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 پایان نامه کارشناسی ارشد دستورالعمل نگارش و تدوین

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 کلیات 
هاي پژوهشي الزم است ضمن رعایت وحدت عنوان، یعني طرح ها و دیگرنامهپایانمطالعه  آسان سازيبه منظور 

ط طبیعي مفاهیم و معاني مورد بحث در نوشتار با یکدیگر، در کلیه صفحات نکات دستوري ابتراآوردن تناسب و فراهم

 هاي دشوار و بیگانه خودداري شود و چنانچه گذاري رعایت شده و از به کاربردن واژهو قواعد نشانه

خانوادگي افراد یا کلماتي که افراد از آن معاني متعددي را استنباط مي نمایند، به کار برده نام و نام انندهایي مواژه 

گذاري و معادل انگلیسي آن در ذیل همان صفحه شود، حتماً باید روي آن واژه یا نام خارجي با نماد اعداد شمارهمي

 .دوشمطابق آن عمل کامل شده و با دقت م است به موارد زیر توجه بر آن الز افزونشود.  نوشتهبه صورت زیرنویس 
 

 وع نگارشاندازه کاغذ و ن :الف

 شود. نگاشته WORDبا برنامه  پایان نامهمتن  -1

 سانتیمتر( باشد. 7/22در 21) A4کاغذ متن در اندازه   -2

سانتیمتر باشد،  3و  5/3، 2، 3سطر و حاشیه راست، چپ، باال و پایین به ترتیب برابر با  22هر صفحه داراي  -3

 سانتي متر خواهد بود. 11در نتیجه عرض متن 

 تعریف شود. (Single) كی فاصله سطرها -4

 هاي زیر استفاده شود: هاي مختلف گزارش از قلمبخش نگاشتنبراي  -5
 )فارسي و انگليسي( نوع قلم و اندازه عناوين

 (فارسي(B nazanin14 متن فارسي و انگلیسي

Times New Roman 12 )انگلیسي(   

 فصل ،عنوانصفحه 
B Titr Bold 20 
Times New Roman 18 

 B nazaninBold 14 اصلي  عنوان هاي
Times New Roman 12 

 B nazaninBold 13 فرعي  عنوان
Times New Roman 11 

 B nazanin Bold 11 (نمودارهاها و شكل ها ) عنوان جدول
Times New Roman 9 

 B nazanin10 (نمودارهاها و شکل ها ) ولدجدرون 
Times New Roman 9 

 B nazanin10 هاي فارسي و انگلیسيزیرنویس
Times New Roman 9 

 (فارسي(B nazanin14 منابع

Times New Roman 12 )انگلیسي(   

 
 نكات:

و شرح آن با دو فونت کوچکتر از قلم متن درج اصلي  عنوانقلم عنوان چکیده فارسي و انگلیسي مطابق با  -

 شود.

 اصلي و شرح آن با یك فونت کوچکتر از قلم متن درج شود. عنوانقلم عنوان فهرست منابع فارسي و انگلیسي مطابق با  -



 
 

 رفتگي داشته باشد.سانتیمتر تو 5/0هاي متن اصلي به اندازه پاراگرافآغاز  -
 

 ب: نوع جنس و رنگ جلد 

 .شودميکه عیناً مطالب )طبق نمونه شرح روي جلد( روي آن زرکوب  استجلد گزارش از نوع گالینگور  -1

 انتخاب شود. زرشکيجلد گزارش نهایي  رنگ -2

 

 مطالب روی جلد 
 نشان موسسه آموزش عالي سبحان -

 (موسسه آموزش عالي سبحان) نام موسسه -

 عبارت: پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسي ارشد رشته.................... گرایش.............. -

 عنوان پایان نامه -

 استاد راهنما -

 نام استاد راهنما -

 استاد مشاور )در صورت وجود استاد مشاور( -

 نام استاد مشاور -

 استاد داور -

 نام استاد داور -

 نگارش -

 نام دانشجو -

 پایان نامه فصل و سال دفاع از -

 

 )رعایت ترتیب الزامی است(مطالب و صفحات  :پ
 .(و توضیحات باال پیوست )مطابق نمونهشرح روي جلد  -1

