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 پارامترهای مهمی هستند که در طراحی و تولید این ادوات باید مورد توجه، دقت و کاهش توان مصرفی ادوات الکترونیکی، افزایش سرعت:چکیده
 با. طراحی یک حلقه قفلشونده در فاز بهبودیافته با استفاده از ترانزیستورهای مبتنی بر نانولوله کربنی ارائه شده است، در این مقاله.قرار بگیرند
 همچنین بهکارگیری سلف فعال. نویز حاصل از منبع تغذیه و همچنین زیرالیه حذف میگردد،استفاده از یک ساختار تفاضلی در نوسانساز حلقوی
 سرعت،باز- با استفاده از یک ساختار جدید حلقه، در مدار آشکارساز فاز ارائهشده.در این نوسانساز موجب افزایش قابلتوجه فرکانس نوسان میگردد
 نویز، با حذف مدار تقسیمکننده. این امر موجب حذف مدار تقسیمکننده در مسیر حلقه میگردد.آشکارسازی بهمیزان قابلتوجهی افزایش مییابد
 میکرومتر و درنهایت با0/18  یکبار با استفاده از تکنولوژی ماسفت در پروسه، مدار طراحیشده.مدار بهمیزان قابلتوجهی کاهش خواهد یافت
 فرکانس مرکزی در این. پیادهسازی شده است، ولت0/9  نانومتر و با منبع تغذیهی32ترانزیستورهای اثر میدانی مبتنی بر نانولوله کربنی در پروسهی
. پیکوثانیه میباشد10  نانو وات و زمان قفلشدن آن کمتر از150  گیگاهرتز میباشد؛ همچنین توان مصرفی کمتر از68/5 پروسه برابر با
. ترانزیستورهای اثر میدانی مبتنی بر نانولولههای کربنی، آشکارساز فاز، حلقهی قفلش ونده در فاز:واژههای کلیدی
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Abstract: Speed, accuracy, and power consumption of electronic devices, are important parameters that should be considered in the
design and manufacturing of these devices. In this paper, a new design of modified phase-locked loop, using Carbon Nanotube Field
Effect Transistors, is proposed. Using a differential structure of the ring oscillator, the coupled noise of the power supply and the
substrate is eliminated. In addition, using active inductor in the oscillator delay cells will cause a marked increase in oscillation
frequency. In the presented phase detector circuit, by using a new open loop structure, the detection speed increases significantly. This
will remove the divider circuit on loop track. By removing the divider circuit, the noise of the loop will be reduced considrably. The
designed circuit is implemented once in MOSFET technology using 0.18 micrometers process and once again in 32nm process of
carbon nano-tube field effect transistors technology with 0.9 volt power supply. The center frequency in this process is 68.5 GHz. The
value of power consumption is less than 150 nano-watts and the acquisition time is less than 10 picoseconds.
Keywords: Phase locked loop, phase detector, carbon nano tube field effect transistors.
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 -1مقدمه
امروزه با پیشرفت روزافزون فناوری با کوچکشدن ابعاد ترانزیستورهای
سیلیکونی ،مسئلهی نقص بلوری بهعنوان یک چالش جدی مطرح
میشود .همچنین با افزایش چگالی بار الکتریکی ،ظهور پدیدههای
کوانتومی همچون تخلیه بار الکتریکی و تونلزنی الکترونی و در نتیجه
ایجاد جریانهای مخرب و نشتی نیز مشکالتی را بهوجود میآورند .عالوه
بر این با افزایش چگالی جریان الکتریکی ،دمای ترانزیستورها بهشدت
افزایش مییابد که در ابعاد نانومتری ممکن است دمای این نانو
ترانزیستورها به چندین هزار درجهی سانتیگراد هم برسد؛ بدینترتیب
این نانو ترانزیستورها در چند لحظه ذوب خواهند شد .همچنین تأخیر
مدارات طراحیشده با ترانزیستورهای سیلیکونی بهدلیل وجود خازنهای
میانی در مدارهای مجتمع بسیار مشهود است و این امر باعث کاهش
کارایی کل مدار میگردد .با توجه به این موضوع در مداراتی که در
طراحی آنها از خازنها استفاده میکنند بهدلیل کمبودن توان
جریاندهی گیتهایی که بارهای خازنی را درایو میکنند ،سرعت مدارات
بهطور چشمگیری پایین میآید که این مهمترین نقطهضعف طراحی
مدارات مجتمع با استفاده از ترانزیستورهای سیلیکونی است .جهت بهبود
مشخصات  DCو فرکانسی ترانزیستورها ،ساختارهای متفاوتی از
ترانزیستورهای اثر میدانی در مقاالت ارایه شده است[ .]2،1در سال
 1988برای اولین بار از نانولولههای کربنی تکجداره و چندجداره که
دارای خواص نیمه رسانایی بودند ،برای ساخت نانو ترانزیستور استفاده
شد .برای ساخت ترانزیستورهای اثر میدانی مبتنی بر نانولولههای
کربنی ،1از نانولولههای کربنی که خواص نیمههادی دارند استفاده شده
است .این نانو ترانزیستورها بهخاطر تواناییهای منحصربهفردشان ازجمله
ابعاد خیلی کوچک ،سرعت زیاد و توان مصرفی بسیار پایین و همچنین
به خاطر مشابهبودن عملکردشان با  CMOSها بهعنوان یک جایگزین
ایدئال برای ترانزیستورهای سیلیکونی مطرح میشوند [ .]4،3همچنین
در سال های اخیر ،بهدستآوردن عملکرد بهینه در این نانو ترانزیستورها
با استفاده از روش های مختلف از جمله الگوریتم های هوشمند مورد
بررسی قرار گرفته است [.]6،5
سیستمهای دیجیتال ،برای انتقال سریال دادهها و منطبقکردن
آنها بین واحدهای عملیاتی و آیسیها ،از پالسساعت 2استفاده
میکنند .نرخ بیت و فرکانس پالسساعت همگام با هر نسل از فنّاوری و
معماری پردازندهها ،افزایش می یابد .در این سیستمها ،پالس ساعتهای
مناسبی توسط حلقههای قفلشونده در فاز ،(PLL)3تولید شده و توسط
بافرهای پالسساعت در داخل تراشه توزیع می گردند .در واقع  PLLیک
حلقهی فیدبک است که نقش قفلکردن فاز پالسساعت داخل تراشه را
با کالک یا سیگنال ورودی ،ایفا میکند .از  PLLها در کاربردهای
متنوعی همچون بازیابی اطالعات ،4تولید پالسساعت 5ریزپردازندهها و
سنتزکنندههای فرکانسی 6استفاده میشود .طراحی و

