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 باا اساتداده اد دیادگاه مقاومات مندای و. با تزویج ضربدری در فرکانسهای باند میلیمتری تحلیل شده استLC  در این مقاله نوسانگر:چکیده
 روابط جدید ارائهشده اثر مخرب پارادیتی المانهاا. روابط دقیقی برای فرکانس و شرط نوسان ارائه شده است،استداده اد مدل دوقطبی برای المانها
 شرط نوسان تابع، بر رفتار نوسانساد در فرکانسهای باالتر را بهخوبی نشان داده و مشخص میکنند که در فرکانسهای باالCGD  وRG و بهخصوص
 در اداماه. مالحظه میشود که وجود مقاومت سری گیت باعث اد بین رفتن شرط الدم نوسان در فرکانسهای باال مایشاود.اد فرکانس نوسان است
 با اساتداده ادTSMC 0.18um RF  تحلیلهای ارائهشده در تکنولوژی.کمینه مقدار سلف برای داشتن بیشینه نوسان در نوسانگر تعیین خواهد شد
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Abstract: In this paper, a cross coupled LC oscillator is analyzed in millimeter wave band. By using the negative resistance method
and two port model for the elements, more accurate formula is obtained for calculation of the oscillation frequency and the oscillation
startup condition. The new developed equations demonstrate the effects of parasitic elements, especially RG and CGD, on the
oscillator behavior in millimeter wave band, which leads to dependency of the oscillation condition to the oscillation frequency. The
presented equation shows that the RG prevents the oscillation at high frequencies. Furthermore, minimum value of the inductor used
in the oscillator is determined for maximum oscillation frequency. The presented equations are verified by simulations using
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 -1مقدمه
میلایمتاری (mm-

در چند سال گذشته شاهد افزایش عالقه در ماو
 )waveسیستم هاای ارتباا ی اسات .]2 ،6 .افازایش تقاضاا در باادار
ویدیوهای دیجیتال ،ادوات چندرسانهای شخصی ،لینک نقطاهباهنقطاه
گیگابیت بر ثانیه ،شبکه بیسیم شخصی باا نار داده بااال در بردهاای
کوتاه ،رادار وساایل نقلیاه ،باعاث شاده تاا توجاه بایشتاری باه ایان
سیستم های ارتبا ی پهن باند شود  .]7 ،3نوسان گرهای فرکاانس بااال
یکی اد بلوکهای اصلی این مدارها است.
س ایگنالهااای فرکااانس باااال را م ایتااوان بااهصااورت مسااتقیم اد
نوسان گرهای هارمونیک اصلی یا اد عملکارد یرخطای نوساانگرهاای
هارمونیکی تولید کرد  .]1بارای مثاال در  ]4 ،1اد Triple push and
 N-Push oscillatorبرای تولید سیگنال سه و  Nبرابر فرکاانس نوساان
اصلی استداده شده است .در  ]1 ،1اد نوسانگر هارمونیک اصلی بارای
تولید سیگنال فرکانس باال استداده شده است .نوسانگرهای هارمونیاک
اصلی خروجی تداضلی حتی متعامد با سوئینگ باال را به آساانی تولیاد
کرده و راحی سایر بلوکها ،مانند مخلوطکنندهها و تقسیمکنندههای
فرکانسی را راحتتر میکنند.
در نوسانگرهای  LCبا افزایش فرکاانس نوساان ،عناصار پاارادیتی
داخلی مدار ،رفتار نوسانساد را تحت تأثیر قرار داده و شرط الدم نوسان
اد بین میرود .بهعبارتیدیگر ،شرط نوسان نوسانساد در فرکانس کمتر
اد بیشینه فرکانس نوسان ترانزیستور ( )fmaxاد بین میرود و نوساانگار
قادر به تولید توان نشده و به مدار پسیو تبدیل میشود .در ایان حالات
نوسانگر اد نوسان باد میماند .در ا لب مراجع فوق برای نوسانگر ،LC
پیشبینی دقیق رفتار فرکانس باال ارائه نشده است و نتایج آنها مبتنی
بر شبیهسادی است .در برخی دیگر اد مراجع تحلیل کمی و یا کیدی بر
رفتار نوسانساد ارائه شده است .در نظر گرفتن اثر پاارادیتی عناصار بار
رفتار نوسانگر ،پیشبینی دقیق فرکانس و شرط الدم نوسان را پیچیده
میکند .در  ]66-3روابط ارائهشده پیچیده بوده و دید روشنی اد نحوه
اثرگذاری عناصر پارادیتی بار شارط و فرکاانس نوساان را باه خوانناده
نمیدهد .در  ]1برای راحتی تحلیل اد  CGDصرفنظر شاده اسات .در
این مقاله ،تحلیل دقیقی برای نوسان ساد تزویج ضربدری  LCارائه شده
و روابط دقیق و سادهای برای فرکانس و شرط نوسان ارائه میشود.
همچنین اثر ضریب کیدیت سلف در کمینه سلف قابل اساتداده در
نوسانساد نیز بهخوبی نشان داده شده است .در روابط ارائهشده اد مدل
دوقطبی ادمیتانسی برای المانها استداده شاده و باا جایگاذاری آن باا
مدل سیگنال کوچک المانها ،روابط پیشنهادی برای پیشبینای رفتاار
فرکانس باالی نوسان ساد تزویج ضارب دری باه راحتای قابال اساتخرا
خواهد شد .در روابط ارائهشده اثر هر یک اد عناصر پارادیتی در فرکانس
و شرط نوسان به خوبی دیده میشود و نشان داده شاده کاه  CGDیار
قابل صرفنظر کردن است .در ادامه ،ساختار مقاله بهصورت دیر است.
در بخااش  2رفتااار فرکااانس پااایین و باااال نوسااانگاار  LCتاازویج
ضربدری مرور بررسی میشود .در بخش  3تحلیل عملکرد نوسانسااد
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تحلیل اثر پارادیتی عناصر بر . . .