 صفحه سفید -2

 .)مطابق نمونه موجود در فایل(الرحمن الرحیم  ا... صفحه بسم -3

 ق نمونه شرح روي جلد(طبصفحه عنوان ) -4

 تکمیلي دریافت میگردد(تحصیالت )پس از دفاع از  صورتجلسه دفاع -5

 فرم تعهد اصالت پایان نامه  -1

 )در یك صفحه( تشکر و قدرداني -7

 )در یك صفحه(تقدیم -8

 چکیده -2

 .(((B nazanin 14گیري و با قلم )مطابق با استاندارد فهرستفهرست مطالب  -10



 
 

کامال  و متن اصليعناوین متن باشد. همچنین شماره صفحات در فهرست مطالب  عینعناوین فهرست مطالب باید 

 مطابقت داشته باشد. 

 عناوین فرعي که زیر مجموعه عناوین اصلي هستند، با تورفتگي پس از آنها قرار مي گیرند.

 عنوان شکل و شکل ها و جدول ها نیز باید در فهرست جداگانه )که پس از فهرست اصلي قرار میگیرد( همراه با

 .جدول ذکر شود

 فهرست اشکال -11

 فهرست جداول -12

 بندي گزارشفصل -13

 پیوستها -14

 .چکیده انگلیسي -15

 .)مطابق نمونه پیوست( به انگلیسي شرح پشت جلد -11
 

 

 گذاریشماره -ت
 گذاری صفحاتشماره -

 :شوندنمیصفحاتی که شماره گذاری 

فرم تعهد اصالت پایان » ، «صورتجلسه دفاع»، «عنوان»، «منشور اخالق پژوهش»، «الرحمن الرحیم ...بسم ا»صفحات 

 شود. گذاري نميشماره« تقدیم»و «تشکر و قدرداني»،«نامه

 
 شوند:که با حروف ابجد شماره گذاری می صفحاتی

 گذاري خواهد شد. با حروف الفباي فارسي )الف، ب، ج، ...( شماره «هافهرست»صفحات 

 فهرست مطالبشامل 

 فهرست جداول

 فهرست نمودارها، عکس ها و نقشه ها

 چکیده فارسي

 

 شوند:صفحاتي که شماره گذاري مي

 متن اصلي

 منابع فارسي

 منابع التین

 ضمائم و پیوست ها

 چکیده انگلیسي

 .صفحات در وسط و پایین صفحه انجام گیرد گذاريشمارهشوند که الزم است گذاري ميسایر صفحات شماره



 
 

 

  یده فارسي و انگلیسي الزامي آوردن کلید واژه ها در چک، کلمه در یك صیفحه 250حداکثر  فارسیيچکیده

 است.

 ي اي از فصییل بند. در ذیل به نمونهشودفصلل نندي اايان ناه  نا ووج  ن  نرر اسلداد راهنما هص م هي

 توجه فرمائید.  

o هافرضییییه، اهیداف ،بییان مسییی لیه، اهمییت و ضیییرورت تحقیق ،)مقیدمیه فصیییل اول: کلییات تحقیق، 

 عملیاتي(اولیه و هاي تعریف

o و پیشینه تحقیق  فصل دوم: مروري بر ادبیات 

o  فصل سوم: روش اجراي تحقیق 

o ها(ها )یافتهفصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده 

o گیري فصل پنجم: بحث و نتیجه 

 

  )فهرست منابع فارسي )ادامه شماره گذاري 

  )فهرست منابع انگلیسي )ادامه شماره گذاري 

 ها )درصورت وجود( )ادامه شماره گذاري(ضمائم و پیوست 

 ) چکیده انگلیسي )ادامه شماره گذاري 

 طرح روي جلد به زبان انگلیسي 

 نامه )به صورت زرکوب انگلیسي(پشت جلد پایان 

 در سرآیند صفحه  صورت چپ چین نامه بهدر صیفحات فرد عنوان فصیل و در صیفحات زوج عنوان پایان

 ذکر شود.

 

 
  



 
 

 هاو بخش ها گذاری فصلشماره -

 باشد.و هر فصل نیز معموالً داراي چند بخش مي)معموال پنج فصل(  استداراي چند فصل پایان نامه هر 

 صفحه اول هر فصل باید از خط پنجم شروع شود. 