پیادهسازی PLL

با چالشهایی از قبیل توانمصرفی . ،تشویش 7و ابعاد ،مواجه می باشد.
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یک  PLLاز قسمتهای مختلفی شامل  :آشکارساز فاز ، 8پمپ بار 9جریان
 ،فیلتر حلقه و نوسانساز کنترلشده با ولتاژ 10تشکیلشدهاست.
مهمترین و حیاتیترین بخش یک حلقه قفلشونده با فاز ،نوسانساز
کنترلشده با ولتاژ) 10(VCOاست؛ چراکه سیگنال خروجی کل مدار را
میسازد .در این نوسانساز ،برای تنظیم فاز  PLLباید فرکانس نوسانات
قابل تنظیم باشد [.]8،7
بهطورکلی ،میتوان  VCOها را به دو ساختار کلی رزوناتورهای  LCو
نوسانسازهای حلقوی در پروسههای  CMOSدستهبندی کرد .گرچه
 VCOهایی که با ساختار  LCساخته میشوند ازنظر نویز و فرکانسکاری
کارایی بهتری دارند ،ولی فضای بیشتری را در تراشه اشغال میکنند و
همچنین گسترهی تنظیم کمتری دارند .از طرف دیگر نوسانسازهای
حلقوی که بهصورت زنجیرهای از سلولهای تأخیری تشکیل شدهاند،
ضمن اینکه فضای کمتری اشغال میکنند ،دارای گسترهی تنظیم
بزرگتری نیز میباشند .عالوهبر این در ساختار حلقوی از کالک هر طبقه
که دارای اختالففاز مشخصی با کالک طبقه قبل است ،میتوان بهصورت
جداگانه استفاده کرد؛ بنابراین مقرونبهصرفهتر خواهد بود [.]11-9
همچنین با توجه به ساختار حلقهبسته  ،PLLجیتر ناشی از  VCOبه
میزان زیادی در داخل حلقه  PLLجبران خواهد شد .هر نوسانساز
حلقوی شامل تعدادی سلول تأخیر 13است که تعداد آنها متناسب با
کاربرد و فرکانس موردنظر خواهد بود [ .]13،12مشکل عمدهی
سلولهای تأخیری تشکیلدهنده نوسانسازهای حلقوی وجود یک قطب
بزرگ در قسمت بار است که موجب کاهش چشمگیر سرعت نوسانساز
میگردد .لذا استفاده از ترانس در قسمت بار سلولهای تأخیر تفاضلی
مطرح شد [ .]14ساختار سلفی این مزیت را دارد که با صفری که ایجاد
میکند تا حدود زیادی مشکل را برطرف کرده و موجب افزایش سرعت
و فرکانس نوسان  VCOشود .هرچند یک عیب بزرگ همچنان پابرجاست
و آن افزایش ابعاد است.
یکی دیگر از چالشهای مهم در طراحی  PLLبا سرعت باال ،طراحی
یک مدار آشکارساز فاز) (PDسریع است .عموماً  PDها به دو شکل
حلقهباز و حلقهبسته طراحی میگردند .در مدارات  PDحلقهبسته ،با
توجه به اینکه از مدارات ترتیبی جهت آشکارسازی لبه سیگنالها
استفاده میشود ،سرعت بهشدت محدود میگردد؛ بنابراین در این
مدارات برای داشتن نوسانساز با فرکانس باال ،از یک تقسیمکننده
فرکانس بین نوسانساز و ورودی  PDاستفاده میشود .اضافهکردن این
تقسیمکننده سبب افزایش تشویش و نویز در خروجی  PLLمیشود
[.]15
یکی دیگر از مهمترین منابع ایجادکننده تشویش در مدار ،PLL
ناحیهمرده 11است .مسئله کاهش تشویش ،طراحان را ملزم به طراحی
ساختار بهینه برای کاهش ناحیهمرده میسازد [.]16
در [ ]17یک  PDحلقه باز 12ارائهشده است که بهخاطر حذف
مدارات ترتیبی ،به سرعت بسیار باال ،دامنه قفلشدگی وسیع و تشویش
کم دستیافته است .هرچند با توجه به وجود یک جریان گردشی در
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ترانزیستورهای اصلی  ،PDزمانیکه هردو سیگنال ورودی در سطح
منطقی یک قرار دارند ،توانمصرفی این ساختار زیاد است.
مدار پمپ بار جریان با استفاده از سیگنال خروجی  PDولتاژ کنترلی
مناسب برای  VCOرا تولید می کند .در عمل ،اثرات غیرایدئال پمپ
بار باعث اختالل در عملکرد کل حلقه و در نهایت قفلنشدن حلقه
میشود .بهعبارتی تغییرات در اندازهی جریان خروجی پمپ بار ،منجر به
نوسان در ولتاژ خروجی و درنتیجه تغییر در پهنایباند حلقه میشود.
این اختاللها باعث افزایش تشویش خروجی میگردد .برای منطبقشدن
جریان شارژ و دشارژ در مقاالت گوناگون راههای متفاوتی پیشنهاد شده
است .عمدهی این راه ها منجر به افزایش مقاومت خروجی و در نتیجه
افزایش تطبیق جریان میگردد[.]19،18
در این مقاله جهت افزایش سرعت  ،VCOاز سلف فعال استفاده
شده است[ ]22-20؛ جایگزینکردن سلف فعال بهجای یک سلف
فیزیکی میتواند مشکالت ذکرشده را تا حد زیادی برطرف کند؛ یعنی
ساختاری با استفاده از ماسفتها طراحی شود که اثر سلفی از خود نشان
دهد .استفاده از سلف فعال در بار سلول تأخیر تفاضلی موجب افزایش
سرعت و فرکانس نوسان میگردد .بدیهی است که حذف یک سلف
فیزیکی از تراشه موجب کاهش چشمگیر سطح تراشه خواهد شد.
همچنین در این مقاله ،آشکارساز فاز بهصورت حلقهباز پیشنهادشده است
که ضمن داشتن سرعت باال بهدلیل عدم استفاده از مدارات ترتیبی،
ناحیه مرده ندارد بنابراین مشکل جیتر نیز حل میشود .مدار پیشنهادی
بهدلیل داشتن ساختار حلقه-باز و طراحی بسیار ساده ،توانمصرفی و
نویز پایینی دارد .مدار پیشنهادی یکبار با استفاده از تکنولوژی
 CMOSو بار دیگر با استفاده از تکنولوژی  CNTFETشبیهسازی
شده و نتایج با یکدیگر مقایسه شدهاند.
 -2ترانزیستورهای CNTFET

رسانایی آنها انجام شدهاست؛ برای مثال نانولوله نوع صندلی  1000بار
از مس رساناتر است ،درحالیکه نوع زیگزاگ و نوع نامتقارن نیمهرسانا
هستند .خاصیت نیمهرسانایی نانولولهها بسته به نوع آنها تغییر میکند.
 CNTFETها با توجه به نوع کاربرد در چند دسته ساخته میشوند که
از مهمترین آنها میتوان نوع  Schottky barrier ،MOSFET-likeو مدل
 Dual-Gate CNTFETرا نام برد .با توجه به مشابهت نوع MOSFET-
 likeبا ترانزیستورهای  ،CMOSدر این مقاله ،از این نوع ترانزیستور جهت
طراحی مدار استفادهشدهاست.
در معادالت ( )1و ( )2نحوه محاسبه ولتاژ آستانه برای  CNTFETآورده
شده است.
Vth=0.42/(Dcnt(nm)) v
()1
a N12  N 22  N1 N 2

()2



Dcnt 

 N1و  N2نسبت کایرالیتی که دونقطه در صفحه گرافنی لولهشده در
گوشهها (زوایا) به هم دارند را مشخص میکند .در حالتی که N1≠N2
باشد  ،نانو لوله بهعنوان نیمه هادی شناخته میشود.
شکل  ،1ساختار یک  CNTFETرا نشان میدهد همانطور که
مشاهده میشود ساختار ازنظر ساخت مشابه  CMOSاست با این تفاوت
که نانولولهها از پایانه سورس به درین متصل شدهاند .در شکل مذکور،
عرض گیت با ( ،Wgate)6/4nmطول کانال ( ،Lch)32nmفاصله گیت تا
پایانه سورس ( Lss)32nmو همچنین فاصله گیت تا پایانه درین با
( Ldd)32nmنشان دادهشده است .تعداد نانولولهها نیز تحت عنوان
( tubes)1مشخصشده است و فاصله بین دو نانولوله همجوار با
( Pitch)20nmنشان داده میشود .مقادیر نشانداده در پرانتز مقادیر
پیشفرض هستند.
بهعنوان مثال برای چند  CNTFETبا مشخصات مفروض در
جدول ،1ولتاژ آستانه محاسبه شدهاست.