تاازویج ضااربدری فرکااانس باااال و در بخااش  7و  1شاابیهسااادی و
نتیجهگیری و پیشنهادها ارائه شده است.

 -2رفتار فرکانسی المانها در نوسانگر تزویج ضربدری
 -1-2رفتار فرکانس پایین
در بین نوسانگرهای  ،LCساختار نوسانساد تزویج ضربدری شاکل 6
بهدلیل توان مصرفی کمتر و داشتن خروجی تداضالی و حتای متعاماد
بیشتر مورد توجه رحان قرار میگیرند .در این مادار ترانزیساتورها اد
ریق القاگر بایاس میشاوند .القااگر اساتدادهشاده معماوالا باهصاورت
مارپیچ ساخته میشود و دارای خادن و مقاومت پارادیتی به ترتیاب CL
و  RLاساات و بااهصااورت مااوادی بااا آن ماادل م ایشااوند .در فرکااانس
نوسانهای پایین ،اثرات پارادیتی داخلی المانها اثر چندانی در فرکانس
نوسان نخواهند داشت و برای تحلیل مادار باهراحتای و باا اساتداده اد
دیدگاه مقاومت مندی فرکانس و شرط نوسان مدار به ترتیب با استداده
اد روابط دیر به دست میآید .]62
() 1

1
LC

2 

() 2

1
R

gm 

شکل  :1نوسانگر تزویج ضربدری

که  Rمقاومت پارادیتی کل دیدهشده گره خروجی است .مطابق رواباط
فوق ،در صورتی که  gm R  1باشد نوسانگر شارو باه نوساان خواهاد
کرد.
در صورتی که اد این نوسانگر برای نوساان در فرکاانسهاای بااال
استداده شود ،با افازایش فرکاانس ،شارط الدم نوساان اد باین رفتاه و
نوسانگر اد نوسان میافتد و بهعبارتیدیگر ،شرط نوسان تابع شدیدی اد
فرکانس نوسان میشود .بنابراین با افزایش فرکانس نوسان اثر پاارادیتی
ترانزیستورها بااهمیتتر شده و تاأثیر بایشتاری در فرکاانس و شارط
نوسان و همچنین نویز فاد و دامنه خروجی خواهند داشت.
برای نشان دادن وابستگی شرط نوسان باه فرکاانس نوساان ،بایاد
اثرات پارادیتی المان ها را در تحلیل مدار لحاظ کنایم .در اداماه مقالاه
نوسانگر تزویج ضربدری  LCباا اساتداده اد دیادگاه مقاومات مندای
بهصورت دقیق تحلیل خواهاد شاد و نشاان داده مایشاود کاه وجاود
مقاومت پارادیتی سری گیت منجر به وابسته شدن شرط الدم نوسان به
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فرکانس نوسان میشود و عملکرد فرکانسی نوسانساد را بهشدت تحات
تأثیر قرار میدهد.
 -2-2رفتار فرکانس باال
المان استدادهشده در مدارهای فرکانس بااال ،بایاد مشخصاه فرکانسای
بساایار مناساابی داشااته باشااند fT .و  fmaxاد مهاامتاارین مشخصااههااای
ترانزیستورهای استداده شده است .در فرکانس بزرگتر اد  fTترانزیستور
هنود المان فعالی است و میتواند بهره الدم برای نوسان را ایجااد کناد.
اما در  fmaxترانزیستور المان پسیو شده و توانایی تولید مقاومات مندای
در نوسانسادها را نخواهد داشت .در اداماه برخای اد ایان مشخصاههاا
بررسی میشود.
 -1-2-2بیشینه فرکانس نوسان ترانزیستور
اد مشخصههای مهم نوساانساادهای فرکاانس بااال ،بیشاینه فرکاانس
نوسان ممکن است ،اد ایان نظار هرچاه نوساانگار قابلیات نوساان در
فرکانسهای باالتری را داشته باشد بهتر است.
بیشینه فرکانس نوسان در نوسانگرها اد یک رف به  fmaxو اد رف
دیگر به ساختار مداری نوسانگر بستگی دارد .بهعبارتدیگر اساتداده اد
یک ترانزیستور مشخص در ساختارهای مختلاف باه بیشاینه فرکاانس
مختلدی در نوسان سادها منجر میشود .که هرچه  fmaxبازرگ تار باشاد
بیشینه فرکانس ساختار هم میتواند بزرگتر شود.
فرکانسی که در آن بهره یک رفه توان دوقطبی به یک افت کناد،
همان  fmaxاست بهره توان یاک رفاه دوقطبای اد رابطاه  3باه دسات
میآید ].[63
() 3

| Y21  Y12 |2
4  ReY11  ReY22   ReY12   ReY21

U

با نوشتن رابطه فوق برای مدل ترانزیستور شکل  2بیشینه فرکانس
نوسان بهصورت دیر به دست میآید ].[67

