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 فنی مهندسیي دانشکده

   برقگروه آموزشی 

  ي کارشناسی ارشدبراي دریافت درجه نامهپایان

  الکترونیکگرایش  برقي در رشته

  عنوان:

 حافظه اثر توان با لحاظ کردن هايکنندهتقویتپیش اعوجاج دیجیتال تطبیقی 

  OFDMدر مدوالسیون براي کاربرد 

  

   :راهنما اساتید

  دکتر جواد جاویدان و دکتر غالمرضا زارع فتین

 :پژوهشگر

  حسین صالح زاده ابرقوئی

  95 تابستان
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  حسین: نام                     ابرقوئی زاده صالح:    دانشجو خانوادگی نام

اثـر  توان بـا لحـاظ کـردن     هايکنندهتقویت یقیتطب یجیتالاعوجاج د یشپ :نامهپایان عنوان

    OFDM یونکاربرد در مدوالس يبرا حافظه

  ندکتر جواد جاویدان و دکتر غالمرضا زارع فتی :راهنما اساتید 

                      برق: رشته                                           کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع 

    اردبیلی محقق :دانشگاه                                              الکترونیک               : گرایش

  137 ات:صفح تعداد         08/06/1395  دفاع: تاریخ             مهندسی فنی :دانشکده 

، مسـئله  بیشـتر مـردم دنیـا   ن بـی  سیمبیو فراگیر شدن اینترنت  میسیبامروزه با رشد سریع مخابرات   :چکیده

تـوان و غیرخطـی در    ازلحـاظ طبقـه   ترینمهممهم شده است،  ازپیشبیشی یرادیو هايفرستندهخطی سازي توان و 

ـ  توان است که عمل خطی سازي باید روي آن انجام شود. يکنندهتقویت رادیویی هايفرستنده اعوجـاج دهنـده    یشپ

هسـت . امـروزه بـه علـت      RF يهاتوان در فرستنده هايکنندهیتتقو يساز یخط يهاروش یناز بهتر یکی یجیتالد

لحاظ اثر حافظـه  با  یرخطیغ هايکنندهیتاز تقو یناش يهاباند، اعوجاج يپهنا یشو افزا سیمیمخابرات ب یعرشد وس

با اثـر حافظـه اسـت و     یرخطیاعوجاج دهنده با حذف غ یشپ یامر مستلزم طراح ین، که ا گیرندیقرار م یموردبررس

 یوفقـ  یتمو الگـور  یـادگیري  يبه معمار یازدما و کهولت قطعات ن ییراتتوان به علت تغ هايکنندهیتدر تقو ینهمچن

پـس از تشـریح کامـل     نامـه پایـان  یـن اسـاس در ا  ین. بـر همـ   شودمی حس ازپیشیشب ییراتتغ ینبا ا یقتطب يبرا

 جاعوجـا  یشاز پو ساختار وفقی،  کنندهتقویت سازيمدل، کنندهتقویتغیرخطی استاتیک و دینامیک در  هاياعوجاج

 هـاي میتمـدل آن بـا الگـور    يو پارامترهـا  یبکه ضرا شودمیدار استفاده حافظه يابا مدل چندجمله یجیتالدهنده د

 ینـه و کم یجیتـال اعوجـاج د  یشبهبود عملکـرد پـ   يبرا نامهپایان ین. در ا آیدیبه دست م یادگیري يدر معمار یوفق

بـا   یبازگشـت  بینـی پـیش  يروش خطـا بـه   یوفقـ  هـاي الگـوریتم ،توان  کنندهیتتقو یخروج يکردن اعوجاج و خطا

 یشـنهادي پ هـاي الگـوریتم .  شـود مـی  یشـنهاد پاصالحاتی در جهت بهبود سرعت همگرایی یا پیچیـدگی محاسـباتی   

ــوردنظر ــراي  م ــرد ب ــود عملک ــوریتم RPEM بهب ــايالگ  Affineو  NRPEM ،PNRPEM ،Momentum RPEM ه

projection RPEM        است و بـراي کـاهش پیچیـدگی محاسـباتی الگـوریتمSign RPEM   یج. نتـا شـود مـی پیشـنهاد 
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 کـه  دهـد یشـده و نشـان مـ    یسهمقا یبازگشت بینیپیش يروش خطا یتمالگوربا  یشنهاديپ هايالگوریتم سازيیهشب

  بهبود یافته است. RPEMپیشنهادي نسبت به الگوریتم  هايالگوریتم

  غیرخطی، الگوریتم وفقی سازيمدل، کنندهتقویتپیش اعوجاج دیجیتال، خطی سازي : هاکلیدواژه
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2015( ............................................................................... Error! Bookmark not defined. 



 ز

 در نینمـاد  مـدل ) الـف ( پوش؛ یرخطیغ در AM/PM و AM/AM يبرا يرفتار مدل اگرامید بلوك: 19-2 شکل

 Error! Bookmark not)2015 همکاران، و یقانوچ( مختلط پوش سطح در اتیجزئ با مدل) ب( حامل فرکانس

defined. 

 !Error)2015 همکاران، و یقانوچ( حافظه یب شبه یرخطیغ ستمیس يسازمدل يبرا LUT:  20-2 شکل

Bookmark not defined. 

 و یقـانوچ ( حافظـه  بدون شبه یرخطیغ ستمیس يسازمدل يبرا نیکارتز روش به LUT يسازادهیپ 21-2 شکل

 .Error! Bookmark not defined .................................................................... )2015 همکاران،

 Error! Bookmark not)2015 همکاران، و یقانوچ( کنواختیریغ فهرست با LUT يمعمار: 22-2 شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ...................... )2015 همکاران، و یقانوچ( LUT يهاتابع: 23-2 شکل

2.1587a:  صالح مدل بیضرا:  24-2 شکل ، 1.1517a ، 4.033  9.1040 و  ) و یقـانوچ 

 .Error! Bookmark not defined .................................................................... )2015 همکاران،

2.1587a:  بیضـــرا بـــا صـــالح مــدل  مخـــتلط بهـــره: 25-2 شــکل  ، 1.1517a ، 4.033  و 

9.1040 )2015 همکاران، و یقانوچ( ..................................... Error! Bookmark not defined. 