 CNTFETها ،بهخاطر ویژگیهای بسیار خوبی که در مقایسه با CMOS

دارند ،در نانو الکترونیک موردتوجه قرارگرفتهاند .از قرارگرفتن شش اتم
کربن بهصورت ششضلعی منتظم که با پیوند کوواالنسی کنار هم قرار
میگیرند ،الیههای گرافیتی تشکیل میشوند که این الیهها با الیههای
زیرین خود با پیوند واندروالسی به هم وصل میشوند.
نانولولهها در حقیقت الیههای گرافیتی هستند که از دونقطه به هم
وصل شدهاند مهمترین خاصیت فیزیکی نانولولهها« ،هدایت الکتریکی»

شکل  :1نمای کلی یک ساختار CNTFET

آنهاست .هدایت الکتریکی نانولولهها بسته به زاویه و نوع پیوندها
(کایرالیتی) ،از دسته ای به دسته دیگر کامالً متفاوت است؛ هر اتم در
جایگاه خود در حال ارتعاش است ،وقتیکه یک الکترون (یا بار الکتریکی)

جدول  :1ولتاژ آستانه برای  CNTبا کایرالیتیهای متفاوت
ولتاژ آستانه )(V

قطر )(nm

برخورد با یکدیگر بار الکتریکی واردشده را انتقال میدهند .هرچه نظم

0/293

1/487

()19،0

0/557

0/783

()10،0

اتمها بیشتر باشد ،هدایت الکتریکی آن دسته از نانولولهها بیشتر خواهد

0/428

1/018

()13،0

وارد مجموعهای از اتمها میشود ،ارتعاش اتمها بیشتر شده و در اثر

کایرالیتی )(n1,n2

بود .تقسیمبندی بر اساس نظم اتمهای کربن در نانولوله و درنتیجه
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 -3ساختار  PLLپیشنهادی
 1-3نوسانساز کنترلشده با ولتاژ ()VCO
یک نوسانساز حلقوی از تعدادی سلول تأخیر تشکیل شدهاست .فرکانس
نوسانات این  VCOبهواسطهی مدت تأخیر هر سلول و تعداد این سلولها
طبق معادله ( )3قابلمحاسبه است؛ در این رابطه N ،تعداد سلولهای
تأخیر و  Tdزمان تأخیر هر سلول است که با داشتن آنها محاسبه
فرکانس نوسان امکانپذیر است .پس با توجه به این رابطه ،روش معمول
برای افزایش فرکانس نوسانات کاهش تعداد و یا زمان تأخیر سلولها
میباشد.
1
2 NTd

()3

f0 

شکل  :2مدل سیگنال کوچک سلف فعال ]22[ Wu-folded

واضح است که  ،Zیک صفر در فرکانس  ωzو یک قطب در فرکانس
 ωpدارد .این شبکه در فرکانسهای پایین  ωz ˃ ωمقاومتی است با
مقاومت  .R ≈ 1/gmزمانی که  ωp ˃ ω ˃ ωzباشد ،شبکه القایی است
(شکل  .)3مقدار  ωzو  ωpطبق رابطه  8و  9محاسبه میگردد.
1
Z 
RCgs

() 8

سلولهای متداول برای  ،VCOسلول تأخیر با بار مقاومتی هستند
[ .]22گین این مدارات بهصورت زیر است:



()4



A  g m R ro

gm
C gs

() 9

P 

که  Rمقاومت موجود در نود خروجی سلول تأخیر و  roمقاومت خروجی
ترانزیستور موجود در آن نود است[.]22
شرط نوسان طبق رابطهی  ،5بر اساس اصل بارکهاوزون تعیین
میشود؛ در این رابطه n ،تعداد سلولهای تأخیری است که در نوسانساز
بهکار رفته است ،A0 ،گین مدار یا گین هر سلول ،ω0 ،فرکانس  -3dbو
 ،ωoscفرکانس نوسانساز است.
1

()5

A0n
n

H:

   2 
1   osc  
  0  



شکل  :3منحنی امپدانس ورودی برحسب فرکانس زاویهای برای
سلف فعال ]22[ Wu-folded

برای سهولت استنتاج مدار معادل  ،RLCادمیتانس ورودی شبکه را
محاسبه میکنیم.

در رابطهی گین ،اگر  R≪roباشد ،مقدار گین برابر با مقدار

gm.R

خواهد بود؛ بنابراین مالحظه میشود که با افزایش  ،Rگین باال میرود و
با توجه به رابطه  5مشهود است که این افزایش منجر به افزایش فرکانس
اسیالتور یا افزایش سرعت مدار میشود؛ اما نکته قابلتوجه این است که
افزایش  Rاز سوی دیگر قطب اول مدار (رابطه  )6را کاهش میدهد
بنابراین کاهش مقدار  ،ω0منجر به کمشدن مقدار فرکانس نوسان
میشود.
()6

1
P1  
R.C L

در این مقاله از سلف فعال  wu-foldedاستفاده شده است [.]22
مدل سیگنال کوچک این سلف برای  NMOSدر شکل  2نشان دادهشده-
است .برای سهولت تحلیل ،از  Cgdو دیگر خازنهای پارازیتی صرفنظر
شده است .امپدانس ورودی از رابطه زیر محاسبه میشود:
() 7
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SRCgs  1
SCgs  g m

Z

1

()10

1
1
R

gm 



RC gs
1
R

S

1

R



SCgs  g m
SRCgs  1

Yin 

gm 

معادله  10را میتوان با یک شبکه سری  RLکه موازی با یک
مقاومت  RPقرار گرفته است ،بهصورت رابطه  11نشان داد.
1