دد د. عشواند، مشخص ميخط تیره از یکدیگر جدا شده هاي هر فصل با دو شماره که باتیترهاي هر یك از بخش

سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره ترتیب بخش مورد نظر است. در صورتي که یك بخش 

( یعني زیر بخش 3-4-2گیرد، )قرار مي یاد شدهداراي زیر بخش باشد، شماره هر زیر بخش در سمت چپ شماره 

 م.سوم از بخش چهارم فصل دو

، اهداف اصلي (Hypothesis)ها فصل اول یا عنوان مقدمه باید شامل تعریف مسئله، ضرورت انجام پژوهش، فرضیه

 ها( باشد.و فرعي و چگونگي تنظیم گزارش )موضوع فصل
 ها و نقشه هاها، نمودارها، جدولگذاری شكلشماره -

 د. شوها باید مطابق نمونه زیر عمل ها، نمودارها و نقشهها، جدولشکل گذاريشمارهدر 

به صورت  انتزو یا اشاره درون پر 10-3در صورت اشاره مستقیم به صورت شکل مثال: دهمین شکل در فصل سوم 

 .شودمي( نوشته 10-3)شکل 

 آنها قرار گیرد. زیردر ها و نمودارها و عنوان شکل در باالي جدول هانکته: عنوان جدول
 ها تگذاری پیوسشماره -

هاي موجود در هر پیوست، با ها و جدولشوند. شکلهاي گزارش با حروف الفباي فارسي نامگذاري ميپیوست

ته به این صورت نوش« ب»گذاري خواهد شد. به عنوان مثال: سومین جدول در پیوست به پیوست مربوطه شماره توجه

 (.3-)جدول ب شودمي
 ها گذاری روابط و فرمولشماره -

د. عدد سمت شوشوند، مشخص ميرابطه در متن گزارش، با دو شماره که با خط فاصله از یکدیگر جدا ميهر 

ت به صور ت. مثالً هشتمین رابطه در فصل چهارمراست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ، شماره مورد نظر اس

 شود.( نوشته مي8 -4)

 پانویس ها-ث
گیرد. پانویس در واقع بخشي از نوشته تحقیقي است که براي ارجاعي است که در حاشیه متن جاي مي 1پانویس

دادن اطالع بیشتر یا اعتبار بخشیدن به نوشته فراهم مي شود. گرچه جزء ضروري نوشته تحقیقي است؛ ماهیتاً به 

 اي است که نمي توان آن را در متن نوشته جاي داد.گونه

ز نظر ا ها یا در پایان نوشته تحقیقي ظاهر شود.ت در داخل متن، پایین صفحات، انتهاي فصلپانویس ممکن اس

ارجاعي و ترکیبي تقسیم مي شوند که به ترتیب براي ارائه توضیح اضافي، استناد  ،2نوع اطالعات به سه گروه توضیحي

 به منابع مورد استفاده یا تلفیقي از این دو به کار مي رود. 

 

                                                 
 ارجاع پانویس به صورت راست چین برای توضیحات فارسی  1

2comment (Reference Note for English) 



 
 

 

 منابع و مأخذ  درجشیوه  -ج
مقصود از درج فهرست منابع و م خذ، تهیه و تدوین صورت کامل و دقیق تمام منابع و ماخذي است که در متن 

ر در ش پژوهشگاوگزارش به آنها استناد شده است و به عبارت دیگر هدف آن است که بدین وسیله میزان تالش و ک

شود و همچنین ضمن رعایت حقوق سایر مولفان و نویسندگان، امکان  بررسي و استفاده از منابع گوناگون مشخص

 دسترسي خواننده به منابع فراهم شود.