 همکـاران،  و یقـانوچ ( دیآرسـن  میگـال  جامدحالت يکنندهتیتقو در یقربان مدل فاز و بهره راتییتغ: 26-2 شکل

2015( ............................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not)2015 همکاران، و یقانوچ( مختلف ریمقاد يبرا رپ مدل مشخصات: 27-2 شکل

defined. 

 همکـاران،  و یقـانوچ ( یدگیـ چیپ و ییکـارا  در دارهحافظ ياچندجمله مدل و ولترا يسر مدل سهیمقا: 1-3 شکل

2015( ............................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not)2015 همکاران، و یقانوچ( دارحافظه ياچندجمله مدل اگرامید بلوك:  2-3 شکل

defined. 

 Error! Bookmark)2015 همکاران، و یقانوچ( متعامد دارحافظه ياچندجمله مدل اگرامید بلوك:  3-3 شکل

not defined. 

 !Error)2015 همکاران، و یقانوچ( پراکنده ریتأخ با دارحافظه ياچندجمله مدل اگرامید بلوك 4-3 شکل

Bookmark not defined. 

 !Error)2015 همکاران، و یقانوچ( کنواختیریغ دارحافظه ياچندجمله مدل اگرامید بلوك 5-3 شکل

Bookmark not defined. 

 !Error)2015 همکاران، و یقانوچ( دارحافظه يهاياچندجمله مختلف يهامدل ساختار: 6-3 شکل

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not)2015 همکاران، و یقانوچ( پوش دارحافظه ياچندجمله اگرامید بلوك: 7-3 شکل

defined. 

 !Error)2015 همکاران، و یقانوچ( مختلط بهره اساس بر پوش دارحافظه ياجملهچند مدل شینما: 8-3 شکل

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .......... )2015 همکاران، و یقانوچ( یبیترک مدل اگرامید بلوك: 9-3 شکل

 اثـر ) ب( فیضـع  یرخطـ یغ يحافظـه  اثـر ) الـف ( دارحافظـه  ياچندجملـه  يهامدل نیب يسهیمقا: 10-3 شکل

 Error! Bookmark)2015 همکاران، و یقانوچ( دیشد یرخطیغ يحافظه اثر) ج( متوسط یرخطیغ يحافظه

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ............ )2015 همکاران، و یقانوچ( نریو مدل اماگرید بلوك: 11-3 شکل



 ح

 .Error! Bookmark not defined ..... )2015 همکاران، و یقانوچ( نیهمرست مدل اگرامید بلوك: 12-3 شکل

 Error! Bookmark not)2015 همکاران، و یقانوچ( نیهمرست-نریو مدل اگرامید بلوك: 13-3 شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ............... )2015 همکاران، و یقانوچ( نریو- نیهمرست مدل: 14-3 شکل

 Error! Bookmark not)2015 همکاران، و یقانوچ( يمواز یبلوک سه مدل اگرامید بلوك: 15-3 شکل

defined. 

 همکـاران،  و یقانوچ( بلوك هر يبرا متناظر بهره يهامشخصه و اعوجاج شیپ يساده اگرامید بلوك: 16-3 شکل

2015( ............................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 !Error)2015 همکاران، و یقانوچ( اعوجاج شیپ ستمیس در توان یانتقال يهامشخصه: 17-3 شکل

Bookmark not defined. 

)2015 همکـاران،  و یقـانوچ ( يعـدد  صـورت به اعوجاج شیپ ستمیس در توان یانتقال يهامشخصه: 18-3 شکل

 ....................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark)2015 همکاران، و یقانوچ( بسته حلقه یوفق تالیجید اعوجاج شیپ ستمیس 19-3 شکل

not defined. 

 Error! Bookmark)2015 همکاران، و یقانوچ( باز لقهح یوفق تالیجید اعوجاج شیپ ستمیس: 20-3 شکل

not defined. 

 همکـاران،  و یقـانوچ ( میمسـتق  يریادگیـ  کیـ تکن با باز حلقه یوفق تالیجید اعوجاج شیپ ستمیس: 21-3 شکل

2015( ............................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 همکـاران،  و یقـانوچ ( میرمستقیغ يریادگی کیتکن با باز حلقه یوفق تالیجید اعوجاج شیپ ستمیس: 22-3 شکل

2015( ............................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ...................................... میرمستقیغ يریادگی يمعمار: 23-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ..................................... لیفرانسید معادله يهامجموعه: 24-3 شکل

) ریمقاد شینما: 25-3 شکل )Dc  و ( )DR  از یتابع صورت به  1983 الجونگ،( هیاول طیشرا با(Error! 

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark notداده صورتبه یعمل يکنندهتیتقو کردن مدل يبرا يریگاندازه ستمیس: 1-4 شکل

defined. 

 !Errorداده صورتبه کنندهتیتقو يکننده مدل يبرا يریگاندازه ستمیس اگرامید كبلو:  2-4 شکل

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ...................... یواقع توان يکنندهتیتقو یانتقال يمشخصه: 3-4 شکل

 Error! Bookmark notیخط يمشخصه يدهندهنشان خط همراه به توان یانتقال يمشخصه: 4-4 شکل

defined. 

)M=5 و K=4(دارحافظـه  ياچندجملـه  از استفاده با یرخطیغ يکنندهتیتقو مدل یانتقال يمشخصه: 5-4 شکل

 ....................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

)M=5 و K=7(دارحافظـه  ياچندجملـه  از استفاده با یرخطیغ يکنندهتیتقو مدل یانتقال يمشخصه: 6-4 شکل

 ....................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 !Errorدارحافظه ياچندجمله از استفاده با هدهند اعوجاج شیپ مدل یانتقال يمشخصه: 7-4 شکل

Bookmark not defined. 

