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م و در سايه الطاف يخدا مهربان را شاکريم که با رحمت و عنايت او قدم در اين راه گذارد
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  برا ما کشيدند. پروژه و دوره کارشناسيتمام زحماتي که در طول اين  برا

سپاس و قدرداني از جناب آقا مهندس نعمتي که در طراحي و ساخت اين پروژه ما را يار با 
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١  

  پيشگفتار

که در ابتدا سنتز کننده ي فرکانسی را از ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار  قصد داریم پایان نامهدر این 
طرح کلی سینتی سایزر و در نهایت ارایه ي  ،نحوه ي عملکرد هر بخش  دهیم. اجزاي سینتی سایزر،
از موارد مطرح شده می باشند. اهمیت پرداختن به موضوع سینتی سایزر به روشی براي بهبود زمان قفل 

خاطر کاربرد هاي گسترده ي آن می باشد. امروزه از  سنتز کننده هاي فرکانسی و حلقه هاي قفل شده 
 مالتی پلکس ، در فاز  در کاربردهاي مختلفی از جمله در مدوالسیون و دمدوالسیون هاي فاز و فرکانس ،

  کریر ها در فرکانس هاي دلخواه یا در گونه هاي مختلف پردازش سیگنال استفاده می شود. ایجاد 
در اینجا ما در ابتدا به بررسی آشکارسازهاي فاز و فرکانس می پردازیم . وظیفه ي آنها را در حلقه هاي 

س به بررسی قفل فاز  تشریح می کنیم سپس چند مدار از آنها را مطرح نموده و بررسی می نماییم. سپ
فیلترهاي مختلف و از جمله فیلترهاي پایین گذر می پردازیم. همچنین اسیالتورها و نحوه ي کار آنها را 
تشریح خواهیم نمود و باالخص نحوه ي عملکرد و ساختمان اسیالتورهاي کنترل شونده با ولتاژ را بررسی 

ضرب کننده هاي فرکانسی و نحوه ي می کنیم . در بخش آخر اجزاي سینتی سایزر، به تقسیم کننده و 
کار آنها خواهیم پرداخت. در پایان نیز جمع بندي و نتیجه گیري نهایی حول زمان قفل در سنتزکننده 
هاي فرکانسی انجام خواهد گرفت. در این پروژه نمونه اي از یک سینتی سایزر فرکانس باال نیز ساخته 

  شده است. 
ل حلقه ها در سینتی سایزر و حلقه هاي قفل شده در فاز خواهد راهبرد کلی دنبال شده حول زمان قف

بود. این امر در کابردهاي عملی و به خصوص در سیستم هاي مخابراتی بسیار با اهمیت است. مثال براي 
پوشش  BTSکاربر موبایل که در داخل یک خودرو در حال حرکت می باشد چون با تغییر مکان وي 

به   BTSدهنده ي مکالمه نیز عوض می شود لذا الزم است که در حین این حرکت سوییچی از یک 
BTS  دیگر انجام شود. اما اگر زمان این سوییچ زیاد باشد ممکن است منجر به قطع مکالمه گردد. لذا

کننده ي  الزم است که زمان این سوییچ و در نتیجه مدت زمان قفل حلقه در سینتی سایزر تولید
فرکانس کریر گوشی بسیار کم باشد. مواردي این چنینی در سیستم هاي مخابراتی اهمیت به حداقل 
رساندن زمان قفل  در سینتی سایزرها و حلقه هاي قفل شونده در فاز را براي ما بیشتر آشکار می کند. 

  لذا در این مقاله هدف اصلی یافتن چنین راهبردي در نظر گرفته شده است.
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  فصل اول

   آشکارسازها فاز فرکانس

 

   آشکارساز فاز يا مقايسه گر فاز -۱- ۱

براي تولید یک ولتاژ خطا بین سیگنال مرجع و سیگنال  PLLیا مقایسه گر فاز در یک   1آشکارساز فاز
VCO  به جهت نگاه داشتنVCO .در فرکانس مورد نیاز به کار می رود  

فاز می باشد.در واقع عملکرد آن سبب میشود که  شده حلقه قفل در یک اصلی آشکارساز فاز ،عنصر
  اختالف فاز در حلقه شناسایی شده و ولتاژ خطاي حاصل از آن اختالف فاز در خروجی آن تولید شود.

برخی از آنها در  مدارهاي مختلفی وجود دارند که می توان آنها را به عنوان آشکارساز فاز به کار برد، که
آنچه که مابه عنوان تکنیک هاي انالوگ فرض می کنیم استفاده می شود این درحالی است که گروه 
دیگري از آنها  در مدارهاي دیجتالی کاربرد دارند .(آشکارساز فاز آنالوگ و دیجیتال) هرچند مهمترین 

حساسیت در برخی فقط نسبت به  تفاوت آشکارسازهاي فاز با یکدیگر تفاوت درحساسیت آنها است.این
  تغییرات فاز ودر گروهی دیگر حساسیت نسبت به تغییرات فاز به همراه تغییرات فرکانس می باشد.

