانطور كه گفته شد در تقویت كننده امپدانس انتقالی جهت بهبود پهنای باند و بهره از روش های مختلفی استفاده می شود .در
این مقاله جهت بهبود پارامترهای ذكر شده از تکنیک باالزدگی القایی استفاده می شود .قبال ذكر شد كه خازن های پارازیتی مدار
مخصوصا خازن آشکارساز ورودی باعث محدودیت پهنای باند می گردد .پس در تکنیک باالزدگی القایی یک سلف به مدار اضافه می
گردد تا با خازن ورودی مدار رزونانس ایجاد كرده و باعث بهبود سرعت مدار و در نتیجه پهنای باند مدار گردد .خازن ورودی مدار
رزونانس ایجاد كرده و باعث بهبود سرعت مدار و در نتیجه پهنای باند مدار گردد].[11-12

شکل  :3ساختار باالزدگی القایی][1
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 -3ساختار تقویت کننده پیشنهادی
شکل  4ساختار تقویت كننده چند طبقه ارائه شده در این مقاله را نشان میدهد .همانطور كه مشاهده می شود طرح پییشنهادی
متشکل از چند تقویت كننده كسکود شده می باشد كه برای بهبود عملکرد تقویت كننده از لحاظ پهنای باند از تکنیک باالزدگی
استفاده شده است از مهمترین معیا رهای طراحی برای تقویت كننده امپدانس انتقالی ،توان مصرفی ،رنج دینامیک ورودی ،بهره ،پهنای
باند و نویز تقویت كننده میباشند [1و2و . ]3از آنجایی كه تقویت كننده های تفاضلی با ورودی  PMOSعملکردی بهتری از لحاظ
ولتاژ مد مشترک ورودی و همچنین پهنای باند دارند ،در این تقویت كننده زوج تفاضلی ورودی از نوع  PMOSاستفاده گردید.
همچنین با استفاده از یک تکنیک مداری جدید به نام تکنیک "شنت" ،یک مدار كنترل خودكار بهره ،برای مدار تقویت كننده
پیشنهادی ارائه شده است كه به وسیله این مدار رنج دینامیکی ورودی تقویت كننده بطور قابل مالحظه ای افزایش یافته است و به این
طریق تقویت كننده برای رنج بزرگی از سیگنالهای ورودی در حالت خطی عمل تقویت را انجام خواهد داد و به این صورت چنانچه
سیگنال خروجی فیبر نوری به هر دلیل دچار تغییرات ناخواسته شود ،این تغییرات باعث خروج تقویت كننده از حالت خطی و به قطع
و اشباع رفتن تقویت كننده طبقات بعدی نخواهد شد.

شکل  :4ساختار مداری تقویت كننده پیشنهادی
طبقه اول تقویت كننده شامل ترانزیستورهای  M1-4می باشد كه در واقع یک تقویت كننده تقاضلی با بار آینه جریان می باشد.
ترانزیستور  Mtبایاس طبقه اول را انجام می دهد .این ترانزیستور باعث افزایش پارامتر  CMRRمی شود .طبقه دوم تقویت كننده،
شامل ترانزیستور سورس مشترک  M5به همراه بار  RDLDمی باشد .این طبقه به عنوان طبقه باالزدگی القایی عمل كرده و باعث
افزایش پهنای باند كل تقویت كننده می شود .مقدار اورشوت ایجاد شده در پاسخ فركانسی تقویت كننده را می توان توسط مقاومت
 RDتنظیم كرد .ترانزیستور  M6با آرایش درین مشترک به عنوان بافر بهره واحد عمل می كند و سطح  DCولتاژ خروجی را كاهش
می دهد تا برای مدار كنترل بهره اتوماتیک بهره ( )M11-M12مناسب باشد .ترانزیستورهای  M7-9به عنوان مدار بایاس طبقه بافر
عمل می كنند .چنانچه سیگنال خروجی فیبر نوری دچار تغییرات ناخواسته شود آنگاه اعمال جریان های ورودی بزرگ ،به مدار تقویت
كننده امپدانس انتقالی ،باعث عدم عملکرد صحیح تقویت كننده در حالت خطی و باعث به قطع و اشباع رفتن تقویت كننده و سایر
طبقات تقویت كننده بعدی می شود ،برای محدود كردن جریان های ورودی به تقویت كننده و جلوگیری از خروج تقویت كننده از
حالت خطی می توان از تکنیک شنت استفاده نمود .اصول و نحوه عملکرد تکنیک شنت در شکل ،5نشان داده شده است .همان طور
كه در شکل 5مشاهده می شود ،با استفاده از یک بلوک رسانایی (بلوک شنت) كه با بخش ورودی تقویت كننده اصلی ،موازی شده
است و با طراحی یک قسمت مقایسه كننده در حلقه فیدبک می توان از ورود جریان های بزرگ به درون تقویت كننده جلوگیری نمود.
در این مدار اگر جریان ورودی به تقویت كننده ( ) Iinافزایش یابد ،ولتاژ در گره خروجی تقویت كننده اصلی نیز زیاد شده و سپس با

مجله مهندسی مخابرات /سال دهم /شماره چهل /تابستان 1400

20

كمک یک حلقه فیدبک و مقایسه ولتاژ خروجی (  ،) Vctrlبا ولتاژ مرجع ( ،)Vrefمی توان جریان كشیده شده توسط بلوک شنت را
افزایش داد و به این ترتیب جریان اضافی در ورودی تقویت كننده امپدانس در این ساختار ،با یک طراحی مناسب می توان مدار را برای
رسیدن به بهره ،پهنای باند و پایداری مناسب ،مصرف توان اندک و نیز پاسخ زمانی مطلوب به پالس ورودی ،بصورت بهینه طراحی
نمود .ساختار مفهومی این تکنیک در شکل 5نشان داده شده است.