 يدهنـده  اعوجـاج  شیپـ  و تـوان  يکننـده تیـ تقو بیـ ترک يبرا )AM/AM( توان یانتقال يمشخصه:  8-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined .............................. یواقع یرخطیغ يکنندهتیتقو مقابل در تالیجید

 توان يکنندهتیتقو مقابل در دهنده اعوجاج شیپ و توان يکنندهتیتقو بیترک AM/PM يمشخصه: 9-4 شکل



 ط

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................. یواقع

 و يورود مقابـل  در دهنـده  اعوجـاج  شیپـ  و کننـده تیـ تقو بیـ کتر یخروجـ  تـوان  فیـ ط یچگـال : 10-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... یواقع يکنندهتیتقو

 .Error! Bookmark not defined ................................ دارحافظه توان يکنندهتیتقو مدل: 11-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................ توان يکنندهتیتقو مدل یبلوک نمودار: 12-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ..................... توان کنندهتیتقو یابیارز يبرا یبلوک شینما: 13-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ...... یرخطیغ کنندهتیتقو یخروج گنالیس نتوا فیط یچگال: 14-4 شکل

 MATLABError! Bookmark not در توان کنندهتیتقو و دهنده اعوجاج شیپ یبلوک نمودار: 15-4 شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ..................................... یبلوک صورتبه LMS تمیالگور 16-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................... یبلوک صورتبه RPEM تمیالگور 17-4 شکل

 .Sign RPEM .............................. Error! Bookmark not defined تمیالگور یبلوک نمودار: 18-4 شکل

 .NRPEM ................................... Error! Bookmark not defined تمیالگور یبلوک نمودار 19-4 شکل

 .PNRPEM ................................. Error! Bookmark not defined تمیالگور یبلوک نمودار 20-4 شکل

 .Momentum RPEM .............................. Error! Bookmark not defined یبلوک نمودار:  21-4 شکل

 .Affine projection RPEM ....................... Error! Bookmark not defined یبلوک نمودار:  22-4 شکل

 يهـا تمیالگـور  همراه به دهنده اعوجاج شیپ با صالح مدل يکنندهتیتقو یخروج توان فیط یچگال: 23-4 شکل

LMS )ینارنج(، RPEM )سبز(، Sign RPEM ) بـنفش(، Sign LMS ) ـ  یخروجـ  و) زرد( يورود و) کمرنـگ  یآب

 .Error! Bookmark not defined ................................... اعوجاج شیپ بدون کنندهتیتقو) پررنگ یآب(

 .Error! Bookmark not defined ............................... مذکور يهاتمیالگور نیانگیم يخطا: 24-4 شکل

 يهـا تمیالگـور  همراه به دهنده اعوجاج شیپ با صالح مدل يکنندهتیتقو یخروج توان فیط یچگال :25-4 شکل

LMS )ینارنج(، RPEM ) سـبز(، NRPEM ) بـنفش(، NLMS ) ـ  یآبـ ( یخروجـ  و) زرد( يورود و) کمرنـگ  یآب

 .Error! Bookmark not defined ......................................... اعوجاج شیپ بدون کنندهتیتقو) پررنگ

 .Error! Bookmark not defined ............................ مذکور يهاتمیالگور در نیانگیم يخطا: 26-4 شکل

 يهـا تمیالگـور  همراه به دهنده اعوجاج شیپ با صالح مدل يکنندهتیتقو یخروج توان فیط یچگال: 27-4 شکل

PNLMS )ینارنج(، PNRPEM )سبز(، NRPEM ) بـنفش(، NLMS ) ـ  یخروجـ  و) زرد( يورود و) کمرنـگ  یآب

 .Error! Bookmark not defined ................................... اعوجاج شیپ بدون کنندهتیتقو) پررنگ یآب(

 .Error! Bookmark not defined ........................... مذکور يهاتمیالگور در نیانگیم يخطا: 28-4 شکل

 يهـا تمیالگور همراه به دهنده اعوجاج شیپ با صالح مدل يکنندهتیتقو یخروج توان فیط یچگال:  29-4 شکل

LMS )ینارنج(، RPEM ) سـبز(، Momentum RPEM ) بـنفش(، Momentom LMS ) ـ  يورود و) کمرنـگ  یآب

 .Error! Bookmark not defined ................ اعوجاج شیپ بدون کنندهتیتقو) پررنگ یآب( یخروج و) زرد(

 .Error! Bookmark not defined ............................... مذکور يهاتمیالگور نیانگیم يخطا: 30-4 شکل

 يهـا تمیالگـور  همراه به دهنده اعوجاج شیپ با صالح مدل يکنندهتیتقو یخروج توان فیط یچگال: 31-4 شکل

LMS )ینارنج(، RPEM )سبز(، Affine projection RPEM )بنفش(، Affine projection LMS )کمرنـگ  یآب (

 .Error! Bookmark not defined ..... اعوجاج شیپ بدون کنندهتیتقو) پررنگ یآب( یخروج و) زرد( يورود و



 ي

 .Error! Bookmark not defined ....................... مذکور يهاتمیالگور نیانگیم يخطا نمودار :32-4 شکل

 يهـا تمیالگـور  همراه به دهنده اعوجاج شیپ با صالح مدل يکنندهتیتقو یخروج انتو فیط یچگال: 33-4 شکل

Sign RPEM )یمشک(، PNRPEM )سبز(، Affine projection RPEM )قرمز(، Mom RPEM )یآب(، NRPEM 

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. )زرد( يورود و) بنفش(

 .Error! Bookmark not defined ........................ يشنهادیپ يهاتمیالگور توان فیط یچگال: 34-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............... يشنهادیپ يهاتمیالگور در نیانگیم يخطا نمودار: 35-4 شکل

 ثابت یرخطیغ يمرتبه و)M=7 و M=5 و M=3( ریمتغ يحافظه طول در یخروج نتوا فیط یچگال: 36-4 شکل

)K=5( ............................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 ثابـت  یرخطـ یغ يمرتبه و)M=7 و M=5 و M=3( ریمتغ يحافظه طول با یخروج نیانگیم يخطا:  37-4 شکل

)K=5( ............................................................................... Error! Bookmark not defined. 