()4

g m ro

4 RG (CGS  CGD ) CGS  (1  g mro )CGD 

f max 

در رابطه فوق  RGمقاومت فشرده پلیسیلیکان و اتصااالت گیات اسات.
پلیسیلیکان استدادهشده برای گیت ترانزیساتور داری مقاومات اهمای
است که بستگی به مقاومت صدحهای و ابعاد اتصاال دارد .مقادار ماثثر
این مقاومت با مقدار این مقاومت در حالتی کاه سااختار ترانزیساتوری
وجود نداشته باشد ،متداوت اسات ایان مقادار ماثثر باا تحلیال اثارات
گسترده ولی ترانزیساتور و باا اساتداده اد تقریاب مرتباه اول نتیجاه
حاصل ،به دست میآید .این مقاومت بیشینه بهاره تاوان ترانزیساتور را
محدود میکند و در صورت نزدیک شدن آن به صدر fmax ،به بینهایات
میل میکند.
با توجه به رابطه فوق  fmaxتابعی اد شرایط بایاس مدار نیز است .در
فرکانس های باالتر اد  ،fmaxترانزیستور (دوقطبای) تواناایی تولیاد تاوان
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نخواهد داشت و در نوسان سادها ،هیچ فرکانس هارمونیک اصلی نوساان
در فرکانس باالتر اد  fmaxنمیتوان ایجاد کرد.
درصورتیکه ترانزیستور (دوقطبی) در حلقه بادخورد قرار بگیرد اثر
بارگذاریهای داخل حلقه باعث کاهش بیشاینه فرکاانس نوساان کال
نوسان ساد به فرکانس کوچاک تار اد  fmaxترانزیساتور شاده و سااختار
موردنظر دودتر اد ترانزیستور پسیو میشود .پاس در عمال حاد بااالی
ایجاد نوسان هارمونیاک اصالی باه بیشاینه فرکاانس نوساان سااختار
استدادهشده محدود میشود.
فرکانسی که در آن ساختار نوسانساد توانایی تولید توان (مقاومات
مندی) نداشته باشد ،بیشینه فرکانس نوسان آن نوسانساد است .اد این
فرکانس به بعد شرط نوسان در نوسانساد برقارار نخواهاد شاد و ایان
همیشه کوچک تر اد  fmaxترانزیستور است .در اداماه ایان مقالاه شارط
نوسان برای ساختار تزویج ضربدری محاسبه خواهد شد.

شکل  :2مدار معادل ترانزیستور در فرکانس باال

در نوسانگر تزویج ضاربدری نیاز ،باا افازایش فرکاانس کااری اثار
پارادیتی عناصر عملکرد مادار را تیییار خواهناد داد .باهعباارتی دیگار
خادنهای پارادیتی فرکاانس نوساان را محادود کارده و مقاوماتهاای
پارادیتی شرط نوسان را اد بین خواهند برد .بناابراین رواباط ارائاهشاده
برای رفتار فرکانس پایین نوسانساد باید با روابط فرکانس باالی جدیاد
جایگزین شود .محاسبه دقیاق رواباط باا در نظار گارفتن هماه اثارات
پارادیتی موجود ،تحلیل مدار را پیچیده خواهد کرد .برای نموناه در ،3
 ]62روابط پیچیدهای برای فرکاانس و شارط نوساان ارائاه شاده و باا
استداده اد رابطه ( )1نشان میدهد که شرط نوسان تاابعی اد فرکاانس
قطع ،بیشینه فرکانس نوسان ترانزیستور ،فرکانس کااری و خاادنهاای
پاارادیتی داخلای ترانزیساتور اساات .رابطاه ( )1دیاد روشانی اد نحااوه
اثرگااذاری هاار یااک اد عناصاار پااارادیتی در فرکااانس و شاارط نوسااان
نمیدهد.
 4 f

1
max fT  c  2c  1   c  1 2c  1

 g m, DC 
2
2
4
2 2
ro


16
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f
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که در آن



2
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، f , fT  gm, DC 2 Cgs  Cgd 

c  Cgd Cgs

و
 2 R C  / 2
gd

است و در حالت کلی مقدار

g m, DC

g

fT

f max 

الدم برای نوسان برابر است با:
gm, DC  gm, AC  1 f0   f

()1
که  β6و  β2به ترتیب برابر باا  41×62-61 S/Hzو  21×62-21 S2/Hz2بارای
تکنولوژی  2/63 umدر محدوده فرکانسی  12-2گیگاهرتز است.
2
2 0
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در  ]1برای سادگی محاسبات اد  CGDصرفنظر شده است .رابطاه
( )4و ( )1ارائهشده برای شرط و فرکانس نوسان در ایان مرجاع نشاان
میدهند که شرط نوسان به فرکانس نوسان و فرکانس به شرط نوساان
وابسته است .در رابطه فرکانس  Mضریب تزویج بین دو القاگر است .در
این مقاله نشان داده خواهد شد که صرفنظر کردن اد این خادن منجار
به خطای دیاد در تحلیل فرکانس نوسان میشود.
() 4
() 1

2
2
|| ) Rp || (2 ro
2
gm
RGCGS
2
1

 L  M (1  gm RG )CGS  CD  CP  CL 

2
 XCO


در این مقاله روابط جدید و سادهتری برای فرکانس ،شرط نوساان،
کمینه سایز سالف بارای ایجااد نوساان و اثار مخارب  RGبار عملکارد
فرکانس باالی نوسانساد نشان داده خواهد شد .همچناین نشاان داده
میشود که در فرکانسهای باال نمیتوان اد  CGDصرفنظر کرد.