شکل  :5ساختار مفهومی مدار كنترل بهره][1

 -4نتایج شبیه سازی
ب رای اثبات كارایی تقویت كننده پیشنهادی ،ساختار نشان داده شده در شکل  4با ولتاژ تغذیه  ،1.8 Vدر تکنولوژی 180 nm

 CMOSشبیهسازی شده است .شکل های 6و  7نتیجه شبیه سازی مدار را نشان می دهد.

شکل  :6نتیجه شبیه سازی بهره كل تقویت كننده

شکل  :7نتیجه شبیه سازی بهره طبقات تقویت كننده
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همانطور كه در شکلها مشاهده می شود پهنای باند  -3dBو پهنای باند بهره واحد به ترتیب بزرگتر از 7.5 GHzو  14GHzو بهره
 dcبزرگتر از  25 dBمی باشد .در شکل های 8و  9نتایج شبیه سازی مدار در گوشه ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است و جدول 1
نتایج حاصل شده را نمایش می دهد.

شکل :8

نتایج شبیه سازی بهره مدار برای گوشه تکنولوژی FF

شکل :9

نتایج شبیه سازی بهره مدار برای گوشه تکنولوژی SS

جدول :1خالصه عملکرد تقویت كننده پیشنهادی اول در گوشه های مختلف
)SS (85°C

)FF (-40°C

)TT (25°C

22.9
5.3

24.7
7.26

25.0
7.5

11

18

14

)fGBW (GHz

1.8

1.8

1.8

)Supply voltage (V

41.4

82.26

57.6

)Power dissipation (mW

180

180

180

)Technology (nm

Parameter
)DC Gain (dB
)f-3dBGBW (GHz
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، عملکرد تقویت كننده پیشنهادی با چند نمونه از كارهای ارائه شده در مراجع كه عملکرد مناسبی دارند،اما به عنوان آخرین بخش
 اگرچه ممکن. مقایسه انجامگرفته با سایركارهای انجام شده و پارامترهای عملکردی مدنظر را نشان میدهد2  جدول.مقایسه میگردد
 از لحاظ فركانس كاری متفاوت، منصفانه به نظر نرسد چرا كه كار بعضی از مراجع مقایسهشده2 است مقایسه انجامگرفته در جدول
 در ضمن مزیت اصلی طرح ارایه شده در این مقاله استفاده از تکنیک.میباشند و یا با استفاده از فناوری دیگری طراحی شده باشد
شنت یا همان كنترل بهره خودكار می باشد كه باعث می شود مدار برای رنج بیشتری از ورودی ها در حالت خطی باشد و به حالت
.قطع یا اشباع نرود
 خالصه مقایسه عملکرد تقویت كننده پیشنهادی با كارهای دیگر:2 جدول
Process

Supply

Power dissipation

BW

GAIN

(nm)

(V)

(mW)

(GHz)

(dB)

[3]
[7]
[8]
[2]

90
180
180
180

1.0
1.8
1.8
1.8

139
17.9
65
70

2.07
1.75
2.3
5.6

66
83
70
50

This Work

180

1.8

57.6

7.5
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 نتیجه گیری-5
هدف از این مقاله ارائه یک تقویت كننده امپدانس انتقالی چند طبقه با توان مصرفی پایین و بهره و پهنای باند مناسب برای گیرنده
 نتایج حاصل از شبیه سازی مدار پهنای باند. شبیهسازی گردید180nm CMOS  مدار ارایه شده با فناوری.های نوری میباشد
 بدست آمد كه می توان نتیجه گرفت تکنیک های مورد استفاده یعنی تکنیک57.6mW  با توان مصرفی25dB  و بهره7.5GHz
 زیرا.باالزدگی القایی و تکنیک شنت(كنترل خودكار بهره) با عث بهینه شدن مدار جهت استفاده در سیستم های مخابراتی می باشد
 از لحاظ خطی بودن نیز مدار در وضعیت مناسبی قرار دارد و تحمل رنج باالتری از ورودی را دارا می،عالوه بر بهبود پارامترهای مدار
.باشد
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ABSTRACT:
In this thesis an optical amplifier with increased dynamic range bandwidth with inductive
amplification technique, including a transient impedance amplifier (TIA) for use in an optical
telecommunication system for applications with 10Gb/s data rate using CMOS 0.18µm technology
Designed and simulated. For the proper design of a fiber optic amplifier, the design of the transient
impedance amplifier is a key element of this type of amplifier so that it compromises between
challenging issues such as bandwidth, gain and power consumption. Appropriate bandwidth and
interest required for use in new telecommunications and transfer an image. In this thesis, the
inductive enhancement technique developed by the predecessor is used to improve the parameters.
In this technique, the desired inductor resonates with the parasitic capacitors of the circuit and
creates a peak in the circuit which increases the bandwidth and gain of the circuit. Linear Mode In
certain situations, such as short-circuit optical fiber, a technique called shunt technique is used to
keep the circuit in linear mode. The simulation results show that the proposed circuit has 1.8v
power supply, 57.6 mW power, 5.98GHz bandwidth and 25dBΩ output.
KEYWORDS: Optical Amplifier, Transient Impedance Amplifier (TIA), Limiting Amplifier,
Induction Hoist, Shunt Technique.