)M=5( ثابـت  يحافظه طول و)K=6 و K=5 و K=4( ریمتغ یرخطیغ يمرتبه در توان فیط یچگال: 38-4 شکل

 ....................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 طـول  و)K=6 و K=5 و K=4( ریـ متغ یرخطـ یغ يمرتبه اب ياچندجمله در یخروج نیانگیم يخطا: 39-4 شکل

 .M=5( .............................................................. Error! Bookmark not defined( ثابت يحافظه

  

  

  

  

  ها فهرست جدول

                                                         جدول عنوانشماره و 

  صفحه

  
 13 ................................. تن-دو يورود گنالیس با یرخطیغ فرستنده یخروج گنالیس ياجزا: 1-2 جدول

  .Error! Bookmark not defined ..... یدگیچیپ ازنظر دارحافظه ياچندجمله يهامدل يسهیمقا: 1-3 جدول

  125 ................................. ییو سرعت همگرا یمحاسبات یچیدگیازنظر پ هایتمالگور يیسهمقا: 1-4 جدول
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  کلیات پژوهشفصل اول:  - 1

باعث تحول شگرف در مخابرات شده اسـت و تقاضـاي نـرخ داده بـاالتر      سیمیباخیر رشد صنعت  يدههدر 

 هـاي سرویس هايکنندهمصرفو رشد وسیع  سیمبیصنعت  کنندهیهته هايیسروسرفته است. همچنین با ازدیاد 

 هـاي سیسـتم  هـاي تولیدکننـده بـراي   سـؤال  تـرین مهم. سازدمیصوتی و داده از این صنعت یک کاالي ارزشمند 

فشـرده در طیـف فرکانسـی بـراي ارسـال و دریافـت        صورتبهمخابراتی تجاري این است که : چه مقدار اطالعات 

، که بیشترین کارایی دهدمیپژوهشگران را به سمت مدوالسیون دیجیتال سوق  سؤالاست؟ جواب این  پذیرامکان

ولی با تغییرات سریع پیام در مدوالسـیون   شودمیرا در پهناي باند دارد. گرچه این افزایش باعث باال رفتن کارایی 

  است. بنامناس غیرخطیتوان  کنندهتقویتبراي فرستنده غیرخطی و 

 انگیزه تحقیق - 1-2

. دهنـد مـی تـوان در ناحیـه حـداکثر رانـدمان تـوان از خـود مشخصـات غیرخطـی بـروز           هـاي کنندهتقویت

. یـک تریـدآف   شـوند مـی دچـار اعوجـاج    شـدت به کنندمیپیام (پوش) که نزدیک این ناحیه نوسان  هايسیگنال

مان توان وجود دارد، که این تریدآف با افـزایش  بین خطینگی و راند RFتوان  هايکنندهتقویتاساسی در طراحی 

تـوان رخ   کننـده تقویـت پدیدهاي اعوجاجی مختلـف کـه در    نامهپایان. این شودمیپهناي باند مدوالسیون بیشتر 

همچنـین در جهـت   ، دهـد میقرار  موردبررسیرا نیز  OFDMو آثار آن را روي سیگنال  کندمیرا بررسی  دهدمی

امید است افزایش ظرفیت و بهبـود قابلیـت اطمینـان    . شودمیخروجی فرستنده تالش  حذف غیرخطی حاصل در

  تحقق یابد. سیمبی هايسیستم

 خطی؟ کنندهتقویتچرا  - 1- 1-2

ــام  ــا مدوالســیون خطــی  نوســانات پی ــهکــه ب ــدشــدهمدول ــک ان ــهغیرخطــی  يفرســتنده، در ی  صــورتب

 شـود مـی ام اعوجـاج اینترمدوالسـیون تولیـد    و در ناحیـه نزدیـک بـه فرکـانس پیـ      شـود میتقویت  غیریکنواخت

ــد    ــد و درون بان ــن اعوجــاج باعــث انتشــار اعوجــاج خــارج از بان ــی. ای ــودم ــه اعوجــاج اینترمدوالســیون   ش و ب

 صـورت بـه افـزایش پهنـاي بانـد انتقـالی اسـت و       يیجـه درنتمعروف است. انتشار خارج از بانـد یـا رشـد طیفـی     

نــــــابراین ســــــطح عملکــــــرد  ، بکنــــــدمــــــیتــــــداخل در کانــــــال مجــــــاور عمــــــل    
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اعوجـاج در صـورت    صـورت بـه ، که  شودمیاختالل در باند عبور . اعوجاج درون باند باعث یابدمیسیستم کاهش 

  .دهدمیو نرخ خطاي بیت در گیرنده را افزایش  شودمیفلکی سیگنال ظاهر 

  توان کنندهتقویتبین خطینگی و راندمان توان در  مصالحه - 2- 1-2

، افـزایش ایـن   شـود میمنبع توان ورودي  مؤثر کارگیريبهار بیشتر راندمان توان باعث در یک فرستنده، مقد

، شـود میزیادي تعریف  يهاراه. راندمان توان از آوردمیراندمان هزینه هر وات خروجی نسبت به ورودي را پایین 

است براي افزایش راندمان است. بنابراین مشخص  DCبایاس  یازموردننرخ توان خروجی به توان  طورمعمولبهکه 

باید نزدیک ناحیه اشباع باشد، که ایـن ناحیـه شـامل نقـاط غیرخطـی       کنندهتقویتثابت نقطه کار  DCدر بایاس 

  است.