بالمانع  Turabianو Chicago, APA ،Vancouverمانند  معتبر نویسيمنبع هاي استفاده از هر یك از روش ووج :

اد پیشنه ،هایکسان سازي گزارش نهایي طرح اما به منظور)در هر پایان نامه فقط از یك روش استفاده شود(  است،

 )برگرفته از کتاب آیین نگارش علمي دکتر عباس حري( استفاده شود. شود از روش زیرمي

 

 هنانع فارسي
 (كداب )داراي يك نويسنده

 .سمت. تهران: ،راهنماي ویرایش1372.حسین غالم، حسین زاده

 

 كداب )داراي دونويسنده(

 ، ریاضیات تجربي. تهران: فردوس.1315احمد. حسن؛ فیروزنیا،  تقوي،

 

 كداب )داراي س  نويسنده(
، بیماري هاي ایسمیك قلب. تهران: مرکز نشر 1315قاروني، منوچهر؛ خوش زبان، جواد؛ محمدي اردهالي، زهرا. 

 .دانشگاهي
 

 كداب )داراي نيش از س  نويسنده(
 ، تهران: علمي.2ایمني: تشخیص و درمان. ویرایش ، بیماریهاي نقص 1315فرهودي، ابوالحسن و دیگران. 

 

 ويرايش هاي نعدي كداب

 . تهران: نشر نو.2ویرایش . تاریخ زبان فارسي، 1315خانلري، پرویز. 
 

 ورجم  يك اثر

ترجمه پرویز دوائي. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، اداره کل  فن سناريو نويسي.، 1315ویل، یوجین. 

 تحقیقات و روابط سینمایي.

 سمينار )چاپ شده(هقال  



 
 

، در سمینار نقش اطالعات علمي و فني در خدمت دفاع مقیدس، "مصرف و تولید اطالعات"، 1311حري، عباس. 

 شده. تهران: سپاه پاسداران انقالب اسالمي. ، مجموعه مقاالت و سخنراني هاي ارائه1311خرداد  2و 8

 

 هقال  هجل 

. فروردین 88. زيدون. "نقش کتابخانه در خدمت به توسعه کشاورزي ایران"، 1318عماد خراساني، نسرین دخت. 

1318 :18-12 ،42. 

 

 اايان ناه 
 ارشد کتابداري و اطالع . پایان نامه کارشناسي"تحلیل استنادي مقاالت سرگذشت نامه"، 1311موسوي، شهرآذر. 

 رساني، دانشکده علوم تربیتي، دانشگاه تهران.

 

 هقال  هاي نرگرفد  از وب سايت

. دانشگاه هاي مجازي: چالش هاي و ضرورت ها. مقاله ارائه شده به کنفرانس آموزش 1384دیلمقاني، میترا. 

 .1385اردیبهشت  12الکترونیکي ایران. بازیابي شده در 

 

 ) براساس روش هاروارد(غيرفارسيهنانع 
 )يك نويسنده( كداب

)ایتالیك و درشت(. شماره جلد، نوبت  كداب عنوان، سال انتشار، نام خانوادگي نویسنده، حرف اول نام نویسنده.

 چاپ. محل نشر: اسم ناشر.
Nagell, T.,1951.Introduction to Number Theory, John Wiley, New York. 

 

استفاده مي شود.« ؛»که کتاب دو یا سه نویسنده داشته باشد بین نام نویسندگان از در حالتهایي    
 

 كداب )نا چهار يا نيصدر از چهار نويسنده(
Grace, B. et al., 1988. A History of the World, Princeton, NJ: Princeton University Press.   

 

 براي ویرایش هاي بعدي کتاب
Holt, G., Hardy, S., and Bouras, N., eds. 2005. Mental Health in Learning Disabilities: a Reader. 3rd 

ed. Brighton: Pavilion. 

 
 
 

 

 



 
 

 هقال  در هجل 

شماره  ،. نام هجل  )ايداليك و درشت(، سال انتشار. عنوان مقاله.نام خانوادگي نویسنده، حرف اول نام نویسنده

 شماره صفحه ،(شماره مجله)جلد، 
Nicolle, L., 1990. Data Protection: laying down the law. Managemaent Computing, vol. 
13, no. 12, pp. 48-49, 52. 

 

 هجموع  هقاالت كنفرانس

، نام : حرف اول نام ویرایشگرInنام خانوادگي نویسنده، حرف اول نام نویسنده.، سال انتشار. عنوان مقاله. 

