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چکیده طرح :

ر                                                                                                   بتكا ا م  سو تبه  ر
اندازه گيري نویز فاز نوسان ساز مایکروویو  عنوان طرح :   سامانه 

                     به روش خط تأخير با حذف تغيير دهنده فاز 

                  
مبتكر :
 حامد قیدي

  استاد راهنما : 
دکتر علي بنايي 
  مؤسسه هاي همكار :
 دانشگاه صنعتي شريف

 شرکت صنايع الكترونیک زعیم 

        امروزه وسايل الكترونیكي و مخابراتي در زندگي بشر بسیار فراگیر شده است، 
به گونه اي که هر يک از ما، روزانه با انواع اين ســامانه ها ســر و کار داريم. يک جزء 
مهم همه اين ســامانه ها بخش نوسان ساز آن اســت. يک پارامتر مهم در کیفیت 
نوسان سازها، خلوص طیفي و پايداري فرکانس است. اين پارامتر که اصطالحاً نويز 
فاز نامیده مي شــود، تأثیر بسزايي در عملكرد و کیفیت اين سامانه ها دارد. بنابراين 
اندازه گیــري صحیح و دقیق اين پارامتر، به منظور تعیین کیفیت اهمیت فوق العاده 
برخوردار است. براي اندازه گیري نويز فاز نوسان ساز، روش هاي مختلفي وجود دارد 
که هر يک مزايا و معايب خود را داراست. از جمله اين روش ها، روش تک نوسان ساز 
اســت، که بر اساس روش تفكیک کننده فرکانس بنا شده است. يک نوع از تفكیک 
کننده هاي فرکانس با خط تأخیر پیاده ســازي مي شود که قابلیت کارکرد پهن باند، 
نظیر 2 تا 18 گیگاهرتز را دارا مي باشد. در روش هاي متداول خط تأخیر يک تغییر 
دهنده متغیر فاز که تنظیم آن معموالً دستي صورت مي گیرد، به منظور ايجاد تعامد 
در ورودي آشكارساز فاز قرار دارد. در طرح ارايه شده که بر مبناي روش خط تأخیر 
است، تغییر دهنده متغیر فاز حذف شده است و با قرار دادن يک هیبريد 90 درجه 
و انجام يک ســري پردازش هاي رايانه اي به صورت خودکار به نويز فاز نوســان ساز 
تحت آزمون دست مي يابیم. از مزاياي اين روش مي توان به اندازه گیري خودکار نويز 
فاز، و افزايش ســرعت اندازه گیري که از حذف تغییر دهنده متغیر فاز ناشــي شده 

است اشاره نمود.