 غیرخطی يکنندهتقویتخطی سازي در یک  - 1-2-3

راه  تـرین ساده. شودمیزیادي  هايتالش کنندهتقویتتوسط  تولیدشدهامروزه براي محدودیت مقدار اعوجاج 

یا پـایین آوردن مقیـاس تـوان     power back offتوان استفاده از  کنندهتقویتبراي محدودیت اعوجاج در عملکرد 

باید  روشتوان راندمان توان بسیار کمی دارد. براي این  کنندهتقویتسیگنال ورودي است، اگرچه ناحیه خطی در 

 يهزینـه باال استفاده شـود کـه باعـث افـزایش      (PAPR)با توان حداکثر به میانگین خروجی  هايکنندهتقویتاز 

. یابـد مـی سیار کـاهش   هايگیرندهو همچنین عمر باتري براي فرستنده  شودمینگهداري و مصرف فضاي بیشتر 

امـروزي نیسـت، پـس روش     هـاي فرسـتنده مناسبی براي  حلراهبنابراین روش پایین آوردن مقیاس توان ورودي 

فرستنده کـار   يزنجیرهخطی سازي در  هايروشاست.  RFوان تنها راه براي طراحان ت کنندهتقویتخطی سازي 

سیگنال ورودي باشد. اکثر خطـی   شدهتقویتبدون اعوجاج  ينمونهسیگنال خروجی فرستنده  کهطوريبه کندمی

ت باعـث حـذف   ، کـه ایـن تغییـرا   دهندمیسازها دامنه و فاز سیگنال ورودي را با مطابقت سیگنال خروجی تغییر 

بـه سـه روش ، فیـدبک، فیـدفوروارد و پـیش       طورکلیبهخطی سازي  هايروش. شودمیاعوجاج اینترمدوالسیون 

روش  تـوان مـی مثال  طوربهاست که  کنندهتقویتدیگري نیز براي خطی سازي  هايروش. شودمیاعوجاج تقسیم 

خطـی   هـاي روشرا نام برد.  (LINC)رخطی و تقویت خطی با استفاده از قطعات غی (EER)حذف پوش و تجدید 

  .اندشدهو بهتر  ترراحت DSPدیجیتال با رشد پردازش سیگنال دیجیتال  يحوزهسازي در 

روش پیش اعوجاج به علت عملکرد بهتر در پهناي باند باال و هزینه و پیچیدگی مناسب روش متداول بـراي  

  است.  شدهاستفادهوفقی  صورتبهروش خطی سازي توان است. در این تحقیق از  کنندهتقویتخطی سازي 
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  بنديجمع - 1-3

هسـتند.   یرخطـی غ یطور ذاتـ که به باشندیم یمخابرات هايیستمس يضرور يتوان از اجزا هايکنندهیتتقو

اطالعـات   یگنالبانـد سـ   یـرون درون بانـد و ب  يهاتوان باعث به وجود آمدن اعوجاج کنندهیتتقو یرخطیعناصر غ

 یفط یباند باعث گستردگ یرون) و اعوجاج بBER( یتب يجاج درون باند باعث خراب شدن نرخ خطا. اعوشودمی

. شودمیاستفاده   OFDMو   WCDMA يباند از استانداردها يدر پهنا ییجوصرفه ي. امروزه براشودمی یخروج

 یخطـ  یـه در محـدوده ناح  کننـده یتراندمان تقو یاددارند که باعث کاهش ز یاديز  PAPRمذکور  ياستانداردها

توان از خود اثر حافظه نشـان   کنندهیتتقو شودمیاطالعات باعث  یگنالس یادباند ز يپهنا یگرد ي. از سوشودمی

 ینبنـابرا  شـوند، یمـ  یخروجـ  یگنالتوان باعث اعوجاج در س هايکنندهیتو اثر حافظه تقو یرخطیدهد. عناصر غ

 کننـده یـت تقو يساز یخط يروش برا یناستفاده شود. چند يساز یخط هايیکالزم است از تکن ینگیخط يبرا

 يهاسـت. بـرا  روش ترینيو اقتصاد یناز کارآمدتر یکی یجیتالیاعوجاج د یشروش پ هاآن یندارد که در ب وجود

شـود، روش   یمبـه دودسـته تقسـ    یطـورکل بـه  تواندیوجود دارد که م یمختلف يهااعوجاج مدل یشانجام روش پ

LUT  یرخطیغ هايیستمس يبرا تواندمیبدون حافظه کاربرد دارد و ن یرخطیغ هايیستممدل کردن س ياکه بر 

با اثـر   یرخطیغ هايیستمس يسازمدل يولترا نام دارد که برا يروش مدل سر ینبا اثر حافظه استفاده شود، دوم

حافظـه کـه    ياوان از مدل چندجملـه ت کنندهیتمقاله به علت وجود اثر حافظه در تقو ینحافظه کاربرد دارد. در ا

همچنین براي سازگاري پیش اعوجاج دهنده با تغییـرات دمـا و    .شودمیاستفاده  ستولترا ا يشده مدل سرساده

 هـاي الگـوریتم . در ایـن مقالـه    شودمیکهولت قطعات از معماري یادگیري با استفاده از فیلتر هاي وفقی استفاده 

  .شودمید پیشنها RPEM يپایهوفقی بر 



  : دوم فصل

  

  

 کننـده تقویـت  سـازي مدلآنالیز اعوجاج و 

  توان
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  توان يکنندهتقویت سازيمدلفصل دوم : آنالیز اعوجاج و  - 2

  مقدمه: - 2- 2

پهـن   يدامنـه فـاز و   يشـده مدولـه  هـاي سـیگنال  انـدازي راهبـراي   شـده طراحـی  سیمبی هايفرستندهدر 

: خطینگـی، پهنـاي بانـد و رانـدمان     شـود مـی معیـار اصـلی مالحظـه     مخـابراتی جدیـد سـه    هايسیستمباند در 

کیفیــت  شـود مــیباعـث   RFاعوجــاج در مـدارات فرســتنده   کـه طــوريبـه تـوان. در ابتــدا خطینگـی الزم اســت   

ــراي     ــاتی ب ــک عامــل حی ــد ی ــد. همچنــین پهنــاي بان ــد و اطالعــات آســیب ببین ســیگنال ارســالی کــاهش یاب

 حســاببــهو چنــد حاملــه اســت. در آخــر رانــدمان تــوان یــک عامــل مهــم  بانــدبراتی چنــد مخــا هــايسیســتم

ــی ــدم ــش و     آی ــوان، آرای ــرف ت ــرا روي مص ــهزی ــاتی در  يهزین ــتمعملی ــايسیس ــابراتی  ه ــأثیرمخ دارد.  ت

در  شـده دیـده  هـاي اعوجـاج . شـود مـی ایجـاد   هـا فرسـتنده در  افـزاري سـخت اعوجاج به دلیل عیـوب   طورکلیبه