()11

1
R

gm 

, RS 

RC gs
gm  1/ R

R P  R, L 

با توجه به اینکه مقاومت  ،Rsدارای مقدار مثبتی است بنابراین
میبایست  gm˃1/Rباشد .مقدار پارامتر  Rنقش تعیینکننده در میزان
اندوکتانس سلف دارد .میتوان بهجای  ،Rاز یک ترانزیستور در ناحیه
خطی استفاده کرد که مقدار  Ronرا با اعمال ولتاژ روی گیت ،میتوان تا
حدودی تنظیم نمود.
در شکل  ،4ساختار سلول تأخیری پیشنهادی آورده شده است[.]23
ترانزیستورهای  M7,M8زوج ورودیهای اولیه هستند .هنگامیکه ولتاژ
گیت ) M8 (Vipپایینتر از ولتاژ آستانهاش باشد ترانزیستور خاموش
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است در این صورت  Vonمقدار ماکزیمم و  Vopمقدار مینیمم خواهند
داشت  .ترانزیستورهای  M3,M4با ولتاژ کنترلی  ،Vctفرکانسکار مدار
را تنظیم میکنند .ترانزیستورهای  ،M5,M6مقاومت منفی با مقدار
 -2/gmرا تشکیل میدهند .ترکیب ترانزیستورهای  M1,M3و بهطور
قرینه در سمت دیگر  ،M2,M4تشکیل سلف فعال  wu-foldedمیدهند.
سلف فعال بهکاررفته در ساختار پیشنهادی ،با ایجاد یک صفر ،قطب
ایجادشده در گره خروجی که پهنای باند مدار را محدود میکند را تا
حدود زیادی خنثی کرده و موجب افزایش پهنایباند میگردد.
در مدار پیشنهادی ،برخالف مدارات متداول [ ،]22،21سورس
ترانزیستورهای متصلشده به ولتاژ کنترلی یا  M4( Vctو  ) M3به

(الف)

نودهای خروجی وصل می شوند .این ترانزیستورها که در ناحیه خطی
بایاس شدهاند بهصورت مقاومتهای کنترلشونده با ولتاژ کنترلی

Vct

عملمیکنند .زمانی که  Vctپایین است ،مقدار مقاومت معادل این
ترانزیستورها زیاد است بنابراین قدرت لچ جفت ترانزیستور باالیی کاهش
مییابد .به عبارتی ،در این حالت جریان بیشتری از این ترانزیستورها در
طول زمان تغییر حالت خروجی عبور خواهد کرد .بنابراین مدت زمان
الزم برای تغییر حالت خروجی نسبت به مدارات مشابه  ،کمتر خواهد
شد .این موضوع باعث افزایش فرکانس نوسان اسیالتور میگردد.
اگر از  CNTFETها بهجای  CMOSدر ساختار استفاده شود،
فرکانس نوسان ،پهنایباند و سرعت مدار بهطور چشمگیری افزایش
خواهد یافت .همچنین افزایش در آستانه تحمل حرارت ،کاهش توان
مصرفی و کوچکشدن ابعاد در حد نانومتر بهخاطر خواص منحصربهفرد
 CNTFETها از مزایای دیگر مدار پیشنهادی خواهد بود.
تعداد این سلولها متناسب با فرکانسکاری موردنظر انتخاب
میگردد .در اینجا  VCOسه سلولی در نظر گرفته شده است .نتایج

(ب)
شکل ( 5الف) :نوسانساز کنترلشده ولتاژ حلقوی  3سلولی با
CMOS؛ (ب) :نوسانساز کنترلشده ولتاژ حلقوی  3سلولی با
CNTFET

شبیهسازی مدل پیشنهادی با نرمافزار  HSPICEدر شکلهای  5تا 7
آورده شده است.

شکل  :4سلول تأخیر  VCOحلقوی با بار سلف فعال

Serial no. 94

ساختار پیشنهادشده یکبار با استفاده از فنّاوری  CMOSدر پروسه
 0/18µmو بار دیگر با  CNTFETدر پروسه  32nmشبیهسازی شده
است .حداکثر فرکانس نوسان با استفاده از  9GHz ،CMOSبه دست
میآید (شکل ( 5الف)) .نتایج شبیهسازی با استفاده از ترانزیستورهای
 CNTFETدر شکل ( 5ب) مشاهده میشود .در ساختار پیشنهادی
بهخاطر وجود سلف فعال و ترانزیستورهای  ،CNTFETفرکانس نوسان
بهشدت باال میرود .طبق شکل  6مشاهده میشود که مقدار مؤثر جیتر
برای مدل پیشنهادی با استفاده از  CNTFETها در حدود  30fsاست.
نتیجه هیستوگرام شکل  7نیز مؤید همین موضوع است.
بهمنظور ارزیابی عملکرد مدار پیشنهادی ،ابتدا نوسانساز پیشنهادی
با استفاده از مدل  TSMC 0/18µm CMOSشبیهسازی گردیده و با
اسیالتورهای پیشنهادی در مقاالت و با پروسه مشابه مقایسه میشود.
نتایج این مقایسه در جدول  2نشان داده شده است .استفاده از ترانس
در [ ،]24اگرچه موجب باالرفتن فرکانس میشود اما مشکالتی نظیر
سطح اشغالی بزرگ برای پیادهسازی ترانس در تراشه و محدوده تنظیم
پایین را دارد .مدل پیشنهادی با استفاده از سلف فعال ،مشکالت
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بهکارگیری ترانس را حل کرده است .مشاهده میشود که این ساختار با
تکنولوژی  CMOSدارای فرکانس باالی  9GHzمیباشد .همچنین
محدودهی فرکانسی این مدار در مقایسه با مدار موجود در [ ]24بسیار
باال است؛ البته توان مصرفی این مدار بهدلیل استفاده از ساختار سلف
فعال در مقایسه با مدار [ ]24کمی باال رفته است .مدار پیشنهادی
همچنین قابل پیادهسازی با استفاده از تکنولوژی  CNTFETمیباشد.
همچنان که در جدول مشاهده میشود پیادهسازی این ساختار در
تکنولوژی  CNTFETموجب افزایش فرکانس به مقداری بیش از
 100GHzشده است .همچنین توانمصرفی بهشدت کاهش یافته است.
نویز فاز و  FOMنیز با این ساختار کاهش یافتهاند.

شکل  :6نمودار چشمی نوسانساز کنترلشده ولتاژ حلقوی 3
سلولی با CNTFET

شکل  :7هیستوگرام نوسانساز کنترلشده ولتاژ حلقوی  3سلولی
با CNTFET

جدول :2نتایج شبیهسازیشده  VCOدر کارهای قبلی و مقایسه با مدل پیشنهادی

شماره

عملکرد پارامترها

شبیهسازی مدل

شبیهسازی مدل

پیشنهادی با فناوری

پیشنهادی با فناوری

[CMOS ]23

[CNTFET ]23

32nm
158
0/9 / 52/2×10-3

واحد

[]25

[]24

1

فناوری

-

0/18µm

0/18µm

0/18µm

2

فرکانس

GHz

2/4

24

9

3

𝐃𝐃𝐈𝐕𝐃𝐃 ⁄

)(V⁄mA

NA

0/65 / 12

1/8 / 11/9

4

توان مصرفی

mW

1/09

7/8

21/4

5

نویز فاز

6

FOM

13

-3

47×10

(dBc⁄Hz)@1MHz

-141

-100/33

-119

-108/9

)(dBc⁄Hz

-208

-179

-154/7

-226/1

14

38%

2/2%

13/7%

8/7%

8

محدوده اشغال (ترانس)