 ، محل نشر: ناشر، شماره صفحه.هكان و زهان سمينارخانوادگي، )نوبت چاپ یا ویرایش( عنوان، 
Silver, K., 1989. Electronic Mail the New Way to communication. In D. I. Raitt, ed. 9th 
International Information Meeting, London3-5 December 1998. Oxford: Learned 
Information, pp.323-330. 

 اايان ناه 

 ه.، مقطع پایان نامه، دانشگاه مربوطناه  اايان عنواننام خانوادگي نویسنده، حرف اول نام نویسنده، سال انتشار. 
Levine, D., 1993. A Parallel Genetic Algirithm for the Set Partitioning problem. Ph.D. thesis, 
Illinois Institute of Technology.  

 
 ها پیوستضمائم و -ج

و ، روش هاي محاسباتي هاي خود ساختهها و پرسشنامهآزمون ها، ، نمودارها، شکلها جدول)ها شامل پیوست

گیرند. چنانچه تعداد آنها زیاد باشد باید فهرست آنها تهیه قرار مي مراجعبعد از آخرین صفحه اي ...(هاي رایانهبرنامه

 د.شوگزارش درج  «فهرست مطالب»و در بخش آخر 

خصوص، کوچك و م پیوستها بزرگتر از صفحات اصلي گزارش باشند با استفاده از دستگاه فتوکپيدر صورتي که 

تا شوند که از قاب  به نحوي الزم است ،باشند A4بعضي از آنها بزرگ تر از برگ باید استاندارد شده و در صورتیکه 

 قرار گیرد. شودميجلد خارج نشده و ترجیحاً درون جیبي )مانند پاکت( که در صفحه جلد تعبیه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ( Abstractچكیده به زبان انگلیسی ) -چ

 صفحه آخر قرار گیرد.کلمه و در یك صفحه تهیه و تدوین شده و ماقبل  250الزم است خالصه گزارش حداکثر تا 
 

 شرح روی جلد 
 : دشوميروي جلد به ترتیب موارد و عبارت هاي زیر درج 

 )مطابق نمونه موجود در فایل( م موسسه آموزش عالي سبحانآر -3
 موسسه آموزش عالي سبحان -3
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 چکیده
های تبدیل برای گیرندهمیکرومتر  1118 کم نویز در تکنولوژی Radio Ferqencyسازی میکسر طراحی و شبیه پایان نامهاین 

هسته میکسر بر پایه معماری سلول گیلبرت بنا شده و از روش تزریق بار برای  دهد.بلوتوث رانشان میو  Cمستقیم در باند 

هبود ی سلف دژنراسیون برای بکند. همچنین از ایدهق بار( استفاده مییسازی، کاهش نویز و افزایش بهره)بدلیل تزرافزایش خطی

 سازی و نویز در این میکسر استفاده شده است.خطی

ه ازای از تغییرات بسی قرار گرفته و منحنی این دسته راساس تغییرات سلف دژنراسیون مورد بربر  تغییرات رفتار بهره، نویز

. زندشود که رفتار منحنی را با درصد خطای کمی تقریب میای بیان میتغییرات سلف رسم شده و برای هر منحنی معادله

شود که میکسر در این کار از فرکانس شود و نشان داده میمحاسبه می RFهمچنین پارامترهای میکسر برای چند فرکانس 

3GHz  20تاGHz  عملکرد قابل قبولی است.دارای 

 

 .میكسر، نویزفیگر :واژه هاي كلیدي
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 فصل اول مقدمه
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 مقدمه 1 -1

های های فرکانس باال بر خالف سایر مدارهای آنالوگ سیگنال مرکب، به اطالعات مناسبی در زمینهسیستم

در ارتباط نیست. به همین دلیل در روش مرسوم، طراحی  )IC(1مستقیما با مدار مجتمعمختلف نیاز دارد، که 

 شود.سیستم در چند مرحله مجزا انجام می

های کنند، افراد خبره در سیستمهای مدوالسیون و پردازش سیگنال باند پایه را ارائه مینظریه پردازان روش

RFکنند، طراحان گیرنده را طراحی می-، معماری فرستندهIC های سازنده را طراحی کرده و سازندگان، بلوک

ICکنند.ها و سایر قطعات خارجی را به هم متصل می 

همواره میان پارامترهای مدار که شامل توان، ولتاژ تغذیه، خطسانی، بهره، فرکانس  RFدر طراحی مدارات 

