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I. INTRODUCTION 

Accurate and reliable noise models of microwave 
transistors are necessary for analyses and design 
of microwave active circuits that are parts of 
modern communication systems, where it is very 
important to keep the noise at a low level. Model 
development is basically an optimization process 
and can be time-consuming. Furthermore, 
measured signal and noise data for each new 
operating point are necessary for model 
development, which could take much effort and 
time, since these measurements require complex 
equipment and procedures [1, 2].  

1. مقدمه

برای تحلیل و طراحی مدارھای فعالی میکروویو 
که جزئی از سیستم ھای ارتباط مدرن محسوب 

می شوند به مدلھای نویز معتبر و درست 
ترانزیستورھای میکروویو نیاز می باشد، در این 

وضعیت پائین نگه داشته شدن نویز در سطح 
پائین از اھمیت بسزایی برخوردار می باشد. ارائه 

و توسعه مدل اساساً یک فرایند بھینه سازی 
تلقی شده و به ھمین خاطر وقت گیر می باشد. 

به عالوه، برای ارائه مدل که به وقت و تالش 
بیشتری نیاز دارد، به داده ھای مربوط به نویز و 

سیگنال اندازه گیری شده برای ھر نقطه 
عملیاتی جدید نیاز می باشد، زیرا این قبیل 

اندازه گیریھا نیازمند تجھیزات و روشھای پیچیده 
 . ای می باشند
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