  لذا آشکارسازهاي فاز را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

  آشکارسازهاي حساس به تغییرات فاز )1

  فرکانسآشکار سازهاي حساس به تغییرات فاز همراه با تغییرات  )2

  فازآشکارسازها حساس به تغييرات  -۱- ۲

آشکارسازهایی که تنها به تغییرات فاز حساس می باشند ساده ترین شکل آشکارسازها می باشند.آنها به 
 دو بین فاز اختالف که کنند. زمانیسادگی یک خروجی متناسب با اختالف فاز بین دو سیگنال تولید می 

به طور یکنواخت باشد آشکارسازها یک ولتاژ ثابت و در صورت وجود اختالف فرکانس  ورودي سیگنال

                                                        
1.PD(Phase Detector) 
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بین دوسیگنال یک ولتاژ متغیر ایجاد می کنند.در واقع اختالف فرکانس چیزي است که براي ایجاد 
دوده ي فرکانسی فیلتر حلقه باشد. خارج از محاختالف فاز به کار می رود.ممکن است فرکانس سیگنال 

در صورت بروز این اتفاق ولتاژخطا در بازخورد به اسیالتور کنترل شونده با ولتاژ براي قفل کردن نخواهیم 
داشت.این بدان معنی است که بازه ي فرکانسی محدودي براي هر حلقه وجود دارد که در آن بازه،حلقه 

  ا محدوده تسخیري می نامیم. می تواند قفل شود ، که آن ر

براي غلبه بر این مشکل، فرکانس اسیالتور باید نزدیک به فرکانس اسیالتور مرجع (سیگنال مرجع) 
انتخاب گردد . راه هاي متعددي براي این منظور وجود دارد.یکی از این راه ها کاهش دامنه تیون اسیالتور 

ناي باند فیلتر حلقه قرار گیرد. درسایرموارد ولتاژ است به طوري که سیگنال اختالفی در محدوده ي په
تیون دیگري می تواند با سیگنال بازخورد حاصل ازحلقه براي اطمینان از قرار گیري اسیالتور در منطقه 
صحیح ترکیب گردد.این روش اغلب در سیستم هاي ریزپردازنده که می توان ولتاژصحیح را براي هرگونه 

  رد مورد استفاده قرار میگیرد.شرایطی در آنها محاسبه ک

   آشکارسازها فاز عملي -۱- ۳

  اشکال گوناگونی از آشکارسازهاي عملی وجود دارد. در ادامه به بررسی چند مورد می پردازیم:

   آشکارسازفاز شامل ميکسر حلقه ديود - ۳-۱- ۱

ترکیب شود. یکی از ساده ترین شکل هاي آشکارساز فاز است که می تواند با میکسر حلقه دیود 
می باشد که قابل پیاده سازي با استفاده  فاز آشکارساز از موثر و ساده شکلی دیود حلقه فاز آشکارساز

  ازیک ماژول حلقه دیود استاندارد است.

 

  . شکارسازفاز حلقه دیود1 - 1شکل 

میکسر حلقه دیود با کسینوس اختالف فاز میان ورودي  IFمحاسبات نشان می دهد که ولتاژ در پورت 
که خود ورودي هاي حلقه ي دیودي هستند تغییر می کند. این بدان معنی است که  RFو  LOهاي 

زمانی که اختالف فاز صفر باشد خروجی آشکارساز فاز مقدار تهی یا صفر ولت را نمایش می دهد 
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باشد خروجی صفر خواهد شد. بیشینه وکمینه ولتاژ نیز در  همچنین اگر اختالف فاز مضربی  فرد از 
  باشد قابل رویت است . πهنگامی که اختالف فاز مضربی از 

  
  . منحنی پاسخ آشکازساز حلقه دیود 2– 1شکل 

  XORآشکارساز فاز با گيت  - 3-1- 2

  می تواند آشکارساز فاز ساده و بسیار مفیدي  براي برخی کاربردها فراهم نماید. XORمدار آشکارساز فاز 

  
  XOR.آشکارساز فاز 1- 3شکل 

  را مشاهده نمایید. XORدر شکل زیر میتوانید روش کارکرد آشکارساز فاز 

  
  XORشکل موج آشکارساز فاز .1- 4شکل 

می تواند با کمک این فرم موجی ، به عنوان یک آشکارساز فاز  XORشکل باال نشان می دهد که گیت 
  ساده ولی موثر مورد استفاده قرار گیرد.



  

  

  

   :دانشجویان محترم

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