تواند منجر به خراب شدن پارامترهای دیگر می و نویز است، مصالحه وجود دارد به طوری که بهبود یک پارامتر

باید با توجه به نوع معماری فرستنده و گیرنده، میزان مطلوب هر  RFگردد. بنابراین طراحان مدارات مجتمع 

 تعیین کنند و این مصالحه را برقرار نمایند.   RFیک از پارامترهای فوق را برای هر جزء از مدارات 

گیرنده -رفی و تعداد عناصر خارجی، عوامل مهم در انتخاب معماری فرستندهپیچیدگی، قیمت، توان مص

هایی کند و روش، اهمیت نسبی هر یک از این عوامل تغییر میICهای ساخت هستند. ولی با پیشرفت فناوری

  .[1شوند]، تبدیل به راه حل مناسب میرسیدندکه زمانی غیر عملی به نظر می

و زیر نمونه  IFتصویر، دیجیتال های هتروداین، هموداین، حذفعبارتند از گیرندههای گیرنده معماری

 شود. برداری که در این بخش دو نمونه از کاربردی ترین انواع گیرنده بررسی می

 

 : 2های هتروداینگیرنده 2 -1

طراف زرگ هم اهای بفیلتر کردن یک کانال باریک که حول یک فرکانس بزرگ قرار گرفته و تداخل کننده

تری بسیار باالیی دارد. در معماری هتروداین، باند سیگنال به فرکانس بسیار پایین Qآن است، نیاز به مقدار 

برای  شود.نیاز نداشته باشد. این انتقال به کمک میکسر انجام میباالیی  Qشود تا فیلتر انتخاب کانال منتقل می

آنکه فرکانس مرکزی 
rf  به

if  شود که  ضرب می منتقل شود ابتدا سیگنال با

ifrflo    است، در نتیجه یک باند حول
if  و یک باند حول

ifrf  2 سپس یک فیلتر پایین گذر .

گویند. میکسر پایین آورنده به دلیل آنکه معموال می 3دکند. این عمل را پایین آوردن بانباند دوم را حذف می

 .[4-1]گیردقرار می 4نویز باالیی دارد، بعد از یک تقویت کننده کم نویز

اند به یک فرکانس قرار گرفته  LOفرکانسدر معماری هتروداین، باندهایی که به طور متقارن باال و پایین 

شوند. اگر باند دریافتی مورد نظر حول  مرکزی منتقل می
iflo    باشد، آنگاه تصویر حول

iflo    است

ممکن  کند ولیهایی را روی سیگنال ارسالی کاربران وضع میو بالعکس. اگر چه هر استاندارد بیسیم محدودیت

                                                 
1Integrated Circuit 

2 Heterodyne 

3 Down Conversion 

4Low Noise Amplifier 

tA lolo cos
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تر از تواند بسیار بیشی باندهای دیگر کنترل نداشته باشد. بنایراین توان تصویر میهااست روی سیگنال

 الزم است.  های مطلوب باشد که در این صورت حذف تصویر به طور کامل سیگنال

شود. ترین روش برای کاهش تصویر استفاده از فیلتر حذف تصویر است که قبل از میکسر قرار داده میرایج

شود که تلفات نسبتا کمی در باند مطلوب داشته باشد ولی در باند تصویر، مقدار تضعیف راحی میفیلتر طوری ط

آن زیاد است، که این دو شرط را وقتی که
if2 توان همزمان برآورده کرد. ولی به قدر کافی بزرگ باشد، می

اگر  
if2 شود و در این صورت باید افزایش یابد، فرکانس مرکزی باند پایین آورده شده هم زیاد میQ  فیلتر

IF  افزایش داد. را 

IF شود در حالی که باال باعث حذف قابل مالحظه تصویر میIF های دهد که تداخل کنندهپایین امکان می

گیرد: اساس مصالحه بین سه پارامتر صورت می بر IFنزدیک را بتوان به خوبی حذف کرد. بنابراین انتخاب 

 مقدار نویز تصویر، فاصله بین باند مطلوب و تصویر و تلفات فیلتر حذف تصویر.