mm

_

0/6×0/7

_

_

9

نوع بار

-

مقاومتی

ترانس

سلف فعال

سلف فعال

7

محدوده تنظیم
15

2

 3-2آشکارساز فاز پیشنهادی
آشکارساز فاز ،اختالففاز ورودیها را آشکار کرده و دنبالهای از پالسها
را تحت عنوان  Upو  Downتولید میکند که به پمپ بار اعمال میشوند.
در مدار پمپ بار ،اختالففاز تبدیل به ولتاژ یا جریان میشود و به قسمت
کنترل در نوسانساز کنترلشونده ولتاژ ( )VCOاعمال میشود و
بهواسطهی آن اختالففاز تصحیح میشود .در آشکارسازهای خطی،
پالسی همعرض فاز بین لبه داده و پالس ساعت تولید میگردد و درنتیجه
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خروجی آن نهتنها پسفاز و پیشفاز بودن پالس ساعتها و داده را
مشخص کرده بلکه یک سیگنال که عرض آن بهصورت خطی متناسب
با اختالففاز است ،تولید میکند .این ساختار دارای رفتار جیتر بسیار
بهتری نسبت به آشکارسازهای غیرخطی است؛ اما مسئله طراحی برای
فرکانسهای باال یکی از مشکالت اساسی این ساختار است.
در مدار ارائهشده ،که در شکل  8نشان داده شده است  ،از ساختار
حلقه-باز استفادهشده است که طی آن سیگنالها در دو مسیر مجزا تحت
عنوان  UPو  ،DNاستفاده میشوند .در این شکل  ،سیگنالهای  Adو
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 ،Bdسیگنالهای  Aو  Bهستند که از یک مدار تاخیردهنده عبور
دادهشدهاند و سیگنالهای  Adbو  ،Bdbمکمل سیگنالهای  Adو Bd
هستند .شکل موجهای خروجی  UPو  DNمربوط به این مدار نیز در
شکل  9یک بار برای حالت پیشفاز بودن سیگنال  Aنسبت به  Bو بار
دیگر برای پسفاز بودن سیگنال  Aنسبت به  Bنشان دادهشدهاند.
مدار آشکارساز  Upشکل ( 9الف) را برای حالتی که سیگنال  Aاز
 Bجلوتر است ،در نظر بگیرید؛ در لحظهای که سیگنالهای  Aو  Bهر
دو صفر هستند ،خروجیهای  UPو  DNدر وضعیت قبلی که «صفر»
است ،خواهند بود .با رسیدن لبه باالرونده سیگنال  ،Aاین تغییر وضعیت
از مسیر ترانزیستورهای  M1و  M2عبور کرده و موجب تغییر وضعیت
خروجی  UPاز «صفر» به «یک» میشود .خروجی  ،UPدر این حالت
میماند تا سیگنال « Bdیک» شود؛ در این لحظه ،خروجی  Upاز طریق
ترانزیستورهای « M3, M4صفر» میشود .این وضعیت تا رسیدن دوباره
لبه باالرونده سیگنال  Aادامه دارد و روند قبل تکرار خواهد شد (شکل
( 9الف)) .اگر حالتی که سیگنال  Aعقبتر از  Bباشد ،در نظر بگیرید؛
وقتی هر دو سیگنال «صفر» هستند ،خروجیها در حالت قبل که «صفر»
است ،میمانند؛ تا رسیدن لبه باالرونده سیگنال  ،Aخروجی « ،Upصفر»
خواهد بود؛ پسازآن ،خروجی  Upاز مسیر ترانزیستورهای  M1و  M2به
حالت «یک» تغییر وضعیت میدهد .این حالت با رسیدن لبه باالرونده
سیگنال « ،Adصفر» میشود (شکل ( 9ب)).
مشکل اساسی که برای  PDها مطرح میباشد ،این است که وقتی
اختالف بین ورودیها کم شود ،سیگنال خروجی نمیتواند این تغییرات
را دنبال کند .بهعبارتدیگر اگر اختالففاز ورودی∅∆ ،کمتر از مقدار
قابلتشخیص باشد ،آنگاه خروجی  PDنمیتواند تابعی از ∅∆ +باشد .رنج
تغییر ∅∆ -تا ∅∆ ،+همان ناحیه مرده است .بدترین تأثیر وجود ناحیهی
مرده در عملکرد یک  ،PDافزایش زمان قفل حلقه است .برای حل این
مشکل ،از مدارات تأخیردهنده در مسیر سیگنالها استفادهشده است تا
تشویش حلقه در ناحیه قفل از بین برود.
VAdb

VBdb

M2

M2
VA

UP

VB

DN

M1

M1
VAd

M3
VBd

M4

VAd

VA

VA

VAd

VAd

VAdb
VB

VBd

VB

VBdb

VBd

UP

UP

DN

DN

(ب)

(الف)

شکل ( 9الف) :سیگنال خروجی مدارهای  upو  downدر حالت
پیشفازی سیگنال  Aنسبت B؛ (ب) :سیگنال خروجی مدارهای up

و  downدر حالتیکه سیگنال  Aنسبت به  Bپسفاز است.

سیگنال های خروجی از مدار آشکارساز فاز به مدار پمپ بار اعمال
میشوند که با شارژ و دشارژ خازن ولتاژ کنترلی مدار  VCOرا تعیین
میکند .همانطور که در مدار پیشنهادشده در شکل ( 9الف) نشان داده
شده است با اعمال تأخیر در مسیر سیگنالهای مسیر ترانزیستورهای
 ،M3, M4صفرشدن سیگنال  upبه تأخیر افتاده است .با این کار مشکل
ناحیه مرده حل خواهد شد .حذف ناحیه مرده در مدار  dnنیز بههمین
صورت میباشد که در شکل ( 9ب) نشان دادهشده است.
جهت تولید سیگنالهای تاخیریافته در شکل  8از گیتهای
معکوسکننده پشت سر هم استفاده میشود .با توجه به یکسانبودن
مدارات تاخیر برای سیگنال های  Aو  ، Bعدم تطابق سیستماتیک در
این مدارات بهصورت باریک یا عریضشدن مقدار همپوشانی سیگنالهای
 UPو  DNمشخص میشود .اما عدم تطابق تصادفی در بیتهای معکوس
کننده ،منجر به ایجاد جیتر خواهد شد .برای اندازهگیری این عدم تطابق
از شبیهسازی مونتکارلو هزار نمونهای استفاده شده است .در این
شبیهسازی تغییرات رایج پروسه شامل تغییرات در عرض گیت ،تغییرات
در طول گیت و تغییرات در ولتاژ ترشهلد لحاظ شده است .نتایج این
شبیهسازی برای گیتهای تاخیر استفادهشده در شکل  10آورده شده
است .همانطور که مشاهده می شود مقدار این جیتر  0/1پیکوثانیه می
باشد .بنابراین در مقایسه با جیتر  PLLقابل صرفنظر است.

