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:مقدمه
امروزه با گسترش مخابرات نیاز به کریر هایی داریم که بتئانیم آنها را در یک پهناي باند مشخصی 

.و با سرعت مشخصی جاروب نماییم

ل تحلیا گر هاي فرکانس یک مورد از کاربرد این جاروب فرکانس در سیستم هاي اندازه گیري مث

.یا در سیستم هاي نظامی و راداري است

منظور از سینتی سایزر فرکانس که آنرا به کمک حلقه ي قفل فاز می سازیم استفاده می براي این 

.کنیم

سینتی سایزر چون یک مدار کنترل شده است بنا بر این فرکانس خروجی آن در برابر پارامتر هاي 

تور پایداري خوبی دارد به همین دلیل حتی در بیشتر موارد به جاي اسیال... خارجی از قبیل دما و 

.هاي محلی با فرکانس ثابت نیز از سینتی سایزر استفاده می کنیم

یک مدار سینتی سایزر در فرکانس هاي رادیویی پارامتر هاي جالبی موثرند که باید مد در طراحی 

.نظر کیرند که در ادامه ي بحث به آنها اشاره خواهد شد
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فصل اول 

کلیات
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:آشنایی کلی
سینتی سایزر یا به طور معادل سنتز کننده ي فرکانس مدار ي است که قابلیت این را دارد که 

در واقع این مدار اسیالتوري هست که فرکانس خروجی آن در . فرکانس هاي مختلف را تولید کند

یک پهناي باند مشخصی قابل تغییر است و این خود مزیت عمده اي است که باعث آزادي عمل 

.یستم را طراحی می کند می گرددکه سکسی

و رد واقع تغییر جزئی . می سازند(PLL)ها را با حلقه ي قفل شده در فاز Synthesizerاصوالً 

.کنیمSynthesizerرا تبدیل به یک PLLالزم است که یک حلقه ي 

د ها را به کمک آنها می سازند که باعث بهبوSynthesizerعمدتاً ICامروزه با گسترش صنعت 

.می گردد... عمده اي در حجم، هزینه، مشخصات و

ها را داریم که هر کدام مشخصه ي مربوط به خود را دارند که هر کدام در Synthesizerما انواع 

بد نیست که گفته شود مداري که ما، در اینجا طراحی کرده . جاي خود توضیح داده خواهند شد

.که مفصالً شرح داده می شوداستsynthesizerIntegrated N dividerایم

.حال که فهمیده ایم سینتی سایزر چیست می پردازیم به تحلیل این مدار

می توانیم مداري داشته باشیم که کار سنتز PLLهمان طور که گفتیم با تغییري جزئی در مدار 

.(PLL)پس می پردازیم به معرفی حلقه ي قفل شده در فاز . فرکانس را براي ما انجام دهد
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:و نتیجه گیريپیشنهادات 

می توان آنرا روي ... و RFبه منظور بهبود کیفیت سینتی سایزر از نظر سیگنالهاي نشتی 
و .فیبر چند الیه طراحی کرد که این امر باعث بهبود کیفیت تغذیه ها و زمین مدار می گردد 

این کار تاثیر بسیار خوبی روي بهبود عملکرد مدار در مقابل نویز و سیگنالهاي نا خواسته 
.ر نهایت باعث بهبود طیف خروجی می شوددارد و د

از هم جدا شوند و فقط در یک نقطه آي سی هاسعی شود که زمین هاي دیجیتال و آنالوگ
.طیف خروجی می گردداین کار نیز سبب بهبود .به هم وصل شوند) ICمعموال پایه ي( 

بهتر است که ضمنا. تهیه شودshieldبراي مدار جعبه ي فلزي به عنوان ,پس از اتمام کار
در ضمن اگر از تکنولوژي . پوشانده شود .داخل جعبه نیز با مواد جاذب الکترو مغناطیسی 

Microstrip ارتفاع درب جعبه از سطح مدار باید,به منظور تحقق مدار استفاده می شود
.اهم باشد تا از اتالف توان جلوگیري شود 50برابر عرض خط 5حد اقل 

دار الکترونیکی که براي تنظیمات قسمت هاي مختلف مثل رجیستر ها به کار می رود بعد م
تا از تولید سیگنالهاي نویزي دیجیتالی شودstand byه ریزي کردن مدار از هر بار بر نام
.ممانعت گردد 
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:منابع 
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