گیریم که در معماری هتروداین شکل زیر بین حذف تصویر و انتخاب کانال تضاد از بحث فوق نتیجه می

باعث تضاد بین  IFگویند که انتخاب نتیجه می کند دروجود دارد. چون تصویر حساسیت گیرنده را خراب می

 شود.حساسیت و قابلیت انتخاب می

توان به چند مرحله پایین آوردن فرکانس تعمیم داد که هر برای حل این مشکل مفهوم هتروداین را می

ورد و آکدام شامل فیلتر کردن و تقویت در انتهای کار است. این روش به تدریج فرکانس مرکزی را پایین می

 هاییابد. بیشتر گیرندهالزم برای هر فیلتر کاهش می Qشود، در نتیجه انتخاب کانال به صورت جزئی انجام می

RF کنند. از این رو جدید از دو طبقه پایین آورنده استفاده می«IF شوند.نامیده می 1«دوگانه 

تاثیر دارند. برای  IFهای مختلف نیز روی انتخاب در دسترس بودن و اندازه فیزیکی فیلتر برای فرکانس

 تر است. تر مناسببزرگ IFهای تر و در نتیجه فرکانسهای قابل حمل، فیلترهای کوچککاهش اندازه سیستم

 
 [1(گیرنده هتروداین ]1-1شكل )

تر یا کمتر از فرکانس مرکزی باند مطلوب اختیار شود. این دو حالت بزرگتواند ساز محلی میفرکانس نوسان

کم باشد طراحی نوسانساز  LOاگر فرکانس  شوند.نامیده می 3«تزریق طرف پایین»و  2«تزریق طرف باال»

شود از طرفی اگر باندهای تصویر که زیر و باالی باند مطلوب هستند، مقدار متفاوتی نویز داشته تر میساده

تر حذف شود. مشکل دیگر سیستم هتروداین را باید طوری انتخاب کرد که باند تصویر نویزی loباشند آنگاه 

                                                 
1Dual-IF 

2 Infradyne  

3 Supradyne 
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را کاهش داد. همچنین  IFو  RFرتبه دوم در مسیرهای است. که برای رفع آن باید اعوجاج م IFپدیده نصف 

الزم است که فیلتر حذف تصویر،
𝜔𝑅𝐹+𝜔𝐿𝑂

2
 را هم به اندازه کافی حذف کند.  

 (1-1رابطه )
𝑓(𝑥) = 𝑤 × 𝑡 +

1

𝑥
 

در طول چند دهه  RFهای قدرت انتخاب و حساسیت معماری هتروداین آنرا انتخاب مهمی برای سیستم

رغم پیچیدگی و نیاز به عناصر خارجی هنوز هم به عنوان قابل اعتماد ترین اخیر، کرده است. هتروداین علی

 .[4-1]شودروش دریافت شناخته می

 

 : 1های هموداینگیرنده 1-3

ی شود، معماردر اولین مرحله پایین آوردن مستقیما به باند پایه منتقل می RFای که در آن طیف به گیرنده

 گویند.می« صفر IF»یا 2«تبدیل مستقیم»، «هموداین»

فرکانس حامل ورودی برابر  با LOدهد که در آن فرکانس شکل زیر یک گیرنده هموداین ساده را نشان می

 است. انتخاب کانال فقط به یک فیلتر پایین گذر نیاز دارد که مشخصه قطع آن باید نسبتا تیز باشد.

 
 [1(گیرنده هموداین با پایین آورنده متعامد]b(گیرنده هموداین a(: 1-2شكل )

های مثبت و کند زیرا بخشبا دو باند کناری خوب کار می AMهای ( فقط با سیگنالa 1-2مدار شکل)

 های مدوله شده فازی یا فرکانسی، تبدیل بهمنفی طیف ورودی در آن با هم، همپوشانی دارند. برای سیگنال

 ((.b 1-2های متعامد تولید کند تا اطالعات خراب نشود) شکل)پایین باید خروجی

          مزیت عمده معماری هموداین نسبت به نوع هتروداین در برطرف کردن مشکل تصویر است زیرا

𝜔IF = وصل شود. اما معماری  50Ωالزم نیست که به بار  LNA. در نتیجه فیلتر حذف تصویر الزم نیست و 0

هموداین به دلیل انتقال مستقیم طیف به فرکانس صفر مسائلی به دنبال دارد که عبارتند از: انتخاب کانال، 

DC Offset ناهمسانی ،I/Q نویز فلیکر و نشت  ،LO. 