VBd
M3
VAd

M4

VBd

شکل  : 10جیتر ناشی از عدم تطابق با استفاده از شبیهسازی مونت

(الف)

(ب)

شکل ( 8الف) :مدار آشکارساز فاز برای تولید سیگنال  UP؛ (ب):
مدار آشکارساز فاز برای تولید سیگنال . DOWN

Serial no. 94

کارلو

روند تغییرات سیگنالهای خروجی مدار آشکارساز فاز نسبت به
تغییرات ورودی در جداول  3و  4نیز نشان داده شده است .مشاهده می
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شود که در مدار طراحیشده بهواسطه ایجاد سیگنالهای تأخیریافته
و  ،Bتشخیص اختالففاز بین دو سیگنال بهراحتی انجام میپذیرد .این
مدار ،بسیار ساده بوده و با استفاده از تنها  4ترانزیستور در هر مسیر
توانسته سرعت و دقت مدار را بهبود ببخشد.
این مدار آشکارساز فاز با سیستم حلقهباز طراحی شده است که
قابلاستفاده در مدارهای  PLLمیباشد .ازآنجاییکه در آشکارساز فاز
پیشنهادی از مدارات ترتیبی و فلیپفالپ ها استفاده نمیشود؛ سرعت
عملکرد این مدار بسیار باال است .از مزایای دیگر این مدار ،توان مصرفی
بسیار پایین آن می باشد؛ چراکه در بیشتر زمانها تعداد زیادی از
ترانزیستورها در ناحیهی قطع میباشند که این امر موجب کاهش
توانمصرفی مدار شده است .جایگزینکردن  CNTFETها بهجای
 CMOSدر ساختار ،سبب افزایش دهها برابری در سرعت و فرکانس
میگردد.
مدار ارائهشده دارای ساختاری ساده میباشد و سرعت مدار در
مقایسه با مدلهای پیشین ،بسیار باال رفته است؛ همچنین بهعلت حذف
جریان گردشی در مدار ،توانمصرفی بهشدت کاهش یافته است .در ادامه،
عملکرد آشکارساز پیشنهادی فاز با نرمافزار  Hspiceشبیهسازی شده
است .این مدار یک بار در تکنولوژی  0/18µm ،CMOSو بار دیگر با
 CNTFETشبیهسازی شده است .پارامترهای  CNTFETمورد استفاده
در شبیهسازی ،در جدول  5آورده شده است.
A

جدول  :3سیگنالهای خروجی  upو  downدر حالتی که سیگنال A

نسبت به  Bپیش فاز است

مهم آشکارساز پیشنهادی با آشکارسازهای قبلی مقایسه شده است .در
این مدار طول کانال همه ترانزیستورهای  CMOSبرابر با  0/18μmو
پهنای گیت آنها بهترتیب زیر میباشد:
Wn1 = 6µm, Wn2 =9µm, Wn3 =18µm, Wp1 =14µm
()12
هدف از طراحی این آشکارساز ،افزایش سرعت و حذف ناحیه مرده
است .همانطور که جدول  6نشان میدهد ناحیه مرده در آشکارساز فاز
پیشنهادی از بین رفته است ،بهعالوه این بهبود درحالی است که
توانمصرفی نیز نسبت به کارهای قبلی کاهش چشمگیری دارد.
 3-3مدار پمپ بار بهکاررفته
پمپ بار ،بار را به داخل و یا خارج از خازن فیلتر حلقه ( )Cpتزریق
میکند .ترکیب پمپ بار و  Cpیک انتگرالگیر میسازد که متوسط
پالسهای  UPو  DNرا تولید میکند .این ولتاژ متوسط فرکانس مدار
نوسانساز را تنظیم کرده و از آنجا که خود  VCOنیز یک انتگرالگیر
است ،بهرهی حلقهی یک  PLLپمپ بار ،دو قطب در مبدأ دارد؛ بنابراین
این سیستم حلقهبسته ناپایدار است .برای پایدارسازی سیستم یک صفر
( )ωz = 1/R Cpبهوسیلهی اضافهکردن یک مقاومت بهصورت سری با
 Cpایجاد میکنیم .آشکارساز فاز ،پمپ بار و فیلتر ،غالباً با یک مدل
خطی زمانپیوسته مدل میشوند .در حقیقت آشکارساز فاز بهعنوان یک
سیستم مدوالتور فاز عمل کرده و پمپ بار را برای مدتزمانی بهاندازهی
عرض پالسی که معادل اختالففاز ( )Δφورودی آشکارساز است درایو
میکند [.]27

down

up

B

A

وضعیت قبلی ()0

وضعیت قبلی ()0

0

0

جدول  :5پارامترهای  CNTFETبهکاررفته برای شبیهسازی مدار

0

1

0

1

پیشنهادی

 1به مدت یک تأخیر و
پسازآن 0

 1به مدت یک تأخیر
و پسازآن 0

شماره

پارامتر

واحد

1

1

1
2

نوع کایرالیتی
طول کانال

nm

زیگزاگ
32

0

0

1

0

3

قطر

nm

1/5

4

16Pitch

nm

20

5

ضخامت اکسید

nm

4

6

ثابت دیالکتریک

جدول  :4سیگنال خروجی  upو  downدر حالتی که سیگنال A

نسبت به Bپس فاز است
وضعیت قبلی ()0

وضعیت قبلی ()0

0

0

0

0

0

1

 1به مدت یک تأخیر و
پسازآن 0

 1به مدت یک تأخیر
و پسازآن 0

1

1

1

0

1

0

در تکنولوژی  CMOSفرکانس کار مدار از  1KHzتا  8GHzمیباشد
که در باالترین فرکانس کار توان مصرفی در حدود  2/2nwمی باشد؛
شکل  11نتایج شبیهسازی را نشان میدهد .نمودار  xاختالففاز بین دو
سیگنال و نمودار  yاختالف بین مقدار متوسط سیگنال  upو  dnرا نشان
میدهند .این  PDدر فرکانسهای  4GHz ،2GHz ،1GHzشبیهسازی
شدهاست .در اختالففازهای کم باید نمودار خطی باشد چون غیرخطی
بودن منجر به ایجاد تشویش در مدار میشود .در جدول  6پارامترهای
Serial no. 94

16

0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

f1 = 1GHz
f2 = 2GHz
f3 = 4GHz

2

0.5
1
1.5
)PHASE DIFFERENCE (RAD

)VUP-VDOWN (AVE

down

up

B

A

مقدار/نوع

0

شکل : 11نتیجه شبیهسازی Hspice
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در این مقاله بهدلیل سادگی از یک مدار پمپ بار آینه جریان که تنها
با  9ترانزیستور کار میکند[ ،]28استفاده شده است (شکل .)12در
این مدار ،سوئیچهای  M3,5کنترل جریان بار را بر عهده دارند.

شکل  :12پمپ بار مورداستفاده در این .]28[ PLL

هنگام تزریق بار زیاد در اثر تغییر وضعیت سوئیچها ،برای کاهش
تزریق بار از سوئیچهای کمکی  M4,6استفاده شده است .سایر
ترانزیستورها نیز نقش آینهجریان را دارند و جریان را به بار اعمال
میکنند .خطیبودن این ساختار که با مقایسه سیگنال مرجع با
خطای فاز ،در نظر گرفتهشدهاست ،خوب و قابلقبول میباشد.
شکل  13پروسه شارژ و دشارژ ولتاژ خروجی را در حضور
سیگنالهای  Upو  Downنشان میدهد .همانطور که دیده
میشود سرعت شارژ و دشارژ باال است و همچنین شیب
مشخصهی شارژ و دشارژ نیز با هم برابر میباشد .توان مصرفی
پمپ بار پیشنهادی با منبع تغذیهی  1/8ولت برابر با 172µW
است.