ــايفرســتنده ــی ه ــیمب ــتأ و منشــ س ــايعل ــخ فرکانســی،    ه ــاج پاس ــل: اعوج ــد، از قبی ــی دارن ــاج مختلف اعوج

سـر   هـاي فرسـتنده در  هـا اعوجـاج ایـن  گروهـی.   تـأخیر  هـاي اعوجـاج دامنـه و فـاز و    هـاي اعوجـاج ، یکیهارمون

از چنــدین  ســیمبــی هــايفرســتنده. شــوندمــیغالــب  RFتــوان  هــايکننــدهتقویــتو خصوصــاً  RF1 جلــویی

اسـت مثـل: بلـوك تبـدیل آنـالوگ بـه دیجیتـال، بلـوك مدوالسـیون، میکسـر            شـده شکیلتبلوك پشت سر هم 

 هـا بلـوك . از میـان ایـن   شـود مـی مشـاهده   1-1کـه در شـکل    کننـده تقویـت فرکـانس، فیلتـر و    دهنـده افزایش

و  ســازيمــدلاســت، بنــابراین  شـده شــناختهمنشـأ اصــلی اعوجــاج غیرخطــی   عنــوانبــهتــوان  يکننــدهتقویـت 

  .پذیردمیتوان انجام  هايکنندهتقویتزي اعوجاج فرستنده اغلب در جبران سا

                                                      
1 Radio frequency 
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  )2015و همکاران، 1(قانوچی  متداول سیمبیبلوك دیاگرام فرستنده  :1- 2شکل 

   RFتوان  يکنندهتقویتغیرخطی  - 1- 2-2

بستگی دارد. کالس کـاري   کنندهتقویتالس کار و توپولوژي توان بیشتر به ک هايکنندهتقویتغیرخطی در 

 ازلحـاظ اسـت.   Eو  C ،Dکامالً غیرخطـی   هايکالسو  B، کالس نیمه خطی Aشامل کالس خطی  کنندهتقویت

 تـر پیشـرفته  هـاي معمـاري یا  2تک خروجی  هايکنندهتقویتتقویت توان با  هايسیستمبه  توانمیتوپولوژي نیز 

تقویـت تـوان    هـاي سیسـتم در طراحـی   اشاره کرد. 4تقویت خطی با استفاده از قطعات غیرخطی و  3مثل دوهرتی

فرستنده  طورکلیبهتوان یا  هايکنندهتقویتبین خطینگی و راندمان توان وجود دارد. طراحی  ناپذیراجتنابتضاد 

  نیاز به خطی بودن با بیشترین راندمان ممکن را دارد.

در  تولیدشـده  هاياعوجاج کهدرحالیحداکثر کردن راندمان براي بلوك تقویت است  این دیدگاه اغلب شامل

. )2010و همکاران،5(الورادور  شود خطی سازي مثل پیش اعوجاج و فیدفوروارد جبران هايتکنیکسیستم باید با 

وپولـوژي دوهرتـی و   تـوان گـالیم نیتـرات بـا ت     کنندهتقویتشده و راندمان توان در  گیرياندازه يبهره 2-2شکل 

. در این شکل تضاد راندمان توان در مقابـل خطینگـی   دهدمیشده را نشان  اندازيراه 6OFDMحامله  4سیگنال 

  .شودمیدیده  وضوحبه

                                                      
1  Ghannouchi 
2 Single ended 
3 Doherty 
4 LINC 
5 Lavrador 
6 Orthogonal frequency-division multiplexing 
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  )2015(قانوچی و همکاران،  نوعی کنندهتقویتو راندمان توان در  بهره :2- 2شکل 

 هـاي کننـده تقویـت که فرستنده است  هر جانیز هستند و  هافرستندهوجود دارد  سیمبیکه مخابرات  هر جا

قـرار   موردتوجـه  ازپـیش بـیش  کننـده تقویـت . بنابراین موضوع خطـی سـازي   )2000، 1(کریپس توان هم هستند

  .گیردمی

 4-2. همچنـین شـکل  دهـد مـی ان توان را نش يکنندهتقویترشد طیفی ناشی از اعوجاج در یک  3-2شکل 

  .دهدمیروي سیگنال مدوالسیون دیجیتال را نشان  کنندهتقویتاعوجاج  براثرانحراف صورت فلکی 

                                                      
1 Cripps 
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 OFDMرشد طیفی در سیگنال تک حامل : 3- 2شکل 

 

  )2002، 1(نظام الدینتوان غیرخطی  يکنندهتقویتدر خروجی  QAM-16صورت فلکی سیگنال  : 4- 2شکل 

                                                      
1 Nizamuddin 
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  اعوجاج باند باریک  - 2-3

توان زمانی خوب است که ناحیه خطی عریض و بزرگی داشته باشد . بنابراین زمانی کـه   يکنندهتقویتیک 

 هـاي سیگنال بازمانسیگنال پوش(پیام) متغیر  ، با عبورکندمیکار  بهرهفشردگی  توان در ناحیه کنندهتقویتیک 

  . شودمیناخواسته ایجاد 

  اعوجاج اینتر مدوالسیون و رشد طیفی - 2-3-1

. براي فهم بهتـر  شودمیباعث ظهور اجزاي فرکانسی ناخواسته در خروجی فرستنده  هافرستندهغیرخطی در 

ن را از سیستم غیرخطی بدون حافظه مرتبه ت-آثار غیرخطی فرستنده در سیگنال انتقالی یک نمونه از سیگنال دو

  :اینجا، در دهیممیسوم عبور 

 زیر شده است. يمعادلهسوم مطابق با  يمرتبه ايچندجملهغیرخطی فرستنده توسط یک تابع  - 

)2-1(          2 3( ) . ( ) . ( ) . ( )out in in inx t a x t b x t c x t    

ضرایب  cو  a ،bزمان هستند و  يحوزهورودي و خروجی در  هايسیگنال outxو  inx کهدرحالی

  مدل هستند.