 -3تحلیل پیشنهادی برای نوسانگر تزویج ضربدری
 -1-3تحلیل عملکرد نوسانساز تزویج ضربدری فرکانس باال
نوسااانگرهااا ذاتا ا رفتااار یرخطای هسااتند .لاایکن تحلیاال یرخطاای
نوسانسادها به رواباط پیچیادهای منجار شاده و دیاد مناسابی بارای
خواننده ارائه نمیدهد .با این حال همانگونه که در  ]1تصاری شاده
است ،در تحلیل شرط نوسان تحلیل سیگنال کوچک کدایات مایکناد.
علت آن است که شرط نوسان مربوط به شرو نوساان اسات و در ایان
لحظات ،دامنه نوسان کوچک و روباه افازایش اسات .اساتداده اد مادل
سیگنال کوچک به روابط سادهای منجر شاده و تأثیرگاذاری هریاک اد
عناصر را در رفتار مادار باهخاوبی نشاان مایدهاد .مقایساه معاادالت
بهدستآمده اد مدل سیگنال کوچک برای فرکانس و شارط نوساان باا
نتایج شبیهسادی مدار ،نشاندهنده دقات بااالی نتاایج حاصاله اد ایان
روش است .البته در ضمیمه ] [1تالش شده که فرکانس و شرط نوسان
با استداده اد محاسبات دقیق تحلیل شود ،لیکن آنقدر رواباط پیچیاده
هستند که بهدست آوردن فرکاانس و شارط نوساان ،بایاد ایان رواباط
بهصورت عددی حل شوند.
مدل سایگنال کوچاک اساتدادهشاده بارای ترانزیساتور بساته باه
فرکانس کاری میتواند پیچیده تر شود .بنابراین میتاوان اد یاک مادل
کلی برای تحلیل استداده کرد باهنحاوی کاه تحلیال ارائاهشاده بارای
مدلهای مختلف صادق باشد .برای ارائه تحلیل کلی نوساانگار تازویج
ضربدری ،در این مقاله اد مادل دوقطبای ادمیتانسای بارای الماانهاا
استداده شده است .مدل ادمیتانسی برای ترانزیستور و القاگر باهصاورت
دیر نشان داده میشود.
اد روشهای مختلدی میتوان برای تحلیل نوسانساد استداده کارد.
معموالا دیدگاه مقاومت مندی شاکل  3راهکاار مناسابی بارای تحلیال
نوسانساد تکدهانه است .در ایان دیادگاه مقاومات مندای تولیدشاده
توسط عناصر فعال ،اثر پارادیتی مقاومت مثبت موجود در تاناک  LCرا
حذف کرده و نوسان را در تانک برقرار مینماید .در فرکانسهای پاایین
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مقاومت مندی تولیدشده توسط شبکه فعاال مقادار ثابات دارد .اماا باا
افزایش فرکانس ،اثرات پارادیتی مقااومتی و خاادنی موجاود در عناصار
فعال داخل شبکه فعال تأثیرگذارتر شده و یک مقاومت مثبات وابساته
به فرکانس را به مقدار قبلی اضافه مایکارده و مقادار مقاومات مندای
تولیدشده را کاهش میدهد .این مقاومت مثبت در فرکانسهای پاایین
مقاادار ناااچیز داشااته و اد اهمیاات خاصاای برخااوردار نیساات ولاای در
فرکانس های باال میتواند مقدار قابل توجهی داشته و حتای اد مقاومات
مندی ایجادشده هم بزرگتر شود .بناابراین اد یاک فرکانسای باه بعاد
مقاومت مندی تولیدشده توسط عنصر فعال قادر باه اد باین باردن اثار
پارادیتی مقاومتی تانک نبوده و درنتیجه نوساانات تاناک میارا شاده و
نوسانساد اد نوسان افتاده و شرط نوسان اد بین میرود.
ترانزیستورهای تزویج شده در نوسان گر تزویج ضاربدری شاکل 6
نیز ،مقاومت مندی تولید کرده و میتوانند اثار پاارادیتی تاناک ماوادی
خود را اد بین ببرند ،اما با افزایش فرکانس نوسان مقدار مقاومت مندای
تولیدشده رو به کاهش خواهاد نماود .بناابراین مهام اسات تاا مقادار
مقاومت مثبت تولیدشده در هر فرکانس را معین کرده و اد ایان ریاق
شرط نوسان و همچنین فرکانس نوسان مدار را مشخص کنیم.

شکل  :3استفاده از شبکه مدار فعال برای ایجاد مقاومت منفی و حذف
مقاومت القاگر استفادهشده در نوسانگر

برای تعیین میزان مقاومت مندی و مثبت دیدهشده اد دو سر پورت
ورودی ،باید همه اثرات پارادیتی موجود در مدار فعال (ترانزیساتورهای
تزویج ضربدری) را در نظر بگیریم .در این حالت تحلیل مدار پیچیاده
شده و معادالت پیچیادهای را در پای خواهاد داشات .اد رفای دیگار
مدلهای مختلدی برای المانها در فرکانسهای کاری متداوت میتواناد
استداده شود .بنابراین میتوان تحلیل کلی برای نوسانساد ارائه داد کاه
برای مدلهای مختلف قابل استداده باشاد .پاس مایتاوان اد مادل دو
پورتی برای المانهای مداری استداده نمود .مدل ادمیتانسی برای هماه
باده فرکانسی صادق است .با جایگاذاری پارامترهاای ادمیتانسای مادل
دلخواه در روابط ،میتوان مدار را تحلیل کرد.
برای ارائه تحلیل ادمیتانسی نوسانساد  ،میتوان نوسانگار تازویج
ضربدری را با مدار معادل ادمیتانسی شکل  4جایگزین کارد .در ایان
شکل ،تانک  YLبا شبکه فعال موادی شده و مدار متقارن تشکیل شاده
است .شکل  7را میتوان بهصورت نیممدار رسم کرد.
در شکل  1نشان داده شده میتوان ادمیتانس دیدهشاده اد دو سار
مدار فعال نشان دادهشده را حساب کرده و باا ادمیتاانس القااگر جماع
کنیم .در این حالت ادمیتانس کل شابکه فاوق محاسابه مایشاود .باا
اجرای  KCLدر گره ورودی ،خواهیم داشت:
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شکل  :4مدار معادل ادمیتانسی نوسانگر تزویج ضربدری
I i n  Y11  Y22 Vo1  Y12  Y21 Vo 2