جدول  :6نتایج شبیهسازی کارهای قبلی با مدلهای پیشنهادی
شماره

پارامتر

واحد

مدار پیشنهادی با
CNTFET

مدار پیشنهادی با
CMOS

[]15

[]17

[]26

1

تکنولوژی ساخت

µm

32×3-10

0/18

0/18

0/18

0/35

2

منبع تغذیه

v

0/9

1/8

1/8

1/8

3/3

3

بیشینه فرکانس

GHz

90

8

2/3

8

0/653

4

ناحیه مرده

Ps

ندارد

ندارد

-

ندارد

16

mw

32×6-10

0/2

1/56

0/5

6/5

-

حلقه باز

حلقه باز

حلقه بسته

حلقه باز

حلقه بسته

5
6

توان مصرفی(در
باالترین فرکانس)
مدل طراحی

شکلموج خروجی  vcoمهم میباشد .لذا با توجه به مدار پمپ بار به
تحلیل نویز فاز با استفاده از رابطهی ( )13پرداخته میشود [.]13
()13

شکل  :13شارژ و دشارژ ولتاژ خروجی در حضور (الف) سیگنال Up؛
(ب) سیگنال Down

 -4نویز فاز PLL

نویز حرارتی یکی از عوامل ایجاد جیتر زمانی در  PLLمیباشد که در
این قسمت مورد بررسی قرار می گیرد .با توجه به اینکه نویز فاز 14عالوه
بر شیفتزمانی ،باعث تغییر در شکلموج خروجی  vcoمیگردد،
محاسبهی تئوری نویز فاز کار آسانی نیست مگر اینکه شرایط خاصی
مدنظر قرار گیرد .برای این منظور شیفتزمانی نقاط گذر از صفر

Serial no. 94

 64FkTR  ω 2
9 × Vdd 

 2  0
=  for Vpp

Δω
3π 
9V

 pp  
L Δω 
2
9 × Vdd 
 512FkTRVdd  ω0  
 27πV3  Δω   for Vpp = 3π 
pp

در این رابطه } L{∆ωنویز فاز یکطرفهی مدار F ،فاکتور نویزVpp ،
ω0

برابر با ) SRmax.Vpp =2(SRmax/ω0نرخ چرخش حداکثر،
فرکانس مرکزی نوسانات Δω ،فرکانس آفست k ،ثابت بولتزمن T ،دمای
مطلق برحسب کلوین Vdd ،منبع تغذیه و  Rمقاومت خروجی مدار
میباشد .پارامترهای این مدار در  PLLطراحیشده بهصورت رابطه ()14
میباشد.
با توجه به این پارامترها نویز فاز خروجی مدار در تکنولوژی CMOS
برابر با  -119dB/Hzمیباشد .یکی دیگر از فاکتورهای تعیینکننده در
کیفیت  FOM ،PLLاست که در رابطه ( )15آمده است.
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10
SR max = 3 *10 V / sec
F = 9dB
R = 617.273KΩ
  ω0 = 2.5

()14

Δω = 1MHz

 Pdiss 
 f FTR 
× FOM = L Δf - 20log  0
 + 10log 

 Δf 10 
 1mw 

 

()15

این معادله کیفیت کار و عملکرد یک  PLLرا بهصورت معیاری
عددی نشان میدهد که در آن } L{Δfنویز فاز Δf ،آفست فرکانسیf0 ،
فرکانس مرکزی Pdiss ،توان تلفاتی و  FTRگسترهی تنظیم فرکانس
نوسانات به فرکانس مرکزی میباشد.

با توجه به پارامترهای جدول  ،7شکل موجهای خروجی  PLLدر
شکل  15نشان دادهشدهاست .در این شکل ابتدا فرکانس خروجی VCO
با فرکانس ورودی مرجع تقریباً برابر است ولی فازها برهم منطبق نیستند
ولی پس از  140نانوثانیه ،فاز و فرکانس خروجی با فاز و فرکانسمرجع
برهم منطبق شده و بههمین حالت باقی میمانند .ولتاژ کنترلی VCO
نیز در شکل  16نمایش دادهشدهاست ،کامالً واضح است که مدار در 140
نانوثانیه قفلشده و ولتاژ کنترلی ثابت میماند.

 -5نتایج  PLLطراحیشده
هدف این مقاله طراحی یک  PLLبهبود یافته میباشد که با تکنولوژی
 CNTFETدر پروسهی  32nmو منبع تغذیهی  0/9ولت ،فرکانس
مرکزی تا  68/5GHzرسیده است؛ بهگونهای که توانمصرفی کمتر از
 150نانو وات و زمان قفلشدن آن کمتر از  10پیکوثانیه میباشد،Rp .
 Cpو  C2که اجزا تشکیلدهندهی فیلتر پایینگذر هستند و بهترتیب
 1Pf ،0/2KΩو  0/1Pfانتخاب شدهاست .با توجه به رابطهی ،16
تابعتبدیل حلقهباز  PLLو پارامترهای حلقه در جدول  7آورده شده است؛
دیاگرام بود  PLLنیز در شکل  14رسم شده است.

1  K vco
 R p +

2π
Cps  s


Ip

()16

= s

φ out
φin

شکل  :15شکل موجهای خروجی و مرجع قبل و بعد از قفلشدن
در فرکانس 2/5GHz

همانطور که مالحظه میشود با توجه به پارامترهای حلقه و
شکل  ،14پهنایباند حلقهی  3/8MHz ،PLLاست و همچنین
حاشیهفاز حدود  35درجه میباشد.
جدول  :7پارامترهای حلقه با توجه به رابطهی 14
شماره

پارامترهای حلقه

واحد

مقدار

1

Rp

KΩ

0/2

2

Cp

Pf

1

3

Ip

4

KVCO

µA
MHz
V

50
588

شکل  :14دیاگرام بود حلقهی PLL
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شکل  :16ولتاژ کنترل  VCOدر فرکانس 2/5GHz

تاکنون  PLLطراحیشده با فرکانس ثابت (بهازای فرکانس خروجی
 ،)2/5GHzتنها از نظر قفلشدن فاز بررسی شد ،درحالیکه این مدار
قابلیت قفلکردن فاز و فرکانس را بهطور همزمان در محدودهی فرکانسی
وسیعی دارد .عالوهبر این  PLLپیشنهادی گسترهیتنظیم وسیعی نیز
دارد .بهعبارتدیگر این  PLLمیتواند در کل بازهی فرکانسی GHz( vco
 )1/9GHz -2/9قفل شود.
مدار پیشنهادی در پروسه  CNTFETبا ولتاژ تغذیه  0/9نیز پیاده
سازی شده است .مدل استاندارد ارایهشده در [ ]32جهت شبیهسازی در
نرم افزار  HSPICEبهکاررفتهاست.
شکل  17سیگنال خروجی در فرکانس مرکزی  68/5GHzرا نشان
میدهد که از  CNTFETها در طراحی مدار استفاده شده است و شکل
 18نمودار چشمی و جیتر را برای  PLLپیشنهادی طراحیشده با فناوری
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 CNTFETنشان میدهد .جهت رسم نمودار چشمی  ،شبیهسازی برای
بازهی طوالنی زمانی انجام میشود .سپس شکل موجهای خروجی در هر
دوره تناوب جدا شده و بر روی هم در یک نمودار قرار میگیرند .بنابراین
با استفاده از نمودار چشمی  ،مقدار جیتر و نویز فاز شکل موج خروجی
بهراحتی قابل اندازه گیری است.
این دیاگرام حاکی از این است که جیتر مؤثر در حدود  44fمیباشد.