                                                 
1Homodyne 

2Direct-Conversion 
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 شود.پس از انتخاب معماری گیرنده، گزینش فناوری مناسب بررسی می

پیوسته در حال تغییر است. عملکرد، هزینه و زمان رسیدن به بازار  RFفناوری مناسب برای ساخت مدارات 

 گذارند.تاثیر می RFسه عامل مهم هستند که بر انتخاب فناوری برای صنعت پر رقابت 

را تشکیل  RF ای از بازاربخش عمده BiCMOS، سیلیسیوم دو قطبی و GaAsهای در حال حاضر فناوری

شوند. اگر چه فناوری معموال کم بازده، پر مصرف و گران تلقی می GaAsانی و دهند. ترانزیستورهای اثر میدمی

GaAs و  1ضرب باالی ولتاژ شکست در فرکانس قطع، زیربنای شبه عایقمشخصات مفیدی مانند حاصل

مقیاس باال مجتع شوند و درVLSI2توانند در فناوری هایی با کیفیت باال دارند ولی ادوات سیلیسیوم میسلف

 قیمت کلی را کاهش دهند.

اند در که رشد سریع به دلیل نیاز بازار دیجیتال یافته CMOSاست. ادوات  3CMOSرقیب سوم فناوری  

اند. با این حال این فناوری مسائلی مانند تزویج ها گیگا هرتز رسیدهبه فرکانس قطع ده 0.35μmنسل 

از طریق زیر بنا، تغییرات پارامتر با دما و فرایند ساخت و مدل سازی ادوات  100dBهایی با تلفات توان سیگنال

 .[1را دارد]RFهای برای کار در فرکانس

های زمان و فرکانس و در حالت کلی، در فصل دوم پس از تحلیل عملکرد میکسر به صورت ریاضی در حوزه

ت یکی از مدارات ارائه شده بر یشود و در نهاهای متداول میکسر پرداخته میهایی از آرایشبه بررسی نمونه

 گیرد.های بعد اساس کار بر روی این مدار قرار میگردد و در بخشهای مورد نظر انتخاب میاساس ویژگی

رای های ریاضی دقیق بپردازد و تحلیلفصل سوم به بررسی کامل مدار میکسر انتخابی و پارامترهای آن می

 گردد.ارائه میپارامترهای اساسی آن 

 باشد.چهارم شامل طراحی کامل میکسر مورد نظر می فصل

شود، در فصل ششم شامل سازی بهتر میکسر پرداخته میدر فصل پنجم به برسی عوامل افزایش خطی

شود و در نهایت با مقایسه نتایج سازی پارامترهای مختلف میکسر ارائه میهایی برای بهینهطراحی و روش

 گردد.ها بررسی میسازی مدارات بهینه شده با نتایج مدار اولیه، میزان کارایی این روشبیهحاصل از ش
 

 

 

 

 

                                                 
1Semi-insulating substrate 

2Very Large Scale Integrated Circuit 

3 Complementary Metal Oxide Semiconductor 
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Abstract— In this paper, design and simulation a CMOS down-conversion 

mixer for C-band direct conversion receivers and RFID and Bluetooth 

applications is presented. The mixer circuit designed using a TSMC 0.18μm 

RF CMOS technology, working at the radio frequency 5.5GHz and local 

oscillator frequency 5.25GHz. The core of the mixer has been designed based 

on Gilbert cell architecture. We use from some methods like adding resistor to 

source of input RF transistors, adding inductors to source of input RF 

transistors, Using from current bleeding technique with two Ls-degenerations 

and finally using from Using from current bleeding technique with four Ls-

degeneration. With this last method by using  a Current Bleeding method e 

could increase the linearity, decrease direct noise and improve  conversion gain. 

Also we use from degeneration inductor for increasing linearity and decreasing 

Noise Figure. 

Keywords- Gilbert cell; mixer;noise. 
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