() 3
()62

Vo 2
Vo1

Y11  Y22   Y12  Y21 

Yin

ادمیتانس معادل تکدهانهای فوق برابر است با
Yeq  Yi n  YL
()66
در صورت نوسان باید ادمیتانس کل محاسبهشده صادر شاود و در
یر این صورت ،ولتاژ  Vo1و  Vo2صدر است .باه عباارتی  KCLدر گاره
 Vo1همیشه برقرار است .اگر نوسان داشته باشیم ،انداده دو ولتاژ  Vo1و
 Vo2خروجیها باهم برابر بوده ولای  612درجاه اخاتالف فااد خواهناد
داشت بنابراین رابطه بین ولتاژ دو خروجی بهصورت دیر خواهد بود:

بخش حقیقی و موهومی پارامترهای ادمیتانسی مدل ماوردنظر ،رواباط
حاکم بر فرکانس و شرط نوسان استخرا میشود.
برای مشخص کردن اثر پارادیتی عناصر در عملکرد نوسانگر تزویج
ضربدری ،مدار را با فرض اینکه ترانزیستور باا مادار فشارده شاکل 2
مدل و سلف در محدوده فرکاانس باناد باریاک باا مادار معاادل RLC
موادی که در آن 𝜔𝐿 𝐿𝑄 = 𝑃𝑅 و 𝐿𝐶 خادن پارادیتی موادی سلف ،مادل
شود معادالت فوق را تشکیل میدهیم .همچنین فرض میشود اتصاالت
مدار کوتاه بوده و اثر پارادیتی آنها در فرکانس کاری ماورد نظار قابال
صرف نظر است .مادل سایگنال کوچاک بارای عناصار و ترانزیساتورها
استداده شده است و با استداده اد ایان مادل فرکاانس و شارط نوساان
تحلیل شده است .در صورتی کاه سایگنال نوساان بازرگتاری داشاته
باشیم عناصر رفتار یرخطی بیشتری خواهد داشت و رفتار نوسانگر به
ویژه دامنه نوسان خروجی را تحتتأثیر قرار خواهد داد.
حال میتاوان قسامت حقیقای و موهاومی ادمیتاانس هار یاک اد
المانها را حساب کرده و در روابط ارائهشده فوق جایگذاری کرد .روابط
( )64و ( )61ادمیتانس معادل ترانزیستور و سلف را نشان میدهد.
Re{Y11}  RG (CGS  CGD ) 2  2
Im(Y11 )  (CGS  CGD )

Re{Y12 }   RGCGD (CGS  CGD ) 2
Im{Y12 }  CGD

()64

Re{Y21}  g m  RGCGD (CGS  CGD ) 2
Im{Y21}  CGD  g m RG (CGS  CGD )
1
 RG CGD 2 2  g m RG 2CGD (CGS  CGD ) 2
ro

Re{Y22 } 

Im{Y22 }  jg m RGCGD  (CGD  CDB )
 RG 2CGD 2 (CGS  CGD ) 3

شکل  :5نیممدار نوسانگر تزویج ضربدری بهصورت شبکه تک
دهانهای

 -2-3بررسی بخش حقیقی معادله ادمیتانسی
1

()62

Vo1
Vo 2

جایگااذاری رابطااه فااوق در  ، Yinادمیتااانس معااادل نوسااانساااد
بهصورت دیر ساده خواهد شد:
()63
Yeq  Y11  Y12  Y21  Y22  YL 
در حالت نوسان داریم:
()67

برای محاسبه شرط نوسان اد قسامت حقیقای رابطاه ارائاهشاده بارای
ادمیتانس اساتداده مایشاود .باا جایگاذاری قسامت حقیقای معادلاه
ادمیتانسی در معادله ( )61خواهیم داشت:
   C  C 2 

GD
 RG  GS

2
  2CGD  CGS  CGD   CGD    2



  g R 2C  C  C 

GD
 m G GD GS


Yeq  0
0

Y11  Y12  Y21  Y22  YL

اد معادله ادمیتانسی بهدستآمده میتوان دو معادله دیر را تشاکیل
داد:
()61

()61

1
1 

 j  CL 

RP
L 


Re{YL }  Im{YL } 

()63

1 1
  gm  0
R p ro

1 1
2

 RG  CGS  2CGD   2
ro Rp

Re{Y11}  Re{Y12}  Re{Y21}  Re{Y22}  Re{RL}  0

1  RG 2CGD  CGS  CGD   2

Im{Y11}  Im(Y12}  Im{Y21}  Im{Y22}  Im{YL}  0

()61
رابطه ( )61و ( ،)61قسمت حقیقی و موهومی نوسانگر ماورد نظار
بوده و برای هر مدل دلخواه المانها میتواند صادق باشد .با جایگاذاری
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gm 

RG 2CGD  CGS  CGD   2

()22

1 1
2

 RG  CGS  2CGD   2
ro R p

+

1

gm 
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در رابطه شرط نوسان بهدستآمده مالحظاه مایشاود کاه وجاود
مقاومت  RGمنجر به وابسته شدن شارط نوساان باه فرکاانس نوساان
نوسانساد شده است .وجود مقاومت سری گیت عامل اصلی اد نوساان
افتادن نوسانساد در فرکانسهاای بااال اسات .در صاورت صادر باودن
مقاومت سری گیت ) ،(RGنوسانساد ،مایتواناد در هماه فرکاانسهاا
نوسان داشته باشد (در این حالت  fmaxترانزیستور نیز نامحادود خواهاد
بود) .پس در راحی نوسانسادهای فرکانس باال باید اد مقاومت ساری
گیت اجتناب شود .برای کاهش مقاومت  RGمیتوان تعداد گیت فینگار
ترانزیستور را افزایش داد .معادلاه ( )26رابطاه ( RG-effمقاومات ساری
گیت مثثر) را با تعداد گیت فینگرهای ترانزیستور نشان میدهد .]61
()26