شکل  :17عملکرد  PLLپیشنهادی طراحیشده با فناوری
CNTFET

تکنولوژی  0/18µm ، CMOSبا نمونههای قبلی مقایسه شده و در جدول
 8آمده است .در مدارهای ارایهشده در[ ،]31،29،10بخاطر سرعت پایین
مدار آشکارساز فاز ،از یک تقسیمکننده فرکانس بین خروجی نوسانساز
و ورودی  PFDاستفاده شده است که موجب تزریق نویز به مدار می
گردد .برای کاهش نویز فاز در مدار حلقه-بسته ،نویسنده مقاله []29
پهنای باند حلقه راکاهش داده است که خود منجر به افزایش قابل توجه
زمان قفلشدن گشته است.
با توجه به جدول ،مشاهده میشود که  PLLارایهشده در این مقاله
 ،از نظر مدتزمان قفلشدن بسیار سریع است ؛ همچنین ازنظر نویز فاز
و ضریب شایستگی در مقایسه با دیگر مدارها عملکرد مناسبی دارد .به
نظر میرسد که مدار ارایهشده در[ ]30در پروسه مشابه عملکرد بهتری
دارد ولی ضعف بزرگ آن استفاده از سلف فیزیکی در طراحی مدارات
است که فضای زیادی در سطح تراشه اشغال میکند .همچنین استفاده
از یک مدار تقسیمکننده قبل از  PFDمنجر به افزایش نویز در حلقه
گشته است.
این مدار با استفاده از پروسه  CNTFETنیز پیادهسازی شده که
نتایج آن در سطر آخر جدول  8آورده شده است .همچنانکه مشاهده
می شود در این حالت سرعت  PLLبه مقدار بسیار باالی  68گیگابیت
خواهد رسید.

 -6نتیجه
شکل  :18نمودار چشمی 15و جیتر  PLLطراحیشده با تکنولوژی
CNTFET

از زمانیکه در شبیهسازی مونتکارلو ،پارامترهای المانهای خاص
برمبنای پروفایل گوسی تصادفی انتخاب شدند ،بهدستآوردن یک رقم
بزرگ شبیه سازی ،برای حصول یک مشخصه خوب برای کشف اثرات
عدم تطابق دستگاهها ،ضروری است .لذا در اینجا شبیهسازی مونتکارلو
براساس تغییرات عرض گیت و طول ماسفتها انجام شدهاست .شکل 19
اثر شبیهسازی مونتکارلو را بهازای تغییر در عرض گیت ترانزیستورها با
فناوری  ،CMOSبر روی سیگنالکنترلی نشان میدهد.

شکل  :19شبیهسازی مونتکارلو بهازای تغییر در عرض گیت
ترانزیستورها با فناوری CMOS

همانطور که مالحظه میشود در اثر تغییر عرض گیت ،زمان قفل
شدن حلقه تغییر محسوستری نسبت به تغییرات طول کانال
ترانزیستورها دارد .جهت بررسی عملکرد نوآوریهای موجود در مدار
 PLLپیشنهادی ،ابتدا نتایج حاصل از شبیه سازی  PLLپیشنهادی در
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در این مقاله یک مدار حلقه ی قفل فاز جدید ارائه شد .طرح پیشنهادی
یک بار با فناوری  CMOSو بار دیگر با فناوری  ،CNTFETشبیهسازی
شده است .استفاده از  CNTFETدر ساختارها ،مزایای زیادی ازجمله:
افزایش چشمگیر سرعت ،افزایش دقت و مصونیت در برابر نویز ،کاهش
چشمگیر توانمصرفی ،کاهش چشمگیر ابعاد و توان باالی تحمل حرارت
را به همراه داشته است .در این راستا ،یک مدار آشکارساز فاز به شکل
حلقهباز و با ساختاری بسیار ساده برای کاربردهای سریع طراحیشده
است .ناحیه مرده و جیتر در ساختار پیشنهادی از بین رفته است؛
همچنین عدم استفاده از فلیپفالپها و ساختار سادهی مدار ،باعث
افزایش قابلتوجه در سرعت و کاهش توانمصرفی میشود .مدار ارائهشده
در تکنولوژی  CMOSبا پروسه  0/18میکرومتر و نیز با ترانزیستورهای
مبتنی بر نانولولههای کربنی شبیهسازی شده است.
فرکانسکار این آشکارساز در تکنولوژی  CMOSحدود  1MHzتا 8GHz
و با استفاده از  CNTFETتا  90GHzاست .نتایج شبیهسازیها که توسط
نرمافزار  Hspiceانجام شدهاست ،نشان میدهد که کمترین اختالففاز
قابلشناسایی توسط این مدار ،در فرکانس  100مگاهرتز برابر با 10
پیکوثانیه است که در قیاس با دیگر آشکارسازها ،دارای عملکرد بسیار
بهتری است .با توجه به استفاده از یک  vcoدیفرانسیلی با فناوری
 CNTFETو همچنین سلف فعال در طراحی مدار ،همانگونه که مالحظه
شد؛ نویز فاز قابلقبولی به اندازهی  -108/9dB/Hzحاصل شد.
توانمصرفی کل  PLLبرابر با  0/13میلیوات میباشد و گسترهی تنظیم
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67/2 - 70GHz  بین68/5GHz فرکانس نوسانات در فرکانس مرکزی
12  طبق رابطهیPLL  با توجه به این نتایج ضریب شایستگی.میباشد
. بهدست میآید-226dB/Hz برابر با
 پیشنهادیPLL  مقایسهی عملکرد:8 جدول
نتایج
تکنولوژی
CMOS

پروسه
(µm)

منبع
(v) تغذیه

فرکانس
مرکزی

5

(GHz)

محدوده
(GHz) فرکانسی

مدت زمان
قفلشدن

توان
مصرفی

(µs)

(mw)

5/27-5/6

20

19/8

اندازهگیری

]29[

0/18

1/8

اندازهگیری

]10[

0/09

0/5

2/24

0/4-2/24

-

اندازهگیری

]30[

0/18

1/8

23/08

21/2-24/98

-

اندازهگیری

]31[

0/09

1/2

0/64

0/64-0/8

شبیهسازی

PLL

0/18

1/8

2/5

0/032

0/9

68/5

شبیهسازی

پیشنهادی

نویز فاز در
افست
1MHz
dB
( )
Hz

ضریب
شایستگی
dB
( )
Hz

شماره

-114

-

1

2/08

-87

-173/71

2

9

-92/5

-180/9

3

3/78

3/8

-90/6

-

4

2/2-3

0/14

21/8

-119

-154/7

5

67/2-70

0/0003

0/13

-108/9

-226

6

(CMOS)
PLL

پیشنهادی
(CNTFET)
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