
مدارهاي الكترونيكي فركانس باال -1تمرين سري   

را مطالعه كنيد تا اطالعات  (application note 1197)  و يادداشت فني ATF-38143ديتا شيت ترانزيستور  Avagoبا مراجعه سايت شركت  .1
 است. PHEMTتوجه داشته باشيد كه اين ترانزيستور از نوع  مقدماتي در مورد اين ترانزيستور براي تان فراهم شود.

  دهيد  حالف: با تحقيق در اينترنت و كتاب ها ساختار فيزيكي ترانزيستور مورد نظر را تشريح كنيد و به صورت مفهومي عملكرد اين ترانزيستورتوضي
  .رابطه جريان بر حسب ولتاژ اين ترانزيستور را به صورت پارامتري بنويسيد -ب
  

بايستي در نرم افزار وارد منوي فايل شده و در آنجا از  ADSاين ترانزيستور را دانلود كنيد. براي ضميمه كردن اين مدل به نرم افزار  ADSمدل  .2
 مدل را ضميمه نرم افزار كنيد. Unarchiveطريق گزينه 

  قرار دهيد. nH 0.1را برابر  L2, L3يادداشت فني را در نرم افزار ببنديد. در اين مدار مقادير سلف هاي  2مدار عملي اراده شده در صفحه  -الف
  ولت قرار دهيد. 2مقدار ولتاژ تغذيه را برابر با 

  را رسم كنيد.  GSVبرحسب  DIتغيير داده و منحني  V 0الي  -V 1ولتاژ گيت سورس را از  dc شبيه سازيبا استفاده از  -ب
  را محاسبه كنيد. DSSIو  pVبا استفاده از بند قبلي مقادير  -ج
  شود. mA 10مقدار ولتاژ گيت را طوري بيابيد كه جريان درين برابر  ببا استفاده از منحني بند  -د
  را رسم كنيد. DSVبر حسب  DIب كرده و منحني جارو V 4الي  V 0به ازاي ولتاژ گيت به دست آمده از بند قبل، حال ولتاژ تغديه را از  -ذ
  را تخمين بزنيد. dsrبا استفاده از منحني بند قبل مقاومت سيگنال كوچك  -ر
  
 با تحقيق در اينترنت و كتاب ها تعريف هر دو نوع بهره ذيل را بيابيد. -2

: Power GainpG 
: Transducer GainTG 

(هر دو بهره بيان شده در قسمت   انجام داده و نمودار بهره برحسب فركانس را رسم كنيد. ACشبيه سازي  0.57V-=GGVو  2VDDV=با فرض  -3
گزارش كنيد. جواب به دست آمده را با نتايج تجربي گزارش شده در يادداشت  GHz 1.9قبل مد نظر است.)  مقادير هر دو بهره را در فركانس 

 فني مقايسه كنيد.

را برحسب  IM3و  IM2جاروب كرده مولفه اصلي،  2dBmو با گام هاي  dBm 0الي  dBm 100-ز ورودي را ا HBسازي  با انجام شبيه -4
باشد.) در اين شبيه سازي  dBmتوان سيگنال ورودي رسم كنيد. (هر سه شكل در يك نمودار باشد و محورهاي افقي و عمودي نيز برحسب 

 قرار دهيد. MHz 1910و  MHz 1900تن هاي ورودي را در فركانس 

 را محاسبه كنيد. آيا اين مقادير با ديتا شيت همخواني دارد. dB-1Pو  IIP3 ،IIP2با استفاده از نتايج به دست آمده از بند قبل مقادير  -5

 
  حسين شمسي