 زیر است. صورتبهتن -یک سیگنال دو inxسیگنال ورودي  - 

)2-2(    1 1 2 2( ) .cos( . ) .cos( . )inx t A t A t    

تن - سیگنال دو ايزاویه هايفرکانس 2و  1تن هستند و - سیگنال دو هايدامنه 2Aو  1A کهدرحالی

2هستند و  1 .است  

  .آیدمی به دستزیر  صورتبهتن -) خروجی فرستنده براي سیگنال دو2- 2) و (1- 2( يمعادلهبا ترکیب 
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)2-3(    
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2 2 2 2
1 2 1 1 2 1 2 2
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1 1
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4 4 4 4

1 1 1 1
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2 2 4 4
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outx t bA bA

a cA cA A t a cA cA A t
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bA A t bA A
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زیـر   ورتصـ بـه خروجی فرسـتنده معادلـه    هايسیگنالمختلف در  هايفرکانسبراي جداسازي کامل اجزاء 

  .آیددرمی

)2-4(    

  1 1 2 2

2 2 2 2
1 2 1 1 2 1 2 2

2 2
1 2 1 2 2 1 2 1

2 2
1 2

( ) . .cos( ) .cos( )

3 3 3 3
. .cos( ) . .cos( )

4 4 4 4

3 3
cos((2 ) ) cos((2 ) )

4 4

1 1

2 2

outx t a A t A t

cA cA A t cA cA A t

cA A t cA A t
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4

bA A t

b A t A t bA A t
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خطی ورودي را نشان  يشدهتقویتان ({}) قسمت ) بخش اول سمت راست معادله در می4-2( يمعادلهدر 

اصـلی را نشـان    هـاي فرکـانس غیرخطـی در   يکننـده تقویتتولیدي  هاياعوجاجقسمت دوم  کهدرحالی، دهدمی

 توانمی، که نکندمیدر نزدیکی سیگنال اصلی را توصیف  تولیدشدههارمونیکی  هايفرکانس، دو خط بعد دهدمی

اعوجـاج از فرکـانس اصـلی دورتـر هسـتند و       هـاي فرکانسآخر  هايقسمتیلتر حذف کرد. را با ف هافرکانساین 

) در 4-2) و (2-2را با فیلتر حذف کرد. نمودار حوزه فرکانس سیگنال ورودي و خروجی معـادالت (  هاآن توانمی

  است . شدهدادهنشان  5-2شکل 
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  )2015(قانوچی و همکاران،  تن- خروجی فرستنده غیرخطی در حوزه فرکانس با سیگنال ورودي دو :5- 2شکل 

 1-2غیرخطـی توسـط سـیگنال ورودي دو تـن در جـدول       يفرستندهدر خروجی  شدهارائهاجزاء فرکانسی 

  د به سه گروه زیر تقسیم شود.توانمیشده است، که  بنديجمع

 خطی است. يشدهتقویتنس اصلی سیگنال مفید: شامل اجزاء فرکا .1

و  DCشـامل اجـزاء    هـا سیگنالتوسط فیلتر حذف شوند: این  توانندمیناخواسته که  هايسیگنال .2

دوم و سـوم خـارج از بانـد     يمرتبـه دوم و سوم، اعوجاج اینترمدوالسـیون   يمرتبه هايیکهارمون

 است. 

ی هسـتند کـه در   هـای اعوجاجکه شامل  ند با فیلتر حذف شوند:توانمیناخواسته که ن هايسیگنال .3

سـوم درون بانـد    يمرتبهو حاصل اینترمدوالسیون  شوندمیفرکانس اصلی سیگنال ورودي ایجاد 

فـرد درون بانـد    يمرتبهباالتر عالوه بر اینترمدوالسیون  يمرتبهغیرخطی  هايسیستمهستند. در 

 .شودمیزوج نیز در مجاورت سیگنال اصلی ایجاد  يمرتبه
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 تن-اجزاي سیگنال خروجی فرستنده غیرخطی با سیگنال ورودي دو :1- 2جدول 

  ايزاویهفرکانس   توصیف

 DCاجزاي   صفر

  2و  1  اصلی

  22و  12  دوم هايهارمونیک

  23و  13  سوم هايهارمونیک

2  دوم يمرتبهمدوالسیون - اینتر 1   2و 1   

1  سوم درون باند يمرتبهمدوالسیون - اینتر 22   2و 12   

2  سوم بیرون باند يمرتبهمدوالسیون - اینتر 12   1و 22   

  

در فرستنده تعمیم یابد. در این مورد اعوجـاج   N يمرتبهد به مدل غیرخطی توانمیدر اینجا  شدهارائهآنالیز 

) 2004وهمکاران، 1(بولجفن تولید خواهد شد N يمرتبهو محصوالت مخلوط  رودمیباال  N يمرتبهتا هارمونیک 

  .)1996و همکاران، 2(کیانگ 

تن براي فهمیدن -تن و چند-توان و غیرخطی فرستنده با استفاده از سیگنال دو يکنندهتقویت يمطالعهدر 

و همکـاران،  3(پـدرو   ی سیگنال گسسته استفاده کردمنشأ و علت اعوجاج اینترمدوالسیون در اجزاي طیف فرکانس

گرفت و بـا مقایسـه    نظراصلی در  يقاعده عنوانبه توانمی. بعضی نتایج را )2008و همکاران، 4کاروالهو ) (1999

  کرد.   بینیپیشتن رفتار سیستم غیرخطی را -چند هايسیگنال

ورودي  هـاي سیگنالرخطی اعمال شود، طیف غی هايفرستندهمخابراتی عملی به ورودي  هايسیگنالوقتی 

 . شـکل شـود مـی یک رشد طیفی در اطراف کانال ظاهر  صورتبهاینتر مدوالسیون  هاياعوجاجپیوسته و  صورتبه

                                                      
1 Boulejfen 
2 Qiang 
3 Pedro 
4 Carvalho 
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چهار حامله با پهناي  WCDMA1غیرخطی با سیگنال ورودي  يفرستندهشده در خروجی  گیرياندازهطیف  2-6