تحلیل اثر پارادیتی عناصر بر . . .
RG 4C GD 3 C GS  C GD   6
2

C GS 3  6C GS 2C GD



2
3
 RG  11C GS C GD  7C GD   4


 C L C GS C GD  C GD 2  




C  4C  C

GD
DB
 GS



RG
1
  C L 
C GS  2C GD    2 
R P || ro
L


 R 2

  G C GD C GS  C GD 

 L

2

()27
0

wf
1
RG  eff  Rsh
3
LN f

که در آن  Rshمقاومت یک مربع اد صدحه گیت اساتداده شاده و  Wfو
 Nfبهترتیب عرض و تعداد گیت فینگر ترانزیستور را نشان میدهد .باید
توجه شود که  RGاد یک حدی اد  Nfبه بعد باهصاورت خطای کااهش
نمییابد.
رابطه شرط نوسان را میتوان باه ادای ضاریب کیدیات تاناک نیاز
نشان داد.
()22

1
1
2

 RG  CGS  2CGD   2
ro QL L

gm 

در رابطه ( )22مالحظه میشود که با کاهش  QLبه  gmبیشتاری
برای نوسان نیاد است .بهعبارتدیگر ،بارای  gmمعاین ،بارای  QLهاای
بزرگ ،توانایی کار در فرکانسهای باالتر در نوسانساد ایجاد مایشاود.
پس با حل رابطه فوق میتوان بیشینه فرکانس اکتیوی سااختار تازویج
ضربدری را نیز به دست آورد .در ادامه مقاله ،بعد اد محاسبه فرکاانس
نوسان ،این معادله حل خواهد شد.
در فرکانسی که مقاومت مندی دیدهشاده اد ورودی قاادر باه مهاار
مقاومت پارادیتی تانک نباشد نوساانگار اد نوساان مایافتااد .شاکل 1
قساامت حقیقاای ادمیتااانس ورودی شاابکه فعااال را بااه ادای افاازایش
فرکانس در ترانزیستور با ابعاد مشخص نشان مایدهاد .در ایان شاکل
کامالا مشخص است مقاومت مثبت وابسته به فرکانس رشد ساریعتاری
داشته و با افزایش فرکانس مقاومت دیدهشده اد مادار تاک دهاناهای را
مثبت کرده و شبکه فعال به شبکه یرفعال و مصرفکننده توان تبدیل
میکند.
 -3-3بررسی بخش موهومی معادله ادمیتانسی نوسانساز
با جایگذاری قسمت موهومی پارامترهای ادمیتانسی عناصار در معادلاه
( )61روابط دیر حاصل میشود:
2
2
3
 RG CGD  CGS  CGD  
()23
 CGS  4CGD  CDB  CL  
1
 
0
  
g
R
C

2
C
L



GD
 m G GS

با جایگذاری رابطه ( )22در معادله فاوق باه رابطاه ( )27خاواهیم
رسید.
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شکل  :6وابستگی قسمت حقیقی ادمیتانس ورودی ترانزیستورهای
تزویج ضربدری به فرکانس نوسان .ابعاد ترانزیستور L=0/11 μmو
W=25 um

معادله بهدستآمده برای نوسانگر تک دهاناهای تازویج ضاربدری
مرتبه  1بوده و دارای سه دو قطب مزدو است .در عمل نوساانسااد
تنها در یک فرکانس نوسان میکند و بقیه فرکانسها باید میرا شوند .اد
رابطه فوق مشخص است که مدار تنها یک ریشه مزدو حقیقی دارد و
بقیه ریشهها موهومی بوده و در حالت واقعی مدار میرا میشوند .وجاود
تنها یک قطب حقیقی در معادله فوق باهساادگی باا اساتداده اد معیاار
پایداری روث هورویتز قابل نماایش اسات .باق معیاار پایاداری روث
هورویتز ،تعداد تیییر عالمت در ستون اول معیار پایداری ،تعداد قطاب
سمت راست سیستم را در صدحه  ROCنشان میدهد .با تیییار متییار
𝑥 =  𝜔2معادله ( )27را به معادله درجه سه تبدیل کرده و ضارایب آن
را به ترتیب با  a, b, c, dجایگذاری و رابطه ( )27بهصورت رابطاه ()21
نوشته میشود.
()21

aX 3  bX 2  cX  d 0

بق معیار پایداری روث هورویتز خواهیم داشت :در ساتون اول رابطاه
( )21ضریب  dکوچکتر اد صادر اسات و تنهاا یاک تیییار عالمات در
ستون اول معیار پایداری روث هورویتز اتداق افتاده است و لاذا معادلاه
یک ریشه سمت راست دارد و بقیاه ریشاههاای  xمندای باوده و روی
محور موهومی قرار میگیرند (بهعباارتی فرکاانس موهاومی باه دسات
میآید) و لذا در رابطه نوسانساد تنها یک پاسخ حقیقی خواهد داشت.
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برای حل معادله ( ،)21میتوان اد روشهای تقریب ریاضی استداده
کرد .برای تقریب این معادله اد روش تقریب استاندارد خطی مرتبه اول
استداده کرده و به معادله سادهتر تبدیل میکنیم.
a
X3
b
2
X
ad
X1 c 
b
0
X
d

c
d

()21

0

بق قاعده خطیسادی توابع ،اگار تاابع  )f(xدر  x=vمشاتقپاذیر
باشد ،آن موقع تقریب تابع ( f(xدر نقطه  vبرابر با ) L(xخواهد بود:
()24
)L( x) f (v)  f ' (v)( x  v
بر این اساس میتوان تابع درجه سه فوق را بهصورت دیر تبدیل به
رابطه خطی نمود:
()21

) f ( X )  L( X

)Lim f (v)  Lim f ' (v)( X  v
v 0

v 0

cX  d

) L( X

در رابطه فوق  vمتناظر با  ω0است .برای نشان دادن میزان دقت رابطاه
تقریبی ،میتوان دو رابطه دقیق و تقریبی را برای نوسانساد با عناصار
معین ،مقایسه کرد .شکل  4دو تابع) f(xو ) L(xو خطاای تقریاب f(x)-
) L(xرا به ادای فرکانسهای مختلاف را بااهم نشاان مایدهاد .میازان
خطای ناشی اد تقریب تا فرکانس  612 GHzتقریب ا ناچیز بوده و اد این
فرکانس به بعد به ور ضعیدی رشد میکناد .ایان در حاالی اسات کاه
بیشینه فرکانس نوسان ترانزیستور در تکنولوژی  2/61 umخیلی کمتر
اد این فرکانس است و بنابراین در محدوده فرکانس موردنظر ،خطا صدر
است و دو تابع ) f ( xو ) L( xبرابر هم است.
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بق رابطه خطیسادی ( ،)21میتوان معادله ( )21را بهصورت دیر
خالصه کرد:
, X 2

()23

cX  d

0
0

c 2  d

فرکانس نوسان با رابطه ( )32مشخص شده است.
d
c

()32
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  RG C GD C GS  C GD  
 L


در رابطه فرکاانس نوساان  CGDباا ضاریب چهاار ظااهر مایشاود
همچنین برخالف رابطه ( gm )1تأثیری در فرکانس نوسان ندارد .رابطه
فوق را میتوان بهصورت دیر خالصه کرد.
()36

1
L  CGS  4CGD  CDB  CL 

2 

همان ور که قبالا اشاره شد ،بارای یاک ترانزیساتور باا اناداده
ثابت ،نمیتوان انداده سالف را بایش اد حاد کامتار انتخااب کنایم .باا
جایگذاری فرکانس نوسان در رابطه شرط نوسان ،شرط نوسان بهصورت
تابعی اد اثرات پارادیتی و ابعاد القاگر بهدست میآید .اد روابط ارائهشاده
برای نوسانگر تزویج ضربدری میتوان کمینه سایز القااگر را باه ادای
 QLمشخص محاسبه کرد.
الدم به ذکر است که در مدلسادی مقادیر پارادیتی موردنظر (CGD
و سایر پارادیتها ) فرض شده که ترانزیستور تحات بایااس معاین کاه
همان بایاس اسیالتور تزویج ضربدری است ،قارار دارد  VDS=6/1 Vو
 ) VGS=6/1 Vعناصر پارادیتی مدار مانند  CGDکه در معاادالت ( )22و
( )36ظاهر شدهاند ،مربوط به نقاط بایاس مذکور هستند .واضا اسات
که با تیییر شرایط بایاس ،مقادیر عناصر وابسته به بایاس تیییر میکند
و با تیییر مقدار آنها نتیجه حاصل اد روابط ( )22و ( )36نیز متناساب
با آنها تیییر میکند.
gm

 -4-3تعیین کمینه سایز القاگر

شکل  :7نمودار تابع تقریب استفادهشده برای حل قسمت موهومی
ادمیتانس نوسانگر تزویج ضربدری .در این شکل) f(xتابع اصلی
(رابطه ( ))24و ) L(xتابع تقریب استفادهشده (رابطه ( ))30و )f(x)-L(x

خطای تابع تقریب استفادهشده به ازای فرکانسهای متفاوت است.
مشخصات شبیهسازی عبارت است از:
L=150 pH ،R=2 k ،CL=1 fF ،VDD=1/1 V
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اد روش های مختلدی برای افزایش فرکانس سیگنال استداده مایشاود.
یکی اد رایجترین روشها ،کاهش انداده عناصر استدادهشده است .ماثالا
با کاهش انداده ترانزیستور ،اثرات پارادیتی آن کاهش و فرکانس نوساان
افزایش مییابد .اما همان ور که قبالا اشاره شده ،در فرکانسهاای بااال
به  gmبیشتری برای نوسان نیاد است و کاهش انداده ترانزیستور منجر
به کاهش  gmشده و ممکن است شرط نوسان را اد بین بارود .بناابراین
معموالا افزایش فرکانس نوسان با کاهش انداده القاگر صورت مایگیارد.
اما انداده القاگر را نیز نمیتوان اد حد معینی کاهش داد .بناابراین نیااد
به تعیین کمینه ساد القاگر بارای داشاتن بیشاینه فرکاانس نوساان در
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نوسانگر تزویج ضاربدری اسات .بارای تعیاین اناداده  Lminمایتاوان
نوشت:
1
 Cx 2
L
Cx   CGS  4CGD  CDB  CL 

()32

با ترکیب معادله ( )32و ( )22میتوان نوشت:
3

1
2
Cx  g m   L  Cx 2 L  RG  CGS  2CGD   0
r
o 


()33

معادله فوق کمینه سایز موردنیاد را به دست میدهد .با حل رابطاه
فوق مقدار کمینه انداده القاگر بق رابطه ( )37به دست میآید.
شکل  1رابطه ( )37را برای کوچکتارین مقادار القااگر باهمنظاور
داشتن بیشینه فرکانس نوسان نشان میدهد.
2