  .شودمیاین رشد طیفی باعث تداخل در کانال مجاور . دهدمیرا نشان  (MHz) 20باند 

 

  )2015(قانوچی و همکاران،  چند حامله WCDMAطیف خروجی فرستنده غیرخطی با سیگنال ورودي : 6- 2شکل 

  اثر اعوجاج روي عملکرد فرستنده - 2- 2-3

سـیگنال ورودي وابسـته اسـت.     يدامنـه معـادل بـه    طـور به غیرخطی در فرستنده به سطح توان ورودي یا

تـوان نـدارد،    يکنندهتقویتثابت اثري در غیرخطی  يدامنهبا فاز پوش (پیام) با  شدهمدوله هايسیگنالبنابراین 

 هايسیستم. در اکثر شوندمیپوش توسط غیرخطی اعوجاج دار  يدامنهبا  شدهمدوله هايسیگنالمعکوس  طوربه

 يدامنـه ، مانند مدوالسیون شودمی کارگیريبهابراتی و انتشار همگانی روش مدوالسیون مختلط (فاز و دامنه) مخ

 و  OFDMمـالتی پلکسـینگ بـراي مثـال      هـاي تکنیـک ) همچنین QAM-64و  QAM-162باال ( يمرتبهربعی 

CDMA  شودمیبراي مدوالسیون دامنه استفاده.  

   است. شدهدادهزیر نشان  صورتبه ، کهشوندمی ار گذاريمعیPAPR 3توسط  هاسیگنالاین 

)2-5(    
max,

10 max, ,

,

10 log ( )W

dB dBm avg dBm

avg W

P
PAPR P P

P
     

avg,و  max,WPاسـت،   dB صـورت بـه سـیگنال   PAPRهمـان   dBPAPR کـه درحالی WP    سـطح تـوان

                                                      
1 Wideband Code Division Multiplexing Access 
2 Quadrature amplitude modulation 
3 Peak-to-Average Power Ratio 
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  .دهدمیماکزیمم و متوسط سیگنال را در حوزه وات نشان 

توسـط تکنیـک   د توانمیاست، که  (dB) 10-13يمحدودهدر  مخابرات جدید هايسیستمدر  PAPRمقدار 

و همکـاران،  3) (تـائو  2005و همکـاران، 2(سـیونگ هـی    کاهش یابـد  بلدسیچندین  CFR)1(کاهش فاکتور قله 

  .)2013و همکاران، 4رحمت اله ) (2008

  توان خروجی در مقابل توان ورودي يمشخصه - 2-3-3

تـوان   کننـده تقویـت براي نمایش تابع انتقـالی   طورمعمولبه توان خروجی در مقابل توان ورودي يمشخصه

توان در فرکانس اصلی براي فرکـانس خروجـی خـودش در     کنندهتقویت. این مشخصه با توان ورودي رودمیبکار 

شیب مشخصه  شودمیوات نشان داده  صورتبهسطوح توان ورودي و خروجی  کهوقتی. همان فرکانس رابطه دارد

عـدم اثـر حافظـه در     در صـورت . دهـد مـی خطی را در سیسـتم تقویـت نشـان     بهرهه توان ورودي توان خروجی ب

خطی افـزایش   طوربه یکبهیکتابع نگاشت  صورتبهتوان خروجی به توان ورودي  يمشخصهتوان  يکنندهتقویت

 7-2. شـکل شـود یمـ و از حالـت خطـی خـارج     شـود میزیادتر  بهره، تا جایی که در توان اشباع فشردگی یابدمی

مشـاهده   تـوان مـی .  دهـد میتوان را نشان  يکنندهتقویتتوان خروجی به توان ورودي در  يمشخصهاز  اينمونه

فشـردگی   (dBm)قبل از اشباع بسیار کم است و در مقدار تـوان ورودي صـفر    کنندهتقویت بهرهکرد که فشردگی 

  .شودمیبیشتر  بهره

                                                      
1 Crest factor reduction 
2 Seung Hee 
3 Tao 
4 Rahmatallah 
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  )2015(قانوچی و همکاران،  توان کنندهتقویتمشخصه توان خروجی در مقابل توان ورودي  :7- 2شکل 

   AM/PMو  AM/AM هاياعوجاج - 2-3-4

، کندمیغیرخطی را بیان ن يفرستندهتوان خروجی به توان ورودي مفهوم کامل مشخصات کامل  يمشخصه

  توان خروجی به توان ورودي فقط دامنه را داراست. يمشخصهو فاز است ولی  جامع شامل دامنه نمودارهايزیرا 

، مدوالسیون دامنه بـه مدوالسـیون   شودمیکامل توصیف  طوربهمشخصه  4دینامیک توسط  يفرستندهیک 

، مدوالسـیون فـاز بـه مدوالسـیون دامنـه       (AM/PM)، مدوالسیون دامنه بـه مدوالسـیون فـاز   (AM/AM)دامنه 

(PM/AM)  و مدوالسیون فاز به مدوالسیون فاز(PM/PM) تولیـدي بـه    هـاي اعوجـاج تـوان   هايکنندهتقویت. در

تـوان نـدارد. بنـابراین     يکننـده تقویـت  هـاي اعوجـاج فاز اثري بر روي  شدهمدولهدامنه وابسته هستند و سیگنال 

توانـایی   هـا فرسـتنده ، ولی شوندمیتوصیف  AM/PMو  AM/AM يمشخصهبا  طورکلیبهتوان  هايکنندهتقویت

 بـه وجـود  میکسـر   يطبقهبه علت عدم توازن فاز و دامنه در  طورکلیبه، که دارند را PM/PMو  PM/AMنمایش 

  .آیدمی

و  inx هـاي سـیگنال ، شـود می اندازيراه شدهمدولهتوان توسط سیگنال ورودي  کنندهتقویتبا لحاظ اینکه 

outx  در نظر گرفت. اجزاي مختلط سیگنال  باند پایهسیگنال مختلط  توانمیراinx  وoutx زیر معرفی  صورتبه

  .شودمی

)2-6(    
 ou

in in in

out t outx

x I jQ

I jQ
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