()37

 32

3
 Cx  Cx  4 R C  C  2C 2  g  1  
 m

G x
GS
GD
2
Q
QL
ro  

 L


2
1
2
4Cx  g m  
ro 


Lmin

همان ور که رابطه ( )37نشان میدهد ،میتوان نشان داد کاه هار
چه کیدیت سالف اساتدادهشاده بهتار باشاد ،مایتاوان اد انادادههاای
کوچکتر القاگر استداده کرد.
در صورت انتخاب اناداده سالف کوچاکتار اد مقادار تعیاینشاده،
نوسانساد نوسان نخواهد داشت .رابطه ارائهشده نشان مایدهاد کاه در
فرکانسهای باال ،مقدار سلف نیز در برقراری شرط نوسان ،دخیل است.
بهعبارتدیگر میتوان گدت که انداده سلف بیشینه مقادار اکتیاوی
ساختار را تیییر خواهد داد.
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 -4شبیهسازی
بهمنظور اردیابی روابط ارائهشده برای تحلیال پیشانهادی ،اد نارمافازار
) ADS (Advanced Design Systemبرای شبیهسادی و مقایسه آن با
روابط استداده شاده اسات .در ایان شابیهساادی اد تکنولاوژی TSMC
 0.18um RFو مدل  BSIM 4برای ترانزیستورها استداده شده است.
در بخش قبلی روابط جدیدی برای فرکانس و شارط نوساان ارائاه
شد .روابط پیشنهادی نشان میدادند کاه در حادی اد فرکاانس شارط
نوسان نوسانساد اد بین رفته و مدار اد نوسان میافتد .بهعبارتی ،شرط
نوسان تابعی اد فرکانس نوساان مایشاود .مقاومات  ،RGعامال اصالی
وابسته شدن شرط نوسان به فرکانس شده است .در صورتی کاه مقادار
این مقاومت صدر باشد شرط نوسان مستقل اد فرکانس نوساان خواهاد
شد و افزایش مقاومت گیت میتواند منجر به عدم برقراری شرط نوسان
مدار شود .در شکل  1وابستگی شرط نوسان به فرکانس نوساان نشاان
داده شده است .در رف دیگر ،روابط پیشنهادی نشاان مایدهناد کاه
خااادن پااارادیتی فرکااانس نوسااان نوسااانساااد را کاام م ایکنااد .در
فرکانس های باند میلیمتری ،خادنهای پارادیتی رفتار فرکانسی مادار
را بهشدت تحت تأثیر قرار میدهد .در شاکل  3اثار  CGDدر فرکاانس
نوسان نوسانساد تزویج ضربدری نشان داده شده است.
دقت رابطه ارائه شده برای فرکانس با استخرا خادنهای پارادیتی
نوسان سااد شاکل  ،6نوساان اردیاابی شاده اسات .در شاکل  3رابطاه
پیشاانهادی ( )36بااا رابطااه (( )1رابطااه پیشاانهادی مرجااع ] )[1و
شبیهسادی مقایسه شده است .در شاکل  3مالحظاه مایشاود کاه باا
صرفنظر کردن اد خادن گیت -درین خطای دیادی در اناداده فرکاانس
نوسان ایجاد میشود .در رابطه ( CGD ،)36باا ضاریب چهاار در رابطاه
فرکانس ظاهر میشود و لاذا  4CGDاثار بایشتاری نسابت باه  CGSدر
فرکانس نوسان دارد .همان ور که اد شکل  3مالحظه میشاود ،رابطاه
پیشنهادی ( )36منطبق بر شبیهسادی است و صرفنظر کردن اد خادن
گیت به درین باعث خطای حدود  67درصدی در انداده فرکانس نوسان
میشود.

شکل  :1نمودار رابطه پیشنهادی ( )34جهت تعیین کوچکترین سایز
القاگر قابل استفاده جهت برقراری شرط نوسان نوسانساز بهازای
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ضریب کیفیت القاگر .مشخصات شبیهسازی:

شکل  :9مقایسه فرکانس نوسان نوسانگر تزویج ضربدری (رابطه

L=150 pH ،R=2 k ،CL=1 fF ،VDD=1/1 V

پیشنهادی ( )31بهدلیل عدم صرفنظر از  ،CGDبسیار نزدیک به

W/L =15/0/11 um

شبیهسازی است .در رابطه مرجع ] [5از  CGDصرفنظر شده است).
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 نتیجهگیری-5
در این مقاله نشان داده شد که وجود مقاومات ساری گیات عاالوه بار
 منجر به وابسته شدن،محدود کردن بیشینه فرکانس نوسان ترانزیستور
 در فرکاانسهاای بااالتر.شرط الدم نوسان به فرکانس نوسان میشاود
مقاومت سری گیت دامنه نوسان را محدود کرده و بهره حلقه را کامتار
 بناابراین در.میکند و میتواند منجر به اد نوسان افتادن نوسانگر شود
 همچناین. باید مقاومت سری گیت کااهش یاباد،فرکانس نوسان باالتر
 تاأثیرCGD رابطه جدید ارائهشده برای فرکانس نوسان نشان میداد که
بسیار دیادی در رفتار فرکانس باالی مدار داشته و صرفنظار کاردن اد
 درصادی در پایشبینای اناداده فرکاانس67  باعث خطای تقریبا ا،آن
 در این تحلیل اثار ضاریب کیدیات القااگر نیاز در.نوسان مدار میشود
 در این بررسی نشان داده است که هرچه ضریب.رفتار مدار بررسی شد
کیدیت القاگر بزرگتر باشد میتوان اد القاگرهای باا اناداده کوچاکتار
 میتاوان شارط، با ضریب کیدیت بیشتر، بهعبارتیدیگر.استداده کنیم
.نوسان را در فرکانس نوسانهای باالتری برقرار